De juiste plug voor elke
klus in 4 stappen

Perfect voor:

Perfect voor:

magnetron

trapleuning

gordijnrail

trapleuning

radiator

ventilator

kapstok

boekenplank

badkamer
accessoires

tv met
zwenkarm

schilderij

tv met
zwenkarm

Snelle montage door handige montagestrips
Geen tang nodig

Bijt zich met zijn kaken muurvast
Maximale grip

HOLLEWANDANKER DE KRACHTPATSER

MUURPLUG

DE ALLESKUNNER

1

Materiaal
gipsplaat
(+ tegel)

cellenbeton

+ vocht- en brandwerende
gipsplaat, gipsvezelplaat,
betonblok-hol, Fermacell,
Diamondboard, cementboard, dubbele gipsplaat,
gestucte gipsplaat

Holle wanden
2x sterker dan een standaard tuimelplug
- tot max 132 kg* in 12,5mm gipsplaat
- tot max. 489 kg* in beton
*Maximale uittrekwaarden M6

M5 & M6
M8 & M10

Ø 13mm
Ø 20mm

gipsplaat

gipsplaat
+ tegel

cellenbeton

hout

2

Belasting

3

Boor

Muren
- tot max. 396 kg* in muren
Holle wanden
- tot max. 38 kg* in 12,5mm gipsplaat
*Maximale uittrekwaarden Alligator muurplug flens AF8

Ø 5, 6 of 8mm**
**Boor diameter = plug type

4

Gebruik bouten met metrisch draad
of draadeind M5, M6, M8 en M10

holle
baksteen

Schroef

AF5
AF6
AF8

Ø 3,0 – 4,5mm
Ø 3,5 – 5,5mm
Ø 4,0 – 6,0mm

De juiste plug voor elke
klus in 4 stappen

Perfect voor:

Perfect voor:

gordijnrail

boekenplank

kapstok

f-rail

stopcontact

schilderij

deur

schilderij

keukenkast

magnetron

keukenkast
aan tegel

badkamer
accessoires

Snel en zeker in gipsplaat – ook met isolatie
Geen boor nodig

Voor f-rail: TBE1
Voor schilderij: TH met handig haakje

GIPSPLAATPLUG

HOLLEWANDPLUG

ZELFBOREND

THE ORIGINAL

1

Materiaal
gipsplaat

+ dubbele gipsplaat, gipsplaat
met stuc, vochten brandwerende
gipsplaat

+ hout, triplex en
ander materiaal
van 3 – 26mm
gipsplaat

gipsplaat
+ tegel

2

Gipsplaat
Unieke zekerheid: design van de plug
vangt trillingen op
- tot max. 145 kg* in 15,0mm gipsplaat
*Maximale uittrekwaarden Gipsplaatplug SP

Geen boor nodig!
Boor in dubbele gipsplaat, gipsplaat met stuc,
vocht- en brandwerende gipsplaat voor:
SP-Mini
Ø 6mm
SP
Ø 8mm

Belasting

3

Boor

Holle wanden
Supersterk door groot versterkt draagvlak
achter de plaat
- tot max. 100 kg* in 2 x 12,5mm gipsplaat
*Maximale uittrekwaarden Hollewandplug TD

Ø 8mm voor alle type hollewandpluggen
met tegel of ander hard materiaal: Ø 10mm**
**Uitgezonderd de TA

4

SP-Mini
SP

Ø 3,5 – 4,0mm
Ø 4,0 – 4,5mm

Schroef

Ø 3,5 – 6,0 mm*** voor alle
type hollewandpluggen
***Uitgezonderd de TA: ø 4,0 – 5,0mm

