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Capatect-Universaldübel 053
Schotelplug met Europese goedkeuring als mechanische
verankering van de Capatect-isolatiesystemen A en B.

Materiaal

De Capatect-Universaldübel bestaat uit een plughuls (∅ 8 mm) met schotel (∅ 60 mm) en
voorgemonteerde, verzonken dubbelgedraaide schroef. De schotel kan naar keuze aan het oppervlak
gelijk of verdiept worden aangebracht.

Wordt de plug gelijk aan het oppervlak aangebracht dan moet het schroefgat worden afgedicht met de
Capatect Universaldübel-PS-Stop. Bij verdiepte montage moet de schotel met de Universaldübel-
Rondelle PS-/ of MW worden afgedicht.

De pluggen zijn geschikt voor Capatect-isolatieplaten in de Capatect-systemen A en B bij een
geschikte ondergrond.
De isolatieplaatdikte moet zijn:
a) bij montage gelijk aan het oppervlak: d ≥ 60 mm
b) bij verdiepte montage (uitsluitend bij isolatieplaten die comprimeerbaar zijn): d ≥ 80 mm

Toepassing

■ bij montage gelijk aan het oppervlak (schroef wordt afgedicht met een PS-prop),
Chi-waarde 0,002 W/K

■ bij verdiepte montage (plugschotel wordt afgedicht met een PS-ronde schijf), Chi-waarde 0,001 W/
K

■ snelle en stofvrije montage
■ controle op de verankering bij de meest voorkomende ondergronden

Eigenschappen

 Technische eigenschappen

Bij montage gelijk aan het oppervlak met Capatect-MW-Fassadendämmplatten DUO plus,
Capatect-MW-Fassadendämmplatten 149 EXTRA / EXTRA L moet de Ø 90 mm
en bij de Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB 101 de Ø 140 mm plugschotel worden toegepast.

Aanvullende producten

Kleur van de plugschotel: Naturel

Prod.-nr. Schotel-Ø

153/14 140 mm

153/VT90 90 mm
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Aanvulling op de plug:

Naam product Product-nr. Verpakking
(St./karton)

Capatect-Universaldübel-Tool Vario (complete set voor montage)
Set bestaat uit:1 set gereedschap voor het maken van gaten (verdiepte montage), incl. Torx
bit T30 en snijplaat lang
1 snijplaat kort
1 Torx bit T25 kort (voor verdiepte montage)
1 inbussleutel SW3

053/02  1 

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS
Passtuk voor de PS-isolatieplaat met ronde gaten

052/01 100

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW
Passtuk voor de minerale wol-isolatieplaat met ronde gaten

052/04 100

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen
Stop voor het afdekken van het schroefgat voor PS- en MW-isolatieplaten

052/05 500

Capatect-Universaldübel-Ersatzteilkit
Set bestaat uit 3 verwisselbare snijplaten en 3 verwisselbare bits TX30 kort

052/03  5 

Capatect-Universaldübel-Austauschset Vario
Set met een snijplaat lang, ondersteuningselement, verstelbare greep en inbussleutel SW3
en SW4

053/06
 1 

053Product-nr.

Soort plug
Product-
nr.

Lengte(mm)
Schotel
Ø (mm)

Huls Ø (mm)
Verankerings-
diepte h v  
(mm)

Kleur
Verpaking
(stuks/karton)

Verbruik

Capatect-
Universaldübel 053
Europesche technische
goedkeuring:
ETA-04/0023
ETA-13/0009

Algemene goedkeuring
bouw:
21.2-1769
21.2-1994

Gebruikscategorie volgens
ETA,
met de volgende
bouwmaterialen:

A = beton
B = massieve steen 
C = holle steen 
D = poreus beton
E = cellenbeton

Wetterschale ≥ 40 mm en <
100 mm

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

Verbruik is afhankelijk van:

• soort isolatieplaat

• dikte van de isolatieplaat

• de verankerings-   grond

• hoogte van het gebouw

Raadpleeg de tabel met
verbruiken in het WDVS-
handboek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
**

geen standaard product (niet op voorraad)
verankeringsdiepte bij cellenbetn: hv  ≥ 65 mm
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Verwerking

Let op het egaal verlijmen (randverlijming) van de isolatieplaat.Voorbereiding van de ondergrond

Het aanbrengen van de pluggen mag pas uitgevoerd worden als de lijm voldoende droog is (ca. 1
dag).
De keuze van de lengte als volgt uitvoeren: dikte van de isolatieplaat (bijv. 140 mm) + dikte van de
nietdragende ondergrond (bijv. 10 mm lijmlaagdikte en 20 mm oude pleisterlaag) + 25 mm
verankeringsdiepte in de massieve ondergrond (bij cellenbeton +65 mm) van de plug geeft een
pluglengte van 195 mm.

Bij grotere diktes, bijvoorbeeld bij een dubbel isolatiesysteem of houtwolbouwplaten, erop letten dat de
lengte van het schachtlengte onder de schotel afhankelijk van de pluglengte kan variëren.

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

Met een boormachine rechtstandig een gat van ∅ 8 mm boren in de draagkrachtige ondergrond.

a) Montage gelijk met het oppervlak
Boorgat ∅ 8 mm maken.
Boorgatdiepte: tot in massieve ondergrond: ≥ 35 mm, in cellenbeton: ≥ 75 mm.
Boorgat ontdoen van stof en andere verontreiniging.
Plug in het boorgat drukken.
Schroef met een boormachine met opzetstuk en bit Torx T30 (zonder slagschijf) aandraaien zodanig
dat de schotel op het oppervlak vast komt te zitten.
Het schroefgat met de PS-stop afdichten.

b) Verdiepte montage
Boorgat ∅ 8 mm maken.
Boorgatdiepte: tot in massieve ondergrond: ≥ 50 mm, in cellenbeton: ≥ 90 mm
Boorgat ontdoen van stof en andere verontreiniging.
Met een boormachine met opzetstuk (Capatect-Universaldübel-Tool Vario) met bit Torx T30 de schroef
aandraaien. 
Door axiale beweging wordt isolatie kruisvormig ingesneden en de plugschotel ca. 20 mm naar binnen
gedrukt. Krijgt de plug door verschil in ondergrond geen voldoende verankering dan wordt de schotel
niet naar binnen gedrukt. In voorkomende gevallen een nieuwe plug aanbrengen op voldoende
afstand.
Aansluitend de Universaldübel-Rondelle (PS of MW) aanbrengen. 
Let op:
Bij het verwisselen van de Tool niet de snijplaat beetpakken.

Kort snijplaat voor isolatieplaten d = 80 mm
Lange snijplaat voor isolatieplaten d > 80 mm

Montage

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Z-21.2-1769
Z-21.2-1994
ETA-04/0023
ETA-04/0009

Toelating

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Servicecentrum
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