
Пластмасовите дюбели за топлоизолация са предназначени за механично закрепване на 

топлоизолационни плоскости от експандиран ,екструдиран пенополистирол или вата. В 

зависимост от вида на основата, в която ще бъдат монтирани, дюбелите за топлоизолация се 

разделят основно на два вида дюбели за зидарии /тухлени,газобетонни ,каменни,клинкер и 

др/ – с пластмасов или метален пирон и дюбели за бетон. Те са направени от висококачествен 

удароустойчив полипропилен ,пирона от поцинкована и карбонизирана стомана,а главата от 

удароустойчив полиамид,които не позволява топлопреминаване през него и кондензни петна 

на повърхността.Те притежават  висока на изтръгване ,а сигурното му разтваряне гарантира 

висока товароносимост. Дюбелирането на топлоизолацията започва с пробиването на дупки на 

точно определени места и съобразени с размерите на дюбелите. Те трябва да влязат в 

основата най-малко 5 см с цел да се захванат максимално здраво към нея. Трябва да бъдат 

предвидени дюбели навсякъде, където се засичат три отделни листа от изолацията. 

Препоръчва се закрепване с не по-малко от 3 дюбела на лист, като дължината им се определя 

от дебелината на топлоизолационния слой и изискванията на проекта. 

 

PVC дюбел за бетон 
Плътност ≈ 993кг/м3 

Размери 8х50;8х70;8х90;8х110;8х130;8х150 
Разходна норма – мин.6 бр/м2 

 

PVC дюбел с пластмасов пирон 
Плътност ≈ 900кг/м3 

Размери 10х100;10х120;10х140;10х160;10х180 
Разходна норма – мин.6 бр/м2 

 

PVC дюбел с метален пирон 
Размери,mm  8х115;8х135;8х155;8х175;8х195;8х215;8х235; 

8х255;8х255 
Диаметър на чашката,mm   60 

 

СХЕМА ЗА ДЮБЕЛИРАНЕ 

 
 

 



 

 описание 

 

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и 
  кантовете на сградата 
- предотвратява образуването на пукнатини 
- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на 
  конструкцията 
- не съдържа пластификатори 
- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори  
- армиращата мрежа е здраво свързана с профила 
- лек монтаж и сигурност при работа 

 

- равно и естетическо оформяне на фугата, без видими кантове 
- големите отвори в основата на профила гарантират оптимална 
връзка и сигурна заработка в шпакловъчния слой 
-армиращата мрежа е здраво свързана с профила  
- позволява движения между 5 – 25 мм 
- защитава фугата от атмосферни влияния 
- възпрепятства проникването на вода в конструкцията 

 

- образува дълготрайна еластична връзка между армиращата 
шпакловка и дограмата на врати и прозорци, запечатвайки фугата  
- предпазва дограмата от механично нараняване и замърсяване по 
време на шпакловането или полагането на мазилката. Предотвра 
тява преминаването на вода, топлина и звук между дограмата  
- удълженият гребеновиден заден кант на профила предотвратява 
напукването .подходящ за цветни мазилки.след шпакловане на 
профила, канта остава невидим.образува естетически безупречна 
връзка. лек монтаж и сигурност при работа  

 

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и 
  кантовете на сградата 
- предотвратява образуването на пукнатини 
- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на 
  конструкцията 
- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори  
- армиращата мрежа е здраво свързана с профила 
- лек монтаж и сигурност при работа 

 

за интегриране в топлоизолационна система на ъглови 
деформационни фуги като позволява движения между5–25мм 
-защитава фугата от атмосферни влияния 
- възпрепятства проникването на вода в конструкцията 
- равно и естетическо оформяне на фугата, без видими кантове 
- големите отвори в основата на профила гарантират оптимална 
връзка и сигурна заработка вшпакловъчният слой 
- армиращата мрежа е здраво свързана с профила  
- лек монтаж и сигурност при работа 

 

- отвежда целево дъждовната вода от системата 
- намалява водното натоварване на фасадата и я предпазва  
- армира и оформя прецизно хоризонталните ръбове на отворите и 
на стърчащите от фасадата елементи  
 - предотвратява образуването на пукнатини 
 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори 
- лек монтаж и сигурност при работа 

 

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и 
  кантовете по сводове 
- подходящ за сводове с различен диаметър 
- предотвратява образуването на пукнатини 
- оформя прецизно свод с идеален кант 
- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори  
- лек монтаж и сигурност при работа 



 

- за завършване на положената мазилката и защита на нейният кант 
от механични повреди 
- за точно и прецизно разделяне на мазилки с различна структура  
- естетически безупречна връзка между мазилката и други елементи 
- правоъгълният кант на профила позволява перфектно оформено и 
идеално право завършване на полаганата мазилка 
- подходящ за мазилки с различна дебелина на полагане 
 -отворите в основата на профила гарантират оптимална връзка и 
сигурна заработка в шпакловъчният слой 

 

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него 
алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа на ролка. Предпазва 
ръбовете и кантовете на сградата от механични повреди и ги 
оформя прецизно.Подвижните рамена на профила позволяват 
армирането на външни и вътрешни ръбове с ъгъл под и над 
90°. Навитият на ролка профила е с дължината 25 метра, което 
премахва опасността от грешка при снаждането на класическите 
ъглови профили. 

 


