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Köszönjük hogy a Mi termékünket választotta!

Az Albafal  természetes ásványgipszből készült núdféderes válaszfal elemekből épül fel. E 
válaszfal rendszer családja számára minőségi lakókörnyezetet biztosít, melyben válaszfalai ph 
semlegessége miatt  lélegeznek, ezáltal optimális páratartalmat, penészmentes otthont biztosí-
tanak Ön  és családja számára. Az ideálishoz közeli páratartalommal alacsonyabb hőmérsékle-
ten is komfortosabban érezheti magát, ideális hőérzetet biztosítva a kellemes időtöltéshez új 
otthonában.

Küldetésünk

Társaságunk építőanyagok kereskedelmével foglalkozik. Küldetésünk, hogy meghonosítsuk és 
bemutassuk partnereinknek Magyarországon a hazánkban még újszerű, de Nyugat-Európában 
már sikeresen alkalmazott, rendkívül magas hozzáadott értéket hordozó, korszerű, mégis ár-ér-
ték arányban kiemelkedő versenyképességet biztosító, szárazépítészethez tartozó építőanya-
gok és építési rendszerek integrálását a mai építési projektek építőanyag szisztémájába és kivi-
telezési folyamataiba. Az Albagips Exim Kft. 2004-óta foglalkozik rendszereinek forgalmazásá-
val Magyarországon és a környező országokban kizárólagos jogosultsággal, melyeket saját 
szakember gárdájával sikeresen fejleszt, ezzel is segítő kezet nyújtva Partnereinek a kitűzött 
céljaik minél hatékonyabb elérésében. Az elmúlt 14 évben hibamentesen leszállított és megva-
lósult projektek megannyi bizonyítékul szolgálnak az Albagips ALBAFAL és TECNOBOARD 
rendszereinek időtállóságában és kimagasló minőségében, garanciális probléma mentességé-
ben. Projektjeink között egyaránt megtalálható szálloda, iskola, gyógyszer üzem, autóipari 
csarnokok, társasházak és családi házak. A széles portfólió szépen jellemzi az Albagips termé-
kek széleskörű használhatóságát, versenyképességét minden piaci szegmensben a magasépí-
tésben. 



NYÍLÁSOK UTÓLAGOS 
KIALAKÍTÁSA

Az Albafal gipszanyagú válaszfalakban utólagosan is könnyen 
kialakíthatóak a nyílások. Utólagos nyílást csak abban az esetben 
lehet kialakítani, ha a szemöldök rész nincs meggyengítve egyéb 
dolgokkal, valamint minimum 70cm marad a nyílás feletti megma-
radó rész. A nyílások kivágása előtt meg kell győződni arról, hogy 
elektromos, épületgépészeti vagy más egyéb vezetékek nincsenek 
az adott falszakaszban. A kialakítandó nyílás kontúrját egyszerűen 
feljelöljük egyenes vonalzó mellett a falfelületen. A kivágás előtt 
fúrógéppel néhány lyukat fúrunk sűrűn egymás mellett a jelölővo-
nal mentén, így kialakíthatjuk azt a rést amelyen keresztül a durva-
fogú fűrészt átvezethetjük a falszerkezeten. Ezután a gipszválaszfa-
lat egyszerűen átfűrészeljük végig a jelölővonalunk mentén. A fűré-
szelést minden esetben fentről lefelé, valamint az ábrán jelzett 
fűrészelési sorrendet betartva kell elvégezni. 
Ügyeljünk arra, hogy fűrészeléskor ne vágjunk túl a vágásirányra merőleges kontúrvonalon (A), 
mert ott utólagosan hajszálrepedések jelenhetnek meg. A sarkoknál a vágás felületét utólago-
san kb.10-15 cm szélességben ragasztóanyaggal ki kell kenni!(B) A nyílás 100 cm szélességig 
mindenféle áthidaló szerkezet nélkül biztonságosan kialakítható. 100 cm felett áthidalás beépí-
tése szükséges. A fent jelölt nyílásméret feletti nyíláskialakításoknál előregyártott áthidaló elhe-
lyezése szükséges, oldalanként 20 cm felfekvéssel. A nyílásáthidalás elkészítését minden eset-
ben szakemberrel végeztesse el! Az áthidalókat minden esetben ragasztó gipszhabarcsba kell 
fektetni, és minimum 10 cm-es felfekvéssel kell elhelyezni. A gipszhabarcs megszilárdulásáig 
ideiglenes aládúcolást kell alkalmazni. A falazatban boltíves nyílás is kialakítható fűrészeléssel. 
Nyíláskialakítások előtt minden esetben egyeztessen elérhetőségeinken szakembereinkkel! 
A gipszfalban esetlegesen utólag elhelyezett, illetve a fallal érintkező acélszerelvényeket 
korróziótól védeni kell, ugyanis a gipsz az acélszerkezettel reakcióba lép. A korrózióvédelem 
minimum 2 réteg felületfolytonos alapmázolás legyen. Ilyen eset előfordulhat pl. utólagos 
nyíláskialakításba beépített fém ajtók esetében, vagy más anyagú ajtótokok rögzítő acél 
füleinek elhelyezésekor. A gipsz aluminium és réz szerkezetekre nem veszélyes. 
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GÉPÉSZETI VEZETÉKEK 
ELHELYEZÉSE, FALÁTTÖRÉSEK 
KIALAKÍTÁSA,HORONYJAVÍTÁS

A gipszfalakat vésni és „ütvefúrni” tilos! 
A vezetékek számára szükséges hornyokat és dobozhelyeket 
horonymaróval, flexszel és fészekfúróval (v. dobozfúróval) kell 
kialakítani. Széles hornyoknál egymáshoz közeli bemetszett 
horonyfalat vágunk a falba, majd a közöttük lévő részt fokozott 
odafigyelés mellett kipattintjuk. Faláttörések készítésénél fúró-
géppel kell egy akkora nyílást fúrni, hogy egy fűrészlap beleférjen, 
majd azzal kell tovább bővíteni a nyílást. Ajtónyílások fölötti 
mezőben a szemöldök fölötti minimum 15 cm-es sávban nem 
célszerű vezetéket vinni, illetve a nyílás felső sarkaitól mérve is ezt 
a távolságot tartani kell. Szabad falvégektől, falsaroktól, vagy a fal 
mennyezet alatti csatlakozásától mérve ezen távolság minimum a 
falvastagsággal egyezzen meg (tehát 8 vagy 10 cm legyen). 
Az üregek, hornyok kialakítását úgy kell elvégezni, hogy azok 
vízszintes távolsága egymástól a falnak akár ugyanazon, akár 
ellentétes oldalán az egymáshoz legközelebb eső szélüktől mérve 
legalább a fal vastagságával legyen azonos. 
A vízszintes hornyok  mélysége maximum a falvastagság fele lehet, a benne elhelyezett vezeté-
kekre legalább 1 cm-es PT3 ragasztó és hézagoló gipszet kell ráhordani a horony lezárása céljá-
ból. Függőleges horonykialakítások esetében a horonymarás a falvastagság teljes keresztmet-
szetében kialakítható. Az 1,0 cm-es gipszágyazat felhordást itt is tartani kell. 
A beépített vezetékek elhelyezésével kapcsolatban a gyártók utasításai alapján kell eljárni 
(pl.: anyagkiválasztás, védőcsövezés, szigetelés,kapcsolódó idomok). A függőleges irányú 
hornyok kevésbé befolyásolják a válaszfal stabilitását, ezért a vezetékek elhelyezésekor 
általában ezt kellelőnyben részesíteni. A horonykialakítások feltöltésekor a hornyokat minden 
esetben át kell üvegszövet hálóval( nem papír alapú!) hálózni, melyet a fedő glett rétegbe kell 
beágyazni. A beágyazást a rendszer azonos ragasztóval végezzük el! 



GLETTELÉS, FESTÉS

KONYHAI ZSÍRFOLTOK,
FRÖCSKÖLŐDÉSEK 
ELTÁVOLÍTÁSA, KEZELÉSE, 
ÚJRAFESTÉSE

A falazás folyamán sík-hézagolt felületet a teljes árnyékmentesség miatt 2 rétegben vékonyan 
glettelni kell (ugyanúgy,mint egy vakolt felületet). Glettelőanyagként a gipszes glettet ajánljuk.
A gipszlapok felületének szívóképessége és a hézagok szívóképessége különböző, ezért a 
felületkezelések előtt alapozó réteg felhordása szükséges. Alapozó anyagként alkalmazható a 
fedőfesték higítva, vagy a kereskedelemben kapható festékalapozó anyagok. Az alapozás előtt 
a falat portalanítsuk le, majd ezután hordjuk fel ecsettel az alapozó réteget egy rétegben. 
A falfelület további kezelését az alapozó megszáradása után végezhetjük. A felületek festését
a légateresztő festékkel ajánlott elvégezni, annak érdekében, hogy a falfelület légáteresztő 
képessége megmaradjon. Egyéb esetben a normál műanyag diszperziós festés is alkalmas. A
gipszfalat káli- vagy vízüveget tartalmazó festékkel festeni tilos! A felhasználandó festékek 
tekintetében a gyártó utasításait minden esetben be kell tartani. A felületi festék rétegeket 
ecsettel vagy hengerrel célszerű felhordani. Fluátozás vagy utánmosás az Albafal gipsz falakon 
nem megengedett. A falak tapétázása a lealapozott felületre történik. A folyékony "sejtpapír"
vagy makulatúra nem pótolja az alapozást. A tapétázást a továbbiakban a gyártó technológiai 
leírása szerint végezzük el.

A szennyeződött felületet először tisztítsuk le. A tisztítás történhet csiszolással, kaparással a 
szennyeződés teljes mélységében. Ezek után az új felületnek megfelelően újra kell glettelni a 
megtisztított falfelületet, majd alapozás és a festés következhet.



CSEMPÉZÉS, 
HIDEGBURKOLÁS ALBAFAL
NORMÁL ESETÉN

A fenti termékek elérhetőek a              üzletekben!

A termékek leírását, anyagfelhasználásra, feldolgozási tudnivalókra 
vonatkozó tulajdonságokat a Baumit műszaki adatlapok tartalmazzák.

1. Gipsz falazó elem

Javasolt példa rétegrend kialakítására Baumit termékekkel:
1. 2. 3. 4. 

2. Alapozás: Baumit Grund 
   diszperziós mélyalapozó,
   várakozási idő 24 óra
3. Szigetelés: Baumit Baumacol
   Proof (két rétegben, a két réteg 
   között száradási idő   
4. Várakozási idő 24 óra
   5. Ragasztás: Baumit Baumacol
    Flex Uni/Flex Top, 
    várakozási idő 24 óra
   
A rétegrendi javaslatok a teljesen száraz, 
újépítésű falazatokra, a fenti termékek beépítésével 
érvényesek!
   

BAUMIT 
BURKOLÁS 
RÉTEGREND 
ALBAFALON 

Mind a normál falak (fehér színű - termék fúrásával ellenőrizhető), mind pedig a hidrofóbizált 
falak (halvány kék/zöld színű)egy mélyalapozás után közvetlenül burkolhatók. Zuhanytálcák, 
mosdók, kádak környezetében kent műanyag víz elleni szigetelés szükséges. 
A falakra valamennyi, kereskedelemben kapható mélyalapozó, ragasztó, és vízszigetelő anyag 
felhordható. A csemperagasztót, kent szigetelést gyártók technológiai utasításait az esetleges 
egymásra hordhatóság és összeférhetőség tekintetében természetesen követni kell, ugyanúgy 
mint a vakolt falak esetében. 



Javasolt példa rétegrend kialakítására Baumit termékekkel:

CSEMPÉZÉS, 
HIDEGBURKOLÁS ALBAFAL
HIDROFÓB ESETÉN

A fenti termékek elérhetőek a              üzletekben!

A termékek leírását, anyagfelhasználásra, feldolgozási tudnivalókra 
vonatkozó tulajdonságokat a Baumit műszaki adatlapok tartalmazzák.

A rétegrendi javaslatok a teljesen száraz, 
újépítésű falazatokra, a fenti termékek beépítésével 
érvényesek!
   

1. 2. 3. 

1. Gipsz falazó elem

2. Alapozás: Baumit Grund 
   diszperziós mélyalapozó,
   várakozási idő 24 óra

3. Ragasztás: Baumit Baumacol
    Flex Uni/Flex Top, 
    várakozási idő 24 óra
   

BAUMIT 
BURKOLÁS 
RÉTEGREND 
ALBAFALON 

A hidrofóbizált falak ellenállnak a fürdőszobák és egyéb "vizes helyiségek" használatából eredő 
páraterhelésnek. Nincsenek azonban nagy mennyiségű víz ellenállására tervezve. Csőtörés 
vagy egyéb más nagy víztömeggel járó rendellenesség esetén, a gipszfal tartós vízzel való 
érintkezése nem megengedett. Ilyen esetekben az átázott gipszfalat ki kell szárítani teljes mér-
tékben, ez után újra felületkezelhető. A gyorsabb száradás érdekében a falfelületet meg kell 
tisztítani a felületkezelésektől (festékréteg, csempe, ragasztó). A száradási idő az elázás mérté-
kétől függően változhat. A száradás alapfeltétele a szobahőmérséklet és a gyakori szellőztetés 
általi megfelelően alacsony páratartalom biztosítása.



Javasolt példa rétegrend kialakítására MAPEI termékekkel:

CSEMPÉZÉS, 
HIDEGBURKOLÁS ALBAFAL
ESETÉN

A fenti termékek elérhetőek a                        üzletekben!

A termékek leírását, anyagfelhasználásra, feldolgozási tudnivalókra vonatkozó tulajdonságokat a MAPEI műszaki 
adatlapok tartalmazzák.

1. 2. 3. 

1. Gipsz falazó elem

2. Alapozás:  Megcsiszolt felületen egy réteg 
1:1 arányban vízzel higított Primer G és egy 
réteg tömény Primer G

3. Ragasztás: Adesilex P7, 20×20cm-es lap esetén 
   

MAPEI
BURKOLÁS 
ALBAFALON 

Az, hogy az alapozásra mivel ragasztunk, azt már többnyire a lap típusa, esetleg a funkció hatá-
rozza meg (a maximum 20x20 cm-es lapnál az Adesilex P7 vagy ennél jobb ragasztó megfelelő, 
de ennél gyengébb ragasztó nem)!
Fontos azonban, hogy amennyiben az Albagips falra kent vízszigetelést kívánnak felrakni, akkor 
előtte inkább érdemes szaktanácsot kérni, ugyanis van olyan termék (pl. Mapelastic 
AquaDefense), ami alá tilos Primer G alapozást rakni! Valamint ezen felül be kell tartani a termé-
kismertetőkben lévő felhasználási utasításokat és a burkolási műszaki alapelveket is!
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Mûanyag
keretrögzítõ
dübel
W-UR 8, W-UR 10
Nem teherhordó szerkezetek
többszörös rögzítése:
Betonban, teli ill. üreges építőanyagok-
ban valamint gázbetonban
W-UR süllyesztett fejű csavarral
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4
W-UR F hatlapfejű csavarral rápréselt
alátéttel
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4
W-UR F D-fejű csavarral
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4

Engedélyek
Európai 
Műszaki
Engedély

Nem teherhordó rendszerek
többszörös rögzítése betonban és

építőanyagban W-UR (F) 8, 10

Homlokzat-
burkolás

W-UR 8, W-UR F8, W-
UR 10, W-UR 10F

Ajánlott műanyag dübel:

A fenti termékek elérhetőek a                       üzletekben!

Shark Pro Max. terhelés: 20 kg (rögzítési pontonként)

Max. terhelés: 30 kg (rögzítési pontonként)

= 6 mm

Shark Pro = 8 mm

WÜRTH 
RÖGZÍTÉSTECHNIKA 
ALBAFAL 
RENDSZERBEN

Elhelyezési segédlet:

KIS KONZOLTEHER ESETÉN

A 8-as és a 10-es ALBAFAL gipszfalak „A” kategóriásan terhelhető válaszfal szerkezetek közé 
sorolhatók. Ez a válaszfalak teljesítményjellemzőire vonatkozó EOTA által vizsgált ETA minősítés 
szerint készült. A falakra kerülő bútorok, szerelvények terheinek konkrét rögzítőelemekre 
vonatkoztatott megoszlását az adott dűbeltípus leírásai szerint kell megtervezni, fokozottan 
ügyelve az előírt furatmélységek, átmérők és furatok egymástól és a falszélektől való elhelyez-
kedésére. A rögzítőelemek egymástól, ill. a falszélektől mért minimális távolsága a falvastag-
sággal legyen azonos, (min.8 vagy 10 cm) úgy, hogy a mennyezettől, ajtónyílás szélétől vagy 
faláttörésektől mérve is legyen betartva. Ettől egyedül az ajtótokok bütüre merőleges rögzíté-
séhez szükséges speciális esetben lehet eltérni. A 2-3 kg-nál nem nehezebb tárgyak (pl. kisebb 
polcok, falióra, képek stb.) egyszerűen szegezéssel rögzíthetőek.

Könnyű konzol teher esetén méterenként legfeljebb 40 kg-os és max. 0,3 m-es erőkarral 
rendelkező, falra elhelyezendő tárgyakat (pl.képek, tükrök, lámpák, könyvespolc, konyhai 
kiegészítők) a rögzítéstechnikai eszközöket gyártó cégek által az adott súlyterhelésre gyártott 
feszítő dűbelekkel rögzíthetőek. A falba fúrt furat átmérője egyezzen meg a dűbel átmérőjével.



Ajánlott műanyag keretrögzítő dübel:(rögzítendő tárgy vastagsága szerint) Max. terhelés: 70 kg

A fenti termékek elérhetőek a                       üzletekben!

Típusok: W-UR 8×80/10 
W-UR 8×100/30 
W-UR 8×120/50 

Típusok: W-UR 10×80/10 
W-UR 10×100/30 
W-UR 10×115/45 
W-UR 10×135/65 

W-UR 10×160/90
W-UR 10×185/115 
W-UR 10×200/130
W-UR 10×230/160

W-UR 8 = 8 mm W-UR 10 = 10 mm

NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

Jelmagyarázat:
átmérő összhossz

W-UR 8×80/10mm 

2. Elõnyök
• Átmenõ szerelés
• Azonnal terhelhetõ – nincs várakozási idõ
• Kis forgatónyomaték a dübelcsavaron → a dübel könnyen befeszül, a

hüvely nem fordul túl.

Gyakorlati tanácsok:
A lyukacsos és üreges falazó elemekbe történő fúrás esetén
ütvefúró üzemmódot kapcsolja ki!
Távolítsa el a furatból a fúrás közben keletkezett furatport.
Teli téglába ill. teli mészhomokkőbe történő rögzítés előtt végez-
zen kihúzási próbát, mert a különböző gyártási technológiák
miatt a kövek között nagy minőségi különbség lehet.

Mûanyag
keretrögzítõ

Nem teherhordó szerkezetek

Betonban, teli ill. üreges építőanyagok-
ban valamint gázbetonban

süllyesztett fejű csavarral

hatlapfejű csavarral rápréselt

D-fejű csavarral

Vizsg. jegyzőkönyvek

burkolás
Tűzállóság

Betonban és
építőanyagban

többféle csavarfejjel
Elhelyezési segédlet:

Fúrjon 
lyukat

Tisztítsa
ki a furatot

Helyezze el
a csavart a 
dübellel

Csavarja 
be a 
csavart

Csavarja be 
szorosan 
a csavart

1. Felhasználási területek
• A dübelt, Európai Műszaki engedéllyel igazoltan, mint többszörös rögzítõ

elem, nem teherhordó szerkezetek (pl.homlokzatburkolatok, álmenny-
ezetek …) rögzítésére lehet használni.

• Mindegyik típus használható a következő rögzítési alapokban:
Normál beton
Falazó építőanyagok (tömör tégla, tömör mészhomokkő, üreges tégla,

üreges mészhomokkő, üreges falazóblokk könnyűbetonból, tömör
könnyűbeton elemek, tömör kövek, beton falazóblokkk

Gázbeton
• Beépítési hőmérsékletek:
Rögzítési alap hőmérséklete: ≥-20°C (W-UR 10) ill. : ≥-40°C (W-UR 8)
A dübel hőmérséklete: ≥0°C
• A rozsdamentes acélból készült csavarokat szabadban, üzemi atmosz-

féráben és tenger közelében is fel lehet használni
• A galvánhorganyzott süllyesztett fejû csavarokat szabadban üzemi

atmoszférában és tenger közelében is fel lehet használni, ha a süllyesztett
fej környéke a nedvességtõl oly módon védve van, hogy a nedvesség a
dübelt nem érheti (megfelelõ bevonat vagy mûanyag takaró sapka)

• Alkalmas homlokzatburkolatok, álmennyezetek ill. tetők tartószerkezeté-
nek (fém, vagy fa) rögzítésére fagerendák, fatáblák, fém konzolok, fém
sínek, sarokvasak, pro�lok, kábeltálcák, fali szekrények, polcok stb. rög-
zítésére is.

2. Elõnyök
• Átmenõ szerelés
• Azonnal terhelhetõ – nincs várakozási idõ
• Kis forgatónyomaték a dübelcsavaron 

hüvely nem fordul túl.
• Kitűnő elfordulás elleni biztosíték
• 4 irányú feszítés > magas terhelhetőségi értékek
• Univerzális dübel: több, mint 30 építőanyagban bevizsgált> ETA enge-

dély
• A hüvely és a speciális csavar elõszereltek alacsony a szerelési idő
• Egyenletes és folyamatos feszítőerő az egész feszítési tartományon
• Jobb erőátvitel tömör és üreges elemekben
• A beütés elleni védelem megakadályozza a szerelésnél a dübel korai ter-

pesztését

3. Tulajdonságok
• A rögzítést a hüvely és az alap között a feszítő zárás biztosítja.
• W-UR 8,10, W-UR F 8,10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): általá-

nos építés felügyeleti engedély Z-21.2-1838
• W-UR 8,10, W-UR F 8,10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai

Műszaki Engedély ETA-08/190
• A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készül.
• Tűzállóság W-UR 8,10
Beton: központi húzás ill nyító terhelés esetén 

bevizsgálva (TR020 bevizsgálási jegyzőkönyv)
Építőanyag:

eylehlEI talsavaj isézeylehlE

Teljesítmény bizonylatok

Fúrjon lyukat Tisztítsa ki a
furatot

Csavarja be a
csavart

Gyakorlati tanácsok:
A lyukacsos és üreges falazó elemekbe történő fúrás esetén
ütvefúró üzemmódot kapcsolja ki!
Távolítsa el a furatból a fúrás közben keletkezett furatport.
Teli téglába ill. teli mészhomokkőbe történő rögzítés előtt végez-
zen kihúzási próbát, mert a különböző gyártási technológiák
miatt a kövek között nagy minőségi különbség lehet.

Csavarja be
szorosan a
csavart

Helyezze el a
dübelt és a
csavart
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keretrögzítõ
dübel
W-UR 8, W-UR 10
Nem teherhordó szerkezetek
többszörös rögzítése:
Betonban, teli ill. üreges építőanyagok-
ban valamint gázbetonban
W-UR süllyesztett fejű csavarral
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4
W-UR F hatlapfejű csavarral rápréselt
alátéttel
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4
W-UR F D-fejű csavarral
Ø8,10 horganyzott acél
Ø8,10 rozsdamentes acél A4

Engedélyek Vizsg. jegyzőkönyvek

Európai 
Műszaki
Engedély

Nem teherhordó rendszerek
többszörös rögzítése betonban és

építőanyagban W-UR (F) 8, 10

Homlokzat-
burkolás

W-UR 8, W-UR F8, W-
UR 10, W-UR 10F

Tűzállóság
Betonban és

építőanyagban

Z-21.1-1838

rögzítendő tárgy maximális vastagsága 

WÜRTH 
RÖGZÍTÉSTECHNIKA 
ALBAFAL 
RENDSZERBEN

NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

Méterenként 40-100 kg közötti terhelések, melyek max. 0,5 m-re nyúlnak ki a falsíktól 
(pl. mosdók, nagyobb faliszekrény-konyhaszekrény) rögzíthetőek a rögzítőelemeket gyártók
által az adott súlyra ajánlott feszítő dűbelekkel, amennyiben a falak magassága nem lép túl 
egy adott határértéket. Ez a falmagasság pl. lakásoknál 8 cm-es falak esetében 3,0 m 10 cm -es 
falak esetében 4,66 m. Az ott szereplő maximális építhető falmagasságok (H) 2/3-a adja meg 
az említett határértékeket. Ennél nagyobb terheket már a tervezés szakaszában tartófalra kell 
tervezni. Különleges terhelések esetében pl. konzolos wc-k nem terhelhetőek közvetlenül a 
gipszfalakra. Ilyen esetekben kétrétegű gipszfal közé beépített tartóállványra kell rögzíteni a 
szerelvényt, amely teherbíró acéllábakon vagy ennek hiányában a tartály alatti alábetonozáson
keresztül közvetlenül a padlóra, vagy a födémre viszi a terhelést.



Átmenõ szerelés
• Azonnal terhelhetõ – nincs várakozási idõ
• Kis forgatónyomaték a dübelcsavaron → a dübel könnyen befeszül, a

hüvely nem fordul túl.
• Kitűnő elfordulás elleni biztosíték
• 4 irányú feszítés > magas terhelhetőségi értékek
• Univerzális dübel: több, mint 30 építőanyagban bevizsgált> ETA enge-

• A hüvely és a speciális csavar elõszereltek alacsony a szerelési idő
• Egyenletes és folyamatos feszítőerő az egész feszítési tartományon
• Jobb erőátvitel tömör és üreges elemekben
• A beütés elleni védelem megakadályozza a szerelésnél a dübel korai ter-

3. Tulajdonságok
A rögzítést a hüvely és az alap között a feszítő zárás biztosítja.

• W-UR 8,10, W-UR F 8,10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): általá-
nos építés felügyeleti engedély Z-21.2-1838

• W-UR 8,10, W-UR F 8,10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai
Műszaki Engedély ETA-08/190

• A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készül.
• Tűzállóság W-UR 8,10

központi húzás ill nyító terhelés esetén R30, R60, R90 és R120
bevizsgálva (TR020 bevizsgálási jegyzőkönyv)

Központi húzás F30 (mészhomokkő, tömör tégla, üreges
mészhomokkő)
Nyíró terhelés F30, F60, F90, F120 (üreges tégla, üreges
mészhomokkő, tömör tégla, gázbeton)

II  talsavaj iséz

furatot csavart san be a csavart

Gyakorlati tanácsok:
A lyukacsos és üreges falazó elemekbe történő fúrás esetén
ütvefúró üzemmódot kapcsolja ki!
Távolítsa el a furatból a fúrás közben keletkezett furatport.
Teli téglába ill. teli mészhomokkőbe történő rögzítés előtt végez-
zen kihúzási próbát, mert a különböző gyártási technológiák
miatt a kövek között nagy minőségi különbség lehet.

csavart a
dübellel 

NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

HILTI
RÖGZÍTÉSTECHNIKA 
ALBAFAL 
RENDSZERBEN

A fenti termékek elérhetőek a                         üzletekben!

Ajánlott HILTI rögzítéstecnikai megoldás Albafal 8 esetében:

Ajánlott HILTI rögzítéstecnikai megoldás Albafal 10 esetében:

HIT-HY 170 ragasztó + HIT-V M8    Terhelhetőség: 17 kg
HRD-H 80×80/10 tokrögzítő ék    Terhelhetőség: 20 kg
HIT-HY 70 ragasztó + HIT-V M10    Terhelhetőség: 34 kg

HTB M6 könnyű fém horog     Terhelhetőség: 45 kg

HLD-2 könnyű horog     Terhelhetőség: 8 kg
HRD-UGT 80×60/10 tokrögzítő ék    Terhelhetőség: 30 kg

HIT-HY 170 ragasztó + HIT-AN M8/80   Terhelhetőség: 45 kg
HRD-UGT 80×80/10 tokrögzítő ék    Terhelhetőség: 55 kg

KIS-ÉS NAGY 
KONZOLTEHER ESETÉN


