
DYBEL DYLATACYJNY ®

Dybel dylatacyjny HAROX do wylewek

CHARAKTERYSTYKA

DANE
TECHNICZNE

Działanie:
• Dybel stalowy do posadzek uniemożliwiający przesunięcie pionowe posadzki we wspólnym 

obszarze dylatacyjnym i zmniejszający odkształcenia.
• Zabezpiecza przed deformacją sąsiednich płyt posadzki (np. fugi drzwiowe).
• Zalecane przy ogrzewaniu podłogowym.
• Zapobiega niekontrolowanym pęknięciom.
• Do dziennych przerw technologicznych.

Typ:
• Dybel stalowy z obustronnie przesuwną tuleją plastikową. Tuleja plastikowa PCV zapewnia 

swobodną Dzienna przerwa technologiczna. pracę dybla podczas skurczu wylewki w obu 
kierunkach.

Karta
Techniczna

Przedstawiciel 
firmy KNOPP w Polsce:

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Przemysłowa 22
tel. +48 531 480 114
tel. +48 794 126 098
biuro@harox.com.pl
www.harox.com.pl

Numer produktu Długość Średnica Opakowanie

HD 04/300 300 mm 4mm Tuba 90 szt.

HD 05/300 300 mm 5mm Tuba 60 szt.

Sposób użycia:
• Dybel stalowy HAROX powinien być wbudowany w połowie wysokości świeżej posadzki lub 

w połączeniu z zastosowanym profilem dylatacyjnym.
• Odległość między dyblami ϕ 4mm:300mm przy obciążeniu <1,5kN/m2.
• Przy większych obciążeniach - o ile nie określono inaczej przez projektanta - zmniejszyć 

odległości dyblowania.

Właściwości fizyczne:

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

Komentarz:
Dane w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na 
naszej wiedzy i doświadczeniu i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Zalecamy, aby 
ze względu na wiele możliwych zastosowań naszych produktów przed użyciem przeprowadzić 
gruntowny test przydatności produktu. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę 
produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. 
Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby 
prosimy zwrócić się do działu technicznego Harox Technologie Jastrychów.
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Komentarz:
Dane w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte 
na naszej wiedzy i doświadczeniu i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Zalecamy, 
aby ze względu na wiele możliwych zastosowań naszych produktów przed użyciem 
przeprowadzić gruntowny test przydatności produktu. Stale ulepszając i rozwijając oferowane 
przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego 
informowania. Prezentowane dane nie mogąstanowićpodstawydojakichkolwiekroszczeń. 
WraziepotrzebyprosimyzwrócićsiędodziałutechnicznegoHaroxTechnologieJastrychów..
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