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De snelste montage in gipsplaten

BOUWMATERIALEN

Gipsplaat, enkele en dubbele platen▪

GOEDKEURINGEN

VOORDELEN

Het meegeleverde montagehulpstuk
combineert de boor- en
bevestigingszetfuncties. Dit maakt
een snelle en eenvoudige installatie
mogelijk.

▪

De scherpe, zelfborende draad van
de GK maakt een veilige passing
mogelijk. Hierdoor is een zeer hoge
belastbaarheid mogelijk.

▪

Door de korte bevestigingslengte is
er slechts weinig ruimte achter de
plaat nodig. Hierdoor kan de GK ook
worden gebruikt als de plaatdikte en
diepte van de holte niet bekend zijn.

▪

De GK kan makkelijk worden in- en
uitgeschroefd dankzij de kruiskop in
de kop van de plug..

▪

De GK kan worden gebruikt in
combinatie met de meeste
schroeven, haken en ogen. Hierdoor
zijn er vele toepassingen mogelijk.

▪

TOEPASSINGEN

Schilderijen▪
Lampen▪
Elektrische installaties▪
Bevestigingsaccessoires▪
Seriemontage▪

FUNCTIE

De gipsplaat GK is geschikt voor
doorsteekmontage.

▪

De GK wordt vlak in de gipsplaat
geschroefd met behulp van het
meegeleverde montagehulpstuk.
Voorkom dat de bevestiging te vast
wordt aangedraaid. Het
montagekoppel moet daarom
worden beperkt, wanneer er een
accuschroevendraaier wordt
gebruikt.

▪

Aangepast voor hout-, zelfborende-
en spaanplaatschroeven met
diameter 4,0 tot 5,0 mm.

▪

Bij plaatdiktes groter dan 15 mm
dient voor montage met behulp van
het indraaihulpstuk een gat geboord
te worden.

▪

Niet geschikt voor gipsvezelplaten
en betegelde gipsplaten.

▪
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TECHNISCHE GEGEVENS

Gipsplaatplug GK

Pluglengte Min. dikte tot de
eerste dragende laag

Max. dikte
aanbouwdeel

Verpakkingseenheid

l t t fix
Artikelnaam Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [Stuks]
GK 052389 22 25 100
GK S 052390 22 25 13 50
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TECHNICAL DATA

Plasterboard▪fixing▪GK

Plasterboard▪fixing▪GKS

Anchor length Min. thickness to 
first supporting layer

Max. fixture thick-
ness

Screw Actuation Sales unit

l t t fix ds x ls   

Item Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm]  [pcs]

GK 052389 1) 22 25 — 4,5 - 5,0 x LS — 100
GKS 052390 2) 22 25 13 4,5 x 35 PZ2 50
1) Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.

2) Supplied with plasterboard screw.

ACCESSORIES

Installation▪tool▪GKW

Sales unit
Item [pcs]

GKW 052393    10

Type GK

Chipboard screw  Ø [mm]  4,0 - 5,0
Recommended loads in the respective base material Frec

2)

Gypsum plasterboard 9,5 mm [kN] 0,07
Gypsum plasterboard 12,5 mm [kN] 0,08
Gypsum plasterboard 2 x 12,5 mm [kN] 0,11

Plasterboard fixing GK
Highest▪recommended▪loads1)▪for▪a▪single▪anchor.
The▪given▪loads▪are▪valid▪for▪chipboard▪screws▪with▪the▪specified▪diameters.

1) Required safety factors are considered. 2) Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.
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Plasterboard fixing GK
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