
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Метален дюбел за изолация НЕГОРИМ 
марка 

   

 
Приложение на продукта 

 

      Приложим при закрепване на материали за външна топлоизолация EPS /експандиран полистирен/, XPS 
/екструдиран полистирен/ и минерална вата към различни видове основи. 

Техническа информация 

 

 

Размер Диаметър на 

разпробиване 

Мин.дълбочина 

на отвора 

Мин.дълбочина 

на анкиране 

Дебелина на закрепваната 

изолация t fix /mm/ 

 d o /mm/ h o /mm/ h eff /mm/ при НОВА 
сграда t tol 

= 10 mm 
/лепило/ 

при СТАРА 
сграда t tol = 

10+20 mm 
/лепило+стара 

мазилка/ 

8х110 8 60 50 50 30 

8х140 8 60 50 80 60 

8х170 8 60 50 110 90 

8х200 8 60 50 130 110 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материал 

- Дюбел – Поцинкована стомана 

Монтаж 
 

 

1. Разпробива се отвор в основата. 

2. При разпробиване на перфорирани тухли и меки материали ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използва 

безударен режим на разпробиване. Използване на ударно разпробиване, води до разрушаване 

структурата на материала, счупване на вътрешните прегради при перфорираните тухли и не може 

да се гарантира надеждното закрепване на дюбела. 

3. Монтажът е проходен, чрез набиване на дюбела. 

4. Важно е да се избере правилната работна дължина да дюбела, съобразена с нанесените слоеве 

лепило и мазилка върху основата. При НОВА сграда, върху основата се нанася само лепило с 

дебелина 10 мм. / t tol /. При СТАРА сграда, върху основата има стара мазилка с дебелина 20 мм + 

лепило 10 мм. / t tol /. Посочените стойности са препоръчителни. Всеки монтаж на топлоизолация е 

индивидуален и е необходимо предварително проучване на основата и дебелината на нанесените 

върху нея слоеве.  

5. Приложим при различни видове основи – бетон, плътни тухли, перфорирани тухли, газобетон.   

   
 

Предимства 
 

- Дюбелът е изработен от поцинкована стомана. Това го определя като строителен продукт с клас на 
реакция на огън А1 /негорим/ съгласно наредба № Iз-1971 от 29 окт. 2009г. за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, приложение №6 към чл.14, ал10. 

- Висока устойчивост на задържане към различни видове основи. 

- Бърз и лесен монтаж 

- Дюбелът се комплектова с „Метална шайба за дюбели за изолация НЕГОРИМ“. 
 


