
33. Rögzítő anyagok
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SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1
Műanyag rögzítő dübelek vakolattal ellátott összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) rögzítéséhez, épületek és épített szerkezetek hőszigetelése során
1.1
Műanyag dübelek
1.1.1
Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállás
A-D besorolású falazatokban, illetve egyéb, nem besorolt falazatokon (pl. fa alapú táblák)
1.1.2
Minimális dübelszám (amikor nem elég csak ragasztással rögzíteni a hőszigetelő anyagot)
ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés vastagsága < 60 mm
1.1.3

ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés vastagsága > 60 mm
1.1.4

ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés vastagsága < 60 mm
1.1.5

ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés vastagsága > 60 mm
1.1.6
Biztonsági tényező (tervezési értékhez)
minden felhasználási területre
1.1.7
Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.1.8
Hőmérséklet hatása a működésre

1.1.9
Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.1.10
500 órás relaxáció

1.1.11
Maximális csavarónyomaték
menetes műanyag rögzítő dübelekre
1.1.12
Tartós (5000 h) vizsgálat
újrahasznosított műanyagból készített dübelekre
1.1.13
Fémrészek tartósságának ellenőrzése
agresszív feltételek között alkalmazott dübelek 
1.1.14
Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos környezetben
minden felhasználási területre
1.1.15
Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.1.16
Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.1.17
Dübel tárcsamerevség

1.1.18
Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító ereje)

1.1.19
Rögzítési mélység
A-D besorolású falazatokban, illetve egyéb, nem besorolt falazatokon
1.2
Acél dübelek (tűzálló szigetelések rögzítésére)
1.2.1
Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállás
minden felhasználási területre
1.2.2
Minimális dübelszám

1.2.3
Biztonsági tényező (tervezési értékhez)

1.2.4
Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.2.5
Hőmérséklet hatása a működésre

1.2.6
Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.2.7
500 órás relaxáció

1.2.8
Maximális csavarónyomaték
menetes műanyag rögzítő dübelekre
1.2.9
Tartós (5000 h) vizsgálat
újrahasznosított műanyagból készített dübelekre
1.2.10
Fémrészek tartósságának ellenőrzése
agresszív feltételek között alkalmazott dübelek 
1.2.11
Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos környezetben
minden felhasználási területre
1.2.12
Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.2.13
Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.2.14
Dübel tárcsamerevség

1.2.15
Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító ereje)

1.2.16
Rögzítési mélység


