
Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: Diblu cu șurub

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com

Fișă tehnică

Diblu cu șurub

Conform normei* PN-EN 206-1:2003
Material PP - oţel carbon 
Grosime  6 şi 8 mm
Lungime diblu  40, 60, 80 mm

Greutate cutie

6x40 mm - 0,825kg/cutie
6x60 mm - 0,57kg/cutie
6x80 mm - 0,72kg/cutie
8x80 mm - 0,64kg/cutie

Marca diblu  FX 06L040
Reziztenţa la smulgere din support de 
beton clasa minimă C20/25  0,70 kN

Strat zinc cu grosime minimă  5 μm

Ambalare diblu cu şurub

6x40 mm - 200 buc/cutie
6x60 mm - 100 buc/cutie
6x80 mm - 100 buc/cutie
8x80 mm - 50 buc/cutie

 Durabilitate în exploatare  minim 40 ani 

Cod SAP

6x40 mm 4042681
6x60 mm 4042682
6x80 mm 4042684
8x80 mm 4042911

Diblurile cu șurub 6 x 40, 6 x 60, 6 x 80 şi 8 x 80 pentru fixare, sunt 
produse din plastic și cu cui metalic, elementele componente ale acestora 
sunt cămașa din poliamidă (nylon) sau polipropilenă (PP) și cuiul din oţel 
carbon acoperit cu strat de protecţie din zinc cu grosime minimă de 5 μm, 
deosebirile între tipurile de dibluri constând în forma gulerului cămășii sau 
forma ancorajului cămășii.

Descriere:

Caracteristici:

Domenii de utilizare:
Diblurile cu șurub 6x40, 6 x 60, 6 x 80 şi 8 x 80 sunt destinate pentru 
diverse lucrări de fixare în construcţiile civile și industriale, pe suport din 
beton, cărămidă sau BCA, cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea 
în construcţii cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor 
tehnice în vigoare.

Produsul indeplineste cerinţele normei PN-EN 206-1:2003.

 

http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/accesorii-gips-carton/diblu-cu-surub
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Recomandări:
Punerea în operă se face conform 

instrucţiunilor de montaj ale 

producătorului, de către personal 

specializat în realizarea de astfel 

de lucrări, cu respectarea normelor 

de protecţie a muncii și de apărare 

împotriva incendiilor.

Condiţiile de punere în operă se fac 

cu respectarea cerinţelor de siguranţă 

și stabilitate cerute de Legea 10/1995 

și a prevederilor de ordin general ale 

normativelor românești în domeniu:

▶ P 118 - 99 "Normativ de siguranţă la 

foc a construcţiilor"

▶ C 300/94 "Normativ de prevenire 

a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii și instalaţii 

aferente acestora"

▶ C 56-02 "Normativ pentru verificarea 

calităţii și recepţia lucrărilor de 

construcţii și instalaţii aferente".

Măsuri de protecţie:
Diblurile cu șurub 6x40, 6 x 60, 6 x 80 

şi 8 x 80 nu degajă substanţe toxice 

pentru om pe durata exploatării 

construcţiei și nu ridică probleme 

ecologice. La montajul diblurilor se 

recomandă ca montatorul să utilizeze 

mască, mănuși și ochelari de protecţie.

Durabilitate

Performanţă tehnică
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