
Technische informatie 053

Capatect Universaldübel 053
Schotelplug met Europese toelating voor het bevestigen van
Capatect gevelisolatiesystemen

Materiaal

De Capatect Universaldübel 053 bestaat uit een plugschacht, ∅ 8 mm, met voorgemonteerde,
verzinkte schroef met dubbele draad en de plugschotel, ∅ 60 mm. De plugschotel kan naar keuze
gelijk aan het oppervlak van de isolatie of verzonken aangebracht worden.

Bij montage gelijk aan het oppervlak wordt de schroef in het schroefkanaal afgedekt met de Capatect
Universaldübel-PS-Stopfen. Bij verzonken montage wordt de plugschotel met de Capatect
Universaldübel-Rondelle PS-/ of MW afgedekt.

Toepassing

Toegelaten aanvullende bevestiging voor Capatect Fassadendämmplatten binnen CT System Comfort,
CT System Carbon, CT System Carbon Dark en CT Sytem Miner-A in de daarvoor geschikte
ondergronden.

Voor isolatiediktes:
a) bij montage gelijk aan het oppervlak: d ≥ 60 mm
b) bij verzonken montage (enkel bij comprimeerbare isolatiestoffen): d ≥ 80 mm

■ bij montage gelijk aan het oppervlak (Afdekking van de schroef met de PS-stop), Chi-waarde 0,002
W/K

■ bij verzonken montage (Afdekking van de plugschotel met rondel), Chi-waarce 0,001 W/K
■ tijdsbesparende verwerking
■ freesstofvrije montage
■ zeker zetcontrole en verankering in alle gangbare muurbouwstoffen

Eigenschappen
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Technische eigenschappen

Bij een gelijkliggende montage van Capatect-MW-Fassadendämmplatten DUO plus,
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L moet de Ø 90 mm
en bij de Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB 101 de Ø 140 mm plugschotel gebruiken.

Aanvullende producten

Kleur van de plugschotel: Natuur

Prod.-Nr. Schijven-Ø

153/14 140 mm

153/VT90 90 mm

Plug-toebehoren:

Productnaam Product-Nr. Verpakking
(st./karton)

Capatect-Universaldübel-Tool Vario (complete-set voor de montage)
Bestaande uit:1 zetwerktuig voor het inschroeven/verzinken, incl. Bit Torx T30 snijblad lang
1 snijblad kort
1 Bit Torx T25 kort (voor verzonken en gelijkliggende montage)
1 Inbussleutel SW3

053/02 1

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS
Voor het inzetten in de isoslatiestofverdieping voor polystyreen-isolatieplaten

052/01 100

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW
Voor het inzetten in de isoslatiestofverdieping voor mineraalwol-isolatieplaten

052/04 100

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen
Voro het inzetten in het plug-schroefkanaal voor PS- en MW-isolatieplaten

052/05 500

Capatect-Universaldübel-Ersatzteilkit
Bestaande uit 3 vervangsnijbladen en 3 vervangbits TX30 kort

052/03 5

Capatect-Universaldübel-Austauschset Vario
Bedantaand uit snijblad lang, Draagelement evenals verstelbare schacht en inbussleutel SW3
en SW4

053/06
1

053Product-nr.

Plugtype
Produkt-
Nr.

Lengte(mm)
Schotel Ø
(mm)

Schacht Ø
(mm)

Verankerings-
diepte  (mm)

Kleur
plug

Verpakking
(St./Ktn.)

Verbruik

Capatect-
Universaldübel 053
Europese Technische
Toelating: ETA-04/0023
Allgemein bauaufsichtliche
Zulassung: ABZ-21.2-1769;
Gebruikscatergorie volgens
ETA,
d.w.z. voor muurbouwstoffen:
A = beton

B = volle stenen

C = holle stenen

D = lichtbeton met veel
poriën

E = cellenenbeton

Weerschaal ≥ 40 mm en
< 100 mm

053/115 115 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

Verbruik is afhankelijk van :
• het type isolatie
• de dikte van de
isolatieplaten
• de verankeringsondergrond
• de hoogte van het gebouw
Zie hiervoor de verbruikstabel
in het WDVS-Handbuch

053/135 135 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/155 155 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/175 175 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/195 195 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/215 215 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/235 235 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/255 255 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/275 275 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/295 295 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/315 * 315 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/335 * 335 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/355 * 355 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/375 * 375 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

053/395 * 395 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natuur 100

*
**

Niet op voorraad Verankeringsdiepte bij cellenbeton: hv ≥ 65 mm
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Verwerking

Let op een rechte plaatsing van de isolatiplaten en een correct lijmen van de randen.Voorbereiding van de ondergrond

De pluggen kunnen pas gemonteerd worden wanneer het lijmbed voldoende hard is (na ca. 1 dag).
Indien de pluggen om bepaalde redenen, afhankelijk van de werf, vroeger geplaatst moeten worden,
moet men er in het bijzonder op letten dat de isolatieplaten hierbij niet scheeftrekken.
Kies de pluglengte zo dat er een verankeringsdiepte van minstens 25 mm in de massieve
wandbouwstof is resp. min. 65 mm in cellenbeton is (zonder rekening te houden met eventuele oude
pleisterlagen of andere niet-dragende tussenlagen).

Montage

Bij het overbruggen van dikkere lagen zoals bijv bij oude buitengevelisolatie of houtwol-
lichtgewichtplaten moet er op gelet worden, dat de lengte van de montageschacht under de schotel
naargelang de pluglengte varieert en daar rekening mee gehouden moet worden.

Pluglengte          Schachtlengte
115 - 155 mm  =   40 mm (zoals Universaldübel 052)
175 - 195 mm  =   60 mm
215 - 255 mm  =   80 mm
≥ 275 mm        = 120 mm

Met een boormachine (bij holle bakstenen, kalkzandstenen, volle lichtbetonstenen en holle
bouwstenen zonder slag en hamer) de pluggaten, Ø 8 mm, rechthoekig in het dragende bouwdeel
aanbrengen.

a) gelijkliggende montage
Boorgat ∅ 8 mm maken
Boorgatdiepte: in massieve wandbouwstof: ≥ 35 mm, in cellenbeton: ≥ 75 mm
Boorgat stof en meelvrij maken
Plug in het boorgat duwen
Schroef met de gewone schroefgereedschap de verstelbare schacht en de Bit Torx T30 (zonder
aanslagschijf) in, zodat de schotelplug gelijkliggend zit.
Schroef afdekken met de PS-stop – klaar.

b) verzonken montage
Boorgat ∅ 8 mm maken, boorgatdiepte: in massieve wandopbouw: ≥ 50 mm, in cellenbeton: ≥ 90 mm
boorgat stof- en meelvrij maken. Met gangbaar schroefgereedschap en het opzetgereedschap
(Capatect-Universaldübel-Tool Vario) met Bit Torx T30 de schroef indraaien. Instellen van het
Universaldübeltool Vario op de juiste pluglengte. Door axiaal verschuiven van het draagelement op de
verstelbare schacht wordt er met de verschillende instellingen rekening gehouden worden.
Opgelet:
Bij het instellen van de Tool moet er op gelet worden, enkel de aanslagschijf te omvatten, niet het
snijblad!

Hierbij wordt de isolatie cirkelvormig ingesneden en de plugschotel ca. 20 mm diep verzonken. Moest
de ploeg omwille van de ondergrond in kwestie onvoldoende verankering vinden, dan is de schotel niet
verzonken. In dit geval de plug op voldoende afstand ernaast opnieuw plaatsen. Universaldübel-
Rondel (PS of MW) inzetten– klaar.

Kort snijblad voor isolatieplaten d = 80 mm
Lang snijblad voor isolatieplaten d > 80 mm

Verwijzingen

Z-21.2-1769
ETA-04/0023

Toelating
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