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FI�� TEHNIC� 
 

DIBLU DIN PLASTIC PENTRU FIXAREA TERMOIZOLA�IILOR 
 
 
 
 1. DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

Diblurile din plastic pentru fixarea termoizola�iilor produse de NICA PROD. CONSTRUCT 95 srl
sunt piese înglobate în construc�ii, care se confec�ioneaz� din polipropilen� copolimer prin injec�ie. 

Diblul din plastic pentru fixarea termoizola�iilor se compune din : 
- corpul diblului 
- cui central pentru expandarea diblului în materialul în care se ancoreaz�. 
Corpul diblului este de forma unei tije cu rozet�. Rozeta are diametru de 55 mm / 65 mm, grosimea de 

2 mm �i are prev�zute 4 orificii dispuse simetric .  
Tija, cu diametru de 10 mm are o lungime variabil� în func�ie de model  (70, 80, 90, 100, 110, 120, 

130, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 300 mm ), prezint� pe lungime stria�ii pentru fixarea lateral� în 
pere�ii g�urii, având o t�ietur� (fant�) în lungime pe ax, care permite m�rirea gradului de aderen�� la fixare 
dup� introducerea cuiului. 

Diametrul  tijei  este de 10 mm . 
Cuiul este confectionat din acela�i material , avand diametrul de 5,5 mm, iar în zona de fixare a 

diblului are diametrul de 8,5mm. Partea superioar� este în forma unui trunchi de con. 
Pentru realizarea diblurilor, societatea NICA PROD. CONSTRUCT 95 srl  utilizeaz� granule din 

polipropilen� de la S.C ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL, ceea ce permite realizarea unor produse 
cu o durabilitate ridicat� f�r� m�suri speciale de între�inere. 

 
Caracteristicile de baz� ale polipropilenei din care se execut� diblurile pentru fixarea termoizola�iilor 

sunt redate in tab.nr.1 
 

Tabel nr.1. 
Nr
crt 

Caracteristici U.M. Valoare Metode de testare 

1 Indice de curgere în topitur� g/10min 20,00 ISO 1133 B 
2 Densitate nominal� g/cmc 0,900 ISO 1183 
3 Rezisten�a la trac�iune la 

curgere  
MPa 33,00 ISO 527/1,2 

4. Modul de elasticitate la 
încovoiere 

MPa 1200 ISO 527/1,2 

5. Punct de înmuiere Vicat  °C 150 ISO 306/A 
6. Temperatura de încovoiere sub 

sarcin� 
°C 100 ISO 75 B 



 
 
2. DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Diblurile din plastic pentru fixarea termoizola�iilor sunt  concepute pentru a fi utilizate la  diverse 
lucr�ri de fixare a polistirenului pe elemente de construc�ii din beton,  c�r�mid�, BCA. 

 
3. FABRICA�IA SI CONTROLUL  
 

Fabricarea diblurilor din plastic pentru fixarea termoizola�iilor se realizeaz� în cadrul fabricii firmei 
NICA PROD. CONSTRUCT 95 srl , pe baza unei re�ete proprii, prin injec�ie în matri�e, în conformitate cu 
normele interne de produc�ie, în condi�ii care asigur� reproductibilitatea performan�elor corespunz�toare 
domeniului de utilizare preconizat. 

 

4. PUNEREA ÎN OPER�  
 

Diblurile se introduc în g�uri executate în prealabil, în beton, c�r�mid�, BCA. Fixarea acestora se 
realizeaz� prin baterea cuiului central. 

Principalele etape de lucru în vederea punerii  în oper� a diblurilor din plastic pentru fixarea 
termoizola�iilor sunt: 
- Se stabile�te  locul de fixare 
- În  func�ie  de  grosimea  termoizola�iei �i  de adâncimea  g�urii  din perete (de minim  55  mm)  care  este  
necesar�  ancor�rii, se  alege lungimea diblului  
- În  raport cu  diametrul  accesoriului �i lungimea acestuia, se alege burghiul �i cu grij�,   folosindu-se  o borm
�in�  se  realizeaz�  orificiul  ( gaura) în   peretele (suportul de construc�ie) respectiv. 
- Se  introduce  diblul în  gaura realizat�  �i  cu  ajutorul ciocanului, prin  lovire se  fixeaza  diblul  concomiten
 cu  ancorarea  acestuia în peretele construc�iei. 

 
5. AMBALAREA 	I  DEPOZITAREA 
 

Diblurile din plastic pentru fixarea termoizola�iilor se livreaz� în pungi de plastic, câte 250 de buc��i 
într-o pung�, ce se introduc apoi într-o cutie de carton. 
           Ambalajele  sunt prevazute cu etichete, pe care este specificat : 
  - denumirea produc�torului; 
            - denumirea comercial� a produsului; 
            - num�rul �i data lotului de fabrica�ie; 
            - masa net� �i toleran�a admis�; 
            - instruc�iuni de utilizare; 
            - termenul de garan�ie. 

Diblurile din plastic pentru fixarea termoizola�iilor ambalate �i sigilate vor fi depozitate în spa�ii 
uscate, ferite de înghe� sau c�ldur� excesiv�. 
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