
Монтажен ъгъл blaugelb
За хоризонтално закрепване на елементи в строителната основа.

• ETB директива: 1985 и DIN 4103-1:2015 заедно

• Надлъжни отвори за фиксиране и подравняване

• Шахматно направени отвори по 8,0 mm и 10,5 mm за изграждане на пода според индивидуалните 

изисквания: 40 - 360 mm

• Статични номинални съпротивления издърпване/натиск
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Монтажен ъгъл blaugelb 
За хоризонтално закрепване на елементи в строителната основа.

Свойства на продукта:

Към закрепването на прозоречните елементи се поставят големи изиск-
вания по отношение на силовото предаване на ветровото натоварване, 
собствения товар, полезните товари и дори на специфичните натоварва-
ния. Съединенията на използваните крепежни и свързващи компоненти 
трябва да бъдат статично оразмерени за специфичните в обекта изиск-
вания. Виж „RAL LZM глава 5“ (версия 03/2014). Изискването за съответ-
ствие със съвременното техническо равнище се поставя и към монтаж-
ните ъгли blaugelb, намиращи най-разнообразно приложение.

Области на приложение:

• Силово закрепване, насочено навътре 
• Силово закрепване, насочено навън 
• Пренасяне на вертикални и хоризонтални сили в равнината на про-

зореца 
• Пренасяне на хоризонтални сили вертикално на равнината на прозо-

реца
• Надеждно закрепване на елементи в стари сгради и ново строителство

Указание: Свързаните профили (напр. горни/долни разширения на рам-
ката) в статично отношение имат функцията на шарнир. За да му се про-
тиводейства, при монтаж трябва да се изпълни устойчива „носеща подпо-
ра“. Виж и изискванията от „RAL LzM глава 5“, изискванията за монтаж на 
прозоречни профилни системи и на доставчиците на щори. 

Предимства на продукта:

• Различни диаметри на отворите за поставяне на винтове/дюбели 
в различни основи за анкериране/масивни стенни конструкции

• Голяма гъвкавост на точките на закрепване в строителния еле-
мент/корпуса на сградата чрез шахматно разположени отвори 

• Фиксираното разположение на отворите дава възможност винаги 
да се спазват изискваните отстояния на крепежните елементи в 
стенните конструкции 

• Надлъжни отвори за регулиране на свързващите елементи в две 
равнини и за корекция на допуските в строителната конструкция 

• Голяма антикорозионна защита 
• Статично оразмерим за удостоверяване на закрепването чрез 

обстойна поредица от изпитвания 
• Различните дължини на бедрата на ъглите осигуряват широк 

спектър на приложение 
• Ъглите могат се използват от двете страни – адаптират се към 

всяка ситуация в строителството
• Благодарение на фабричното си профилиране, ъглите могат да 

поемат големи сили и са устойчиви на деформация 
• Удобно регулиране и надеждно закрепване
• Надеждно закрепване дори и при елементи с голямо тегло
• Изпитан за закрепване на предпазващи от падане елементи
• Шахматно разположение на отворите - съответно на 8,0 mm и 

10,5 mm, по този начин се гарантира, че винтовете няма да попад-
нат върху стоманената армировка 

• Надлъжни отвори за фиксиране и подравняване 
• Надлъжни отвори за фиксиране и подравняване във вертикална 

и хоризонтална посока 
• Лесен за моделиране на уплътняващите фолиа

Проверени свойства:

• ETB директива: 1985 и DIN 4103-1: 2015 заедно  
 - изолационен профил за цокъл blaugelb IHP/EPS 
 - изолационен профил за цокъл blaugelb PVC/EPS 
 - изолационен профил за цокъл blaugelb EPS 
 - монтажен ъгъл blaugelb  
 - фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 
 - монтажни елементи за строителната основа - рамка от дърво, 
   пластмаса, алуминий 
 - монтажни елементи за строителната основа – прагови системи 
 - монтажни елементи за строителната основа – системи от  
   повдигащи-плъзгащи врати

• Хоризонтално разпределение на товара 
• Статични номинални съпротивления издърпване/натиск

Технически данни:

Материал: студено валцован DC01-A-m

Повърхност: галванично поцинкована

Дебелина на материала: 2 mm

Обща дебелина на монтажния ъгъл: 10,8 mm

Дължини: 40, 80, 156,5, 200, 240 mm

Опаковка: 25, 40, 50 или 100 броя

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

40 x 60 mm

80 x 100 mm

156,5 x 100 mm

200 x 100 mm

240 x 100mm
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Монтажен ъгъл blaugelb 
За хоризонтално закрепване на елементи в строителната основа.

Име на артикула Оп. ед. Арт. ном.

Монтажен ъгъл blaugelb 40 x 60 mm 100 бр. 9068972

Монтажен ъгъл blaugelb 80 x 100 mm 50 бр. 9068973

Монтажен ъгъл blaugelb 156,5 x 100 mm 40 бр. 9069054

Монтажен ъгъл blaugelb 200 x 100 mm 25 бр. 9069055

Монтажен ъгъл blaugelb 240 x 100 mm 25 бр. 9069056

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 7,5x42 mm vz 100 бр. 0422310

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 7,5x62 mm vz 100 бр. 0422314

Указание за монтаж:

За правилен и годен за удостоверяване монтаж (закрепване) е необхо-
димо да се спазват следните параметри както при проектирането, така и 
при изпълнението:
• Размери на конкретния строителен обект 
• Пренасяни сили от строителните елементи и тяхното влияние 
• Вид на основите за анкериране (камъни за зидария/ качество на  

бетона/ здравина на дървесината) (на тази база - избор на крепежни 
елементи и на техните дълбочини на завинтване, както и на търсе-
ните отстояния до натоварвания кант на основата за анкериране) 

• Материал на рамката на строителния елемент, размер на елементите 
(на тази база - избор на крепежни елементи и на техните височини 
на завинтване) 

• Височина на профилите за свързване, на тази база - избор на 
правилна дължина на бедрата на ъгъла 

• Необходими ширини на фуги, на тази база - свободна дължина 
на завинтване 

• Възможно изолиране на свързващите фуги, евентуално проектиране 
и изпълнение на монтажни ъгли 

• Документиране на сертификат за изпитване за включване на 
оразмеряваните сили в тяхната посока на въздействие

• Винаги монтирайте ъглите със затворен контур на профила в  
посоката на погледа 

• Диаметърът на главата на крепежния елемент винаги трябва да 
бъде по-голям от диаметъра на отвора на монтажния ъгъл 

• Да се избягват точки на въртене по време на монтаж

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.



Winkel
vollständig
überklebt

Prüfbericht MPA

PB 1101/318/18 neu

→→ FH i-a,Rd = 1,57 kN

←← FH a-i,Rd = 1,69 kN

←← FH a-i,RdA = 3,04 kN

Hinweis:

Dabei bedeuten 

„ i-a ‟ von innen nach außen 

und 

„ a-i ‟ von außen nach innen 

gerichteter Bauteilwiderstand

FH i-a, Ed

blaugelb Folie Duo SL1050 Power One

FH a-i, Ed

blaugelb Triotherm+ Profil tragende Wandkonstruktion (Beton)

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

Punkt der Krafteinwirkung

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm
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blaugelb Montagewinkel 156,5 x 100 mm
Art-Nr. 9069054

blaugelb Sockeldämmprofil IHP / EPSblaugelb Hybrid Power Fix
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Монтажен ъгъл blaugelb 
За идеално хоризонтално закрепване.

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Монтажна ситуация пред носещата стена

Разположение на фиксиращите винтове за рамка blaugelb

Ъгълът е
напълно
облепен

→ FH i-a,Rd = 1,57 kN
← FH a-i,Rd = 1,69 kN
← FH a-i,RdA= 3,04 kN

Указание:
„i-a“ означава 
съпротивление на 
компонента отвътре 
навън, а „a-i“ отвън 
навътре

Доклад от изпитване MPA
PB 1101/318/18 ново

blaugelb Hybrid Polymer Crystal Уплътнение по DIN 18533

Изолационен профил за цокъл blaugelb IHP/EPS

Фолио blaugelb Duo SL1050 Power One

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 7,5x42 mm

Носеща стенна конструкция (бетон)

Точка на упражняване на сила

blaugelb Hybrid Power Fix

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Профил blaugelb Triotherm+

Монтажен ъгъл blaugelb 156,5 x 100 mm 
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vollständig
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→→ FH i-a,Rd = 1,57 kN

←← FH a-i,Rd = 1,69 kN

←← FH a-i,RdA = 3,04 kN

Hinweis:

Dabei bedeuten 

„ i-a ‟ von innen nach außen 

und 

„ a-i ‟ von außen nach innen 

gerichteter Bauteilwiderstand

Prüfbericht MPA

PB 1101/318/18 neu

blaugelb Folie Duo SL1050 Power One
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blaugelb Montageklotz

Abdichtung gemäß DIN 18533

blaugelb Montagewinkel 156,5 x 100 mm
Art-Nr. 9069054

blaugelb Sockeldämmprofil IHP / EPSblaugelb 1K Pistolenschaum
Premium Allseason XXL Klasse E
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Монтажен ъгъл blaugelb 
За идеално хоризонтално закрепване.

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Монтажна ситуация в носещата стена

Разположение на фиксиращите винтове за рамка blaugelb

Ъгълът е
напълно
облепен

→ FH i-a,Rd = 1,57 kN
← FH a-i,Rd = 1,69 kN
← FH a-i,RdA= 3,04 kN

Указание:
„i-a“ означава 
съпротивление на 
компонента отвътре 
навън, а „a-i“ отвън 
навътре

Доклад от изпитване MPA
PB 1101/318/18 ново

Пистолетна пяна blaugelb 1K Premium Allseason XXL клас E

blaugelb Hybrid Polymer Crystal

Монтажно блокче blaugelb

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Уплътнение по DIN 18533

Монтажен ъгъл blaugelb 156,5 x 100 mm 

Изолационен профил за цокъл blaugelb IHP/EPS

Фолио blaugelb Duo SL1050 Power One

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 7,5x42 mm

Носеща стенна конструкция (бетон)

Точка на упражняване на сила


