
Isolatsioonitüübel
IPL 95DS
Lihtne, kiire, elastne ja 

reguleeritav!



Isolatsioonitüübel IPL 95DS
Ideaalne lahendus vihmaveetorude kinnitamiseks ilma külmasildadeta 

ETICS-süsteemides

Pikkus 95 mm

• Kõrge tõmbe- ja nihkekoormuse 

jaoks

• Kasutatav peaaegu kõikides 

isoleeritud fassaadides (≥ 100 mm)

IPL 95DS tarnitakse kokkupanduna. Spetsiaalne keermega tikkpolt on täielikult korki sisse kruvitud. Vihmaveetoru tavaline kaugus 

seinast on ligikaudu 30 mm.

• Erakordselt kiire paigaldus

• Lahtiseid osi ei ole

50 mm sisekeere M10

• Lai reguleerimisvahemik: 25 mm

Väline kuuskant (SW17)

• Tüübli paigaldusvõimalus

TX kruvi (TX25) ja 

kuuskantpea (SW13)

• Erinevad alternatiivid 

paigaldamiseks ja 

reguleerimiseks 

(väliskuuskantpea: 

vihmaveetoru klambri 

kindlaks kinnitamiseks)

Spetsiaalne keermega tikkpolt 

M10 (tsingitud või roostevaba 

teras A2)

• Lihtne reguleeritavus 

ideaalseks paigalduseks

• Hea korrosioonikindlus

Värvus: poolläbipaistev

• Hea väljanägemisega

• Värvitav

EPDM tihendusrõngas, 

ühepoolse liimiga, valge

• Peaaegu nähtamatu

• UV-kindel

• Püsitihendus

Materjal: kõva polüamiid

• Täiuslikuks puurimiseks läbi 

krohvi

• Vananemiskindel

Terav puuriots

• ETICS süsteemides 

pole eelpuurimist 

tarvis

• Kiire, väiksem 

survevajadus



STAINLESS
STEEL

Isolatsioonitüübel IPL 95DS

Eelised

• Ideaalne lahendus vihmaveetorude kinnitamiseks ETICS-

süsteemides: lihtne, kiire, elastne ja reguleeritav!

• Otsepaigaldus isolatsioonimaterjali – külmasildu ei teki

• Eelpaigaldatud spetsiaalne keermega tikkpolt: ideaalne 

vihmaveetoru kaugus seinast 30 mm; täiendav käsitsi 

reguleerimise võimalus 25 mm

• Eelnevalt kokku pandud ilmastikukindlast vahtkummist 

tihendusrõngas

• Isepuuriv (ETICS krohv ≤ 7 mm) ja tugev, vananemiskindel 

nailontüübel

• Roostevabast terasest A2 või tsingitud spetsiaalne keermega 

tikkpolt tagab optimaalse korrosioonikindluse

Sobivad materjalid

 Välissoojusisolatsiooni 

komposiitsüsteem (ETICS)

 Puitkiudisolatsiooniplaadid 

(eelpuurimine: 13 mm)

 Kõvad vahtplaadid

 Polüstüreenplaadid
Paigaldamine

• IPL 95DS saab paigaldada heksagonaalse SW17 (soovitatav), 
heksagonaalse SW13 või TX25 otsikuga.

• Spetsiaalset keermega tikkpolti saab reguleerida kuni 25 mm. Nõuanne: kui 
tüübel pöörleb, siis fi kseerige see paika mutrivõtmega SW17.

Tüübli pikkus L Sisend/Eend:
Tüübel SW17
Tihvt SW13/TX25

K
ru

vi
 Ø

 
M

10d
s

Kruvi paigaldussügavus l
s

Spetsiaalne keermega tikkpolt: M10 x 60 kuuskantpeaga SW13 ja TX25

IPL 95DS tihenduskork Ø = 44 mm Pakend

Tüüp Tootenr Pikkus 
(mm)

Sisend/Eend d
s 

(mm)
Keermega tikkpoldi materjal

(tk) (tk)uus vana

IPL 95DS ZG95IPLDS4 - 95 Tüübel: SW17 M10 Tsinkkattekiht* 4 80

IPL 95DS A2 X95IPLDS4 - 95 Tikkpolt: SW13/TX25 M10 Roostevaba teras A2 4 80

F
rec

: Soovituslik koormus kõigis suundades koos turvalisuskoefi tsiendiga (μ = 7)

Pakendis 4 tk koos paigaldusjuhendiga

* Märkimisväärselt parem korrosioonikaitse kui lihttsinkimise korral

Koormused ja mõõtmed
Tüüp Kasutamine polüstüreen EPS 

korral (PS15, PS20)

F
rec

 [kN]

Spetsiaalne keermega tikkpolt
Kruvi paigaldussügavus l

s

min [mm] maks [mm]

IPL 95DS 0,10
M10, kogupikkus 60 mm
Tüübli sisekeere: 50 mm

20 50
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