
corp

tijă

suport din beton

suport din BCA

suport din cărămidă

Lungime  
[mm]

70

90

110

20-30

30-50

40-60

250 buc/cutie; 50 buc/cutie ; dim. Ø10 mm, lungime tijă: 70, 90, 110, 
120, 140, 150, 180, 200, 220 mm

45,0 N/mm2

Corp din polipropilenă (PP) cu tijă din material plastic

Destinaţie şi domeniu de 
utilizare :

Caracteristica produsului

FIŞĂ TEHNICĂ

DIBLU U

Denumire produs: DIBLU U

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea

Dimensiuni, ambalaj:

Distribuitor:

Diblurile U sunt destinate fixării mecanice suplimentare a termoizolaţiei pe pereţi 
suport (din beton, lemn, cărămidă, beton celular autoclavizat sau beton celular 
uşor) în cadrul operaţiunilor de realizare a termosistemelor.

Propriet ăţi Metoda de verificare

Rezistenţă la tracţiune

Capacitate la smulgere

SR EN ISO 527-1

GAT 06-95 74 daN

Clasă de reacţie la foc

49 daN

Alegerea tipului de diblu se face în funcție de grosimea totală a sistemului termoizolant, respectându-se cu strictețe adâncimile minime de încastrare 
prezentate în tabelul de mai jos. Punerea în operă a diblurilor U se face conform proiectelor de execuție cu respectarea prevederilor titularului de sistem 
termoizolant. Punerea în operă a diblurilor se face la 24 ore după fixarea cu mortar a elementelor termoizolante. Găurile se execută tinându-se seama de 

adâncimea de încastrare a diblurilor. Corpul diblului se introduce până la contactul rozetei cu suprafața materialului termoizolant, cuiul se introduce în corpul 
diblului prin bătăi ușoare cu ciocanul.

Grosime polistiren  [mm]Denumire produs

" U 70"

" U 90"

" U 110"

Adâncime de  încastrare       
[mm]

35

35

40

Punere în operă:

Material:

80 daN

Suport

30,8 N/mm2

EN 13501 F

110

120

140

150

180

200

220

70-100

100-130

120-150

B (beton, cărămidă plină, 
BCA, BCU, chirpic)

40

40

50

50

50

40-60

40-60

60-90

În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală.

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea 
facturii. 

Riscuri posibile, prescripţii de preventive:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică 
este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, 

însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de 
aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

140-16050" U 220"

" U 110"

-

Reguli de depozitare şi magazinare:

Garanţie:

Prescripţii referitoare, specificaţii:

40

Prezenta fi şă tehnic ă este valabil ă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA  SRL, până la modificarea, respectiv retragerea 
acesteia.  Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.
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" U 120"

" U 140"

" U 150"

" U 180"

" U 200"


