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Capatect Dübelhülse 065
Kunststof-schotelplug met houtschroef voor het bevestigen
van Capatect gevelisolatie in houtbouw

Materiaal

De Capatect Dübelhülse bestaat uit de plugschotel ∅ 60 mm een een 25 mm lange huls en een
verzinkte houtschroef.
De plugschotel kan desgewenst bij de montage gelijk met of verzonken in het isolatieoppervlak
geplaatst worden.

Bij een montage gelijk aan het oppervlak wordt de schroef met de bijhorende polystyrol-stop afgedekt.
Bij verzonken montage wordt de plugschotel met de Capatect-Universaldübel-Rondelle PS (Prod-Nr.
052/01) afgedekt.

Constructieve bijkomende bevestiging van verlijmde Capatect-EPS-isolatieplaten of mineraalwol
lamellenisolatieplaten binnen het systeem Capatect voor plaatmateriaal in hout op volledig vlakke
ondergronden, bijv OSB-platen. Voor isolatiediktes:
a) bij montage gelijk aan het oppervlak: d ≥ 40 mm
b) bij verzonken montage (enkel bij comprimeerbare isolatiestoffen): d ≥ 80 mm

Toepassing

■ het afdekken van de plugschotel met de rondel (isolatiestof) vermijdt een eventuele aftekening van
de plug (Chi-Wert 0,001 W/K)

■ door het afdekken van de schroef met de PS-stop wordt het puntvormige warmteverlies
gereduceerd (Chi-Wert 0,002 W/K)

■ montage vrij van freesstof
■ voor hout en plaatmateriaal in hout
■ voor blik tot 0,75 mm dikte

Eigenschappen
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■ Doorsnede schotel:Doorsnede
schotel

Diameter van de schroefdraad van de schroef: 6 mm
Diameter van de schotel: 60 mm

■ Verankeringsdiepte:
VerankeringsdiepteVerankeringsdie
pteVerankeringsdiepteVerankerings
diepteVerankeringsdiepteVerankeri
ngsdiepteVerankeringsdiepteVeran
keringsdiepte

Ondergrond / diameter / gebruikslasten;

Zachthout-vezelplaat, d = 17 mm / 0,25 kN
Vezelplaat V100, d = 13 mm / 0,25 kN
OSB-plaat, d = 16 mm / 0,25 kN
Gipsvezelplaat, d = 12,5 mm / 0,15 kN
Massieve houten platen, d = 27 mm /0,15 kN

De aangeraden gebruikslasten werden in de
veronderstelling van een zekerheidsfactor van 3
vermeld. U kan afhankelijk van de werf variëren.

Technische eigenschappen

Product-
Nr.

schotel ∅/
Schaftlen
gte
(mm)

Schroeven
∅/Länge
(mm)

Verankeri
ngdiepte hv
(mm)

voor isolatielaagdiktes
(mm)

Plugkleur Verpakkin
g
(St./Karton)

065/080 60/25 5/60 ≥ 35 40 *
–
–

Natuur 100

065/100 60/25 5/80 ≥ 35 60 * 80 **

065/120 60/25 5/100 ≥ 35 80 * 100 **

065/140 60/25 5/120 ≥ 35 100 * 120 **

065/160 60/25 5/140 ≥ 35 120 * 140 **

065/180 60/25 5/160 ≥ 35 140 * 160 **

065/200 60/25 5/180 ≥ 35 160 * 180 **

065/220 60/25 5/200 ≥ 35 180 * 200 **

Product-nr.

*
**

montage gelijk aan het oppervlak
verzonken montage

Verwerking

De ondergrond moet vast, droog, vet- en stofvrij zijn. Er op letten dat de ondergrond voldoende vlak is.
De muur en het houten plaatmateriaal moeten voldoende draagkracht zijn om te verpluggen.

Bij onbekende ondergronden moet de draagkracht van de plug getest worden door ze op de werf er
proberen uit te trekken.

Tijdens de verwerking mag de omgevingstemperatuur niet onder 0°C zakken en niet hoger dan +40°
C liggen.

Voor mechanisch bevestigde en bijkomend geplugde gevelisolatieplaten op basis van mineraal wol
enkel de toegelaten pluggen gebruiken.

Voorbereiding van de ondergrond
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De montage van de Capatect-Dübelhülse mag pas gebeuren nadat het lijmbed voldoende aangehecht
is (ca. 1 dag).

a) Montage gelijk aan het oppervlak
Capatect-Dübelhülse in het isolatiemateriaal indrukken, schroef in de plughuls steken en met een
gangbaar schroefapparaat en Bit Torx T25 (zonder aanslagschijf) indraaien, zodat de plugschotel
gelijk aan het oppervlak zit.
Met de Capatect-Universaldübel-PS-Stop de schroef afdekken – klaar.

b) verzonken Montage
Met gangbaar schroefapparaat en het opzetstuk (Capatect-Universaldübel-Tool) met eeen Bit Torx T25
de schroef indraaien. Instellen van het Universaldübeltools Vario door het verwijderen van de spie en
het instellen van de pluglengte door axiaal verschuiven van het draagelement op de verstelschacht.
Opgelet:
Bij het verzetten van de tool het snijmetaal niet aanraken!
Het isolatiemateriaal wordt cirkelvormig ingesneden en de plugschotel wordt ca. 20 mm diep
verzonken.
Capatect-Universaldübel-Rondelle PS inzetten– klaar.

De verdeling van de pluggen (8 stuks/m²) gebeurt zo, dat telkens de kanten van horizontale en
verticale plaatvoegen vervat zijn en daarenboven nog telkens 2 pluggen over het midden van de plaat
verdeeld worden. Bij op maat gesneden platen naargelang variëren. De Capatect-Dübelteller in de
isolatieplaat indrukken en met een Bit Torx® T25 vasttrekken.
Telkens controleren of de plug goed vast zit in de ondergrond.
Indien een plug owv de toestand van de ondergrond niet juist trekken, moet die verwijderd worden en
ernaast een nieuwe plug ingezet worden.

Montage

Kort snijmetaal voor isolatieplaten d = 80 mm
Lange snijmetaal voor isolatieplaten d > 80 mm

Verwijzingen
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