
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
TD-60 / TDP-60 

Шайба за топлоизолация,пластмасова,  
марка Wkret-met 

 

Описание на продукта 

 

      Шайбата е с диаметър 60мм и се предлага като САМОСТОЯТЕЛНО изделие. В зависимост от основата 

върху която е положена изолацията шайбата се комплектова се с винт за дърво с фрезенкова глава /при 

дървена основа/ или със самопробивен винт с фрезенкова глава /при метална основа/.  Използват се 

винтове за дърво с диаметър 5мм и 6мм и самопробивни винтове с диаметър 4.8мм с различна дължина в 

зависимост от дебелината на закрепваната изолация. Шайбата е с вградена капачка прикриваща главата 

на винта и на практика елиминира възможноста  от получаване на термомост. Капачката изравнява общата 

повърхност на шайбата и прави последващата обработка върху изолацията лесна и без притеснения за 

неравни повърхности. Предлага се в два варианта в зависимост от материала от който е изработена – TD-

60 /найлон/ и TDP-60 /полипропилен/. Предлага  се в опаковка по 100бр. 

Приложение 

      Шайбата за топлоизолация служи за надеждни и сигурни закрепвания на меки изолационни материали с 

дебелина от 20мм до 170мм към дървени или метални основи. 

      Видовете изолационни материали при които се използва шайбата са: 

- EPS - eкспандиран пенополистирол известен с популярното название стиропор. 
- XPS - екструдиран пенополистирол известен с популярни названия фибран, стиродур, 

стирофлекс, монодур, глазформ и др. 
- Минерална /каменна/ вата 
-  

      Видовете основи към които се закрепва шайбата посредством винта за дърво са: 

- масивна дървесина 
- OSB (Oriented Strand Board) плоскости. OSB e дървесна плоскост с подредени по дължина 

дървесни частици в лицевите слоеве и напречно в средния слой. 
     

  Видовете основи към които се закрепва шайбата посредством самопробивен винт с фрезенкова глава са: 

- метални профили 
 
 

 



 

 

Технически данни 
Параметри на шайбата 

   Диаметър на шайбата /D/ 60мм 

Тип винт Винт за дърво или самопробивен за метал 

Диаметър на винта /за дърво/ 5мм или 6мм 

Диаметър на винта /самопробивен/ 4,8мм 

Материал TD-60 Найлон 

Материал TD-P-60 Полипропилен 

 

Устойчивост 

Основа Дълбочина на 

проникване на винта 

в основата /мм/ 

Диаметър на винта 

/мм/ 

Сила на съпротилление 

при издърпване /kN/ 

Ламарина 0,5мм 0.5 4,8 0,21 

Ламарина 0,75мм 0.75 4,8 0,55 

Ламарина 0,88мм 0.88 4,8 0,87 

Ламарина 1мм 1 4,8 1,03 

Ламарина 1,25мм 1.25 4,8 1,23 

Плътна дървесина C22 30 5 1,19 

Плътна дървесина C22 40 5 2,12 

Плътна дървесина C22 30 6 1,55 

Плътна дървесина C22 40 6 2,77 

OSB плоскост 30 5 1,12 

OSB плоскост 40 5 2,07 

OSB плоскост 30 6 1,47 

OSB плоскост 40 6 2,57 

 

Диапазон на приложение 

Дебелина на изолационния 

материал /мм/ 

Диаметър /d/ и дължина /L/ на 

винта самопробивен /мм/ 

Диаметър /d/ и дължина /L/ на 

винта за дърво 

/мм/ 

20 4.8x40 5x50 

30 4.8x50 5x60 

40 4.8x60 5x70 

50 4.8x70 5x80 

60 4.8x80 5x90 

70 4.8x90 5x100 

80 4.8x100 6x110 

90 4.8x120 6x120 

100 4.8x120 6x130 

110  6x140 

120  6x150 

130  6x160 

140  6x180 

150  6x180 

160  6x200 

170  6x200 

 



 

 

 

   При необходимост от постигане на по-голяма здравина при закрепване на изолацията към дървена 

повърхност /увеличаване силата на съпротивление при издърпане/ може да си използва по-дълъг винт от 

посочения в таблицата за съответния размер изолация. 

   ПРИМЕР – Ако закрепваме изолация с дебелина 30мм и използваме посочения в таблицата винт 5х60, 

30мм от дължината на винта остават в изолацията и 30мм проникват в дървото. В този случай Сила на 

съпротилление при издърпване е 1,19 kN. Ако използваме винт 5х70, 30мм от дължината на винта остават 

в изолацията и 40мм проникват в дървото. В този случай Сила на съпротилление при издърпване е 2,12 kN. 

 

    

 

 

  


