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DDUU  --  ddyybbeell  uunniiwweerrssaallnnyy  rroozzppiieerraajjąąccyy  ww  ddwwóócchh  

kkiieerruunnkkaacchh  
 

dybel uniwersalny z kołnierzem, rozpiera w dwóch 

kierunkach, koszulka wykonana z poliamidu (nylonu 100%) 

Podłoże 
beton, kamień naturalny, cegła pełna, płyty gipsowo-
kartonowe i wiórowe, pustaki, gazobeton. 

Zalety - własności 
 dybel uniwersalny do większości powszechnie 

stosowanych materiałów budowlanych, 
 rozpiera w dwóch kierunkach, 
 wykonany w 100% z nylonu, 
 odporny na temperatury -40°C 

do +100°C i procesy 
starzenia, 

 kołnierz ograniczający 
zapobiega zbyt głębokiemu 
osadzaniu w otworze, 

 długie wypustki na dyblu 
zabezpieczają go przed obracaniem się podczas 
montażu, 

 dostępny w wielu wariantach: 

 z wkrętem do płyt wiórowych - DUK, 

 z ocynkowanymi hakami sufitowym i kątowym - 

DU... HSK, HKK, 

 z lakierowanymi na biało hakami sufitowymi i 

kątowymi – DU… HSBK, HKBK, 

 w połączeniu z różnymi typami haków ozdobnych 
daje bardzo estetyczne zamocowanie. 

Wymiary 

 

Zasada działania 

W materiałach pełnych dybel jest utrzymywany dzięki 
dociskaniu do ścianek otworu. W materiałach 
otworowych i cienkich ściankach podczas wkręcania 
elementu rozpierającego dybel jest rozchylany na boki. 
Następuje dociśnięcie do powierzchni za otworem 
przelotowym, tworząc stosunkowo silne zamocowanie. 

Zastosowanie 
Mocowanie lamp, regałów, szafek wiszących, luster, 
kanałów kablowych, karniszy, instalacji sanitarnych, itp. 

Rodzaj montażu 
Tradycyjny montaż podkładany - przez materiał 
mocowany przechodzi wyłącznie wkręt/hak. 

Przykłady zastosowania 

 
Mocowanie w podłożu pełnym. 

 
Mocowanie w podłożu otworowym. 

 
Mocowanie w cienkich płytach. 

Uwaga 
W materiałach otworowych, cienkich płytach i panelach, 
a także w gazobetonie otwór należy wiercić bez udaru. 

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica 
dybla i 

otworu w 
podłożu 

Długość 
koszulki 

dybla 

Minimalna 
głębokość 

otworu 

Minimalna 
grubość 
podłoża 

 
Zakres zalecanych średnic wkręta 

/ haka z gwintem do drewna  
Zalecana średnica śruby 
z gwintem metrycznym 

d0 [mm] l [mm] h0 [mm] dmin [mm] 
minimalna 

d1 [mm] 
maksymalna 

d1 [mm] d1 [mm] 

DU 6/40 1057.0007 6 40 50 6 3.0 4.0 M4 

DU 8/50 1057.0003 8 50 60 6 4.4 5.0 M5 

DU 10/60 1057.0004 10 60 70 6 5.2 6.0 M6 
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DUK - dybel w komplecie z wkrętem z 
łbem stożkowym 

 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica 
wkręta 

Długość 
wkręta 

Maksymalna 
grubość 

mocowanego 
elementu 

d1 [mm] l1 [mm] tmax [mm] 

DUK 6/50 1057.0120 3.5 50 10 

DUK 8/60 1057.0121 4.5 60 5 

DUK 8/80 1057.0124 4.5 80 25 

DUK 10/70 1057.0123 6 70 5 

DUK 10/80 1057.0122 6 80 15 

DUK 10/100 1057.0125 6 100 35 
 

Zalecane obciążenia 
Średnica 
koszulki 

Zalecane obciążenia na wyrywanie* 
Nk [kN] 

d0 [mm] 

beton 
** 

gazobeton 
** 

cegła 
pełna 

*** 

cegła 
otworowa 

** 

płyta 
gipsowo-

kartonowa 
*** 

płyta 
wiórowa 

*** 

6 0.60 0.30 0.35 0.45 0.15 0.40 

8 1.10 0.50 0.60 0.90 0.18 0.45 

10 1.80 0.50 0.80 1.20 0.20 0.60 

* 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 5, 

** dane dotyczą dybla mocowanego z wkrętem do drewna o 
maksymalnej zalecanej średnicy, 

*** dane dotyczą dybla mocowanego z wkrętem do płyt wiórowych o 
maksymalnej zalecanej średnicy. 

DU… HSK, HKK, HSBK, HKBK - dybel w komplecie z różnymi typami haków 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Typ elementu rozpierającego 

Symbol haka 
Symbol 

archiwalny 
Rodzaj haka Wykończenie 

sufitowy kątowy ocynkowany lakierowany na biało 

DU HSK 6 1058.0018 + - + - HSK 3.8/65 DU 6 E 

DU HSK 8 1058.0008 + - + - HSK 4.5/85 DU 8 E 

DU HKK 6 1058.0019 - + + - HKK 3.8/50 DU 6 F 

DU HKK 8 1058.0010 - + + - HKK 4.5/65 DU 8 F 

DU HSBK 8 1058.0000 + - - + HSBK 4.5/85 DU 8 A 

DU HKBK 8 1058.0002 - + - + HKBK 4.5/65 DU 8 B 
 

 


