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TTPP --  ddyybbeell  uunniiwweerrssaallnnyy  
 

dybel uniwersalny rozpierający w dwóch kierunkach, wykonany z nylonu 

Zalety - własności 
 bardzo przydatny do lekkich zamocowań, zwłaszcza 

w różnego rodzaju cienkich płytach i cegłach 
otworowych, 

 wypustki pod kołnierzem dybla zapewniają 
odpowiednie ułożenie dybla oraz zabezpieczają go 
przed obracaniem się podczas dokręcania elementu 
mocującego, 

 nagwintowana wewnętrznie końcówka dybla 
umożliwia bardzo łatwy montaż, 

 dybel jest szeroko rozwierany w dwóch kierunkach, 
przez co uzyskuje się pewne zamocowanie 
zwłaszcza w cienkich ściankach, 

 dybel dostępny z różnymi elementami rozpierającymi 
(wkręt, hak kątowy, hak sufitowy, hak oczkowy). 

Wymiary 

 

Zasada działania 
Dybel jest idealnym zamocowaniem w cienkich 
ściankach, gdyż jego delikatna budowa i bardzo lekki 
montaż nie powodują jakiegokolwiek uszkodzenia czy 
też osłabienia podłoża. Podczas dokręcania elementu 
rozpierającego koszulka dybla w cienkich ściankach 
rozwiera się w dwóch kierunkach i dociska do 
powierzchni ścianki otworu. 
 
W materiałach pełnych skrzydła dybla napierają na 
ścianki otworu, a siły tarcia gwarantują bezpieczeństwo 
mocowania. 

Zalecane obciążenia 

Wariant 

Zalecane obciążenia na wyrywanie* 
Nk [kN] 

cegła otworowa 
płyta gipsowo-kartonowa  

12 mm 

TP 8 0.16 0.08 

THK 8 0.08 0.08 

THS 8 0.08 0.08 

THO 8 0.08 0.08 
*
 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 5. 

 

Podłoże 
cegły otworowe, płyty gipsowo-kartonowe oraz 
wszelkiego typu inne płyty o grubości od 9 do 16 mm. 

Zastosowanie 

Mocowanie lamp, obrazów, kanałów kablowych, luster, 
lekkich półek, szyn zasłonowych, karniszy, 
przełączników, itp. 

Dostępne warianty 

 
TP - dybel z wkrętem 

 
THK - dybel z hakiem kątowym (prostym) 

 
THS - dybel z hakiem sufitowym (otwartym) 

 
THO - dybel z hakiem oczkowym (zamkniętym) 

Przykład zastosowania 

Przykład zamocowania w płycie przy użyciu dybla THK. 

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica 
koszulki dybla i 

otworu w 
podłożu 

Długość 
koszulki 

dybla 

Średnica 
wkręta / 

haka 

Długość 
wkręta / 

haka 

Grubość 
ścianki 

Zakres zalecanych średnic wkręta 
/ haka z gwintem do drewna 

d0 [mm] l [mm] d1 [mm] l1 [mm] tmin - tmax [mm] 
minimalna 

d1 [mm] 
maksymalna 

d1 [mm] 

TP 8 1043.0101 8 40 4.0 50 9-16 3.8 4.5 

THK 8 1043.0203 8 40 4.0 55 9-16 3.8 4.5 

THS 8 1043.0204 8 40 4.0 65 9-16 3.8 4.5 

THO 8 1043.0205 8 40 4.0 65 9-16 3.8 4.5 
 


