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Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met 
uw lokale verdeler. 
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ISOLA S 
Isolatiebevestigingsplug met stalen nagel 
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TECHNISCHE FICHE 

©PLAKA 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. PLAKA behoudt zich het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

Productbeschrijving 
 

ISOLA S is een isolatiebevestigingsplug in hoogwaardig slagvast plastiek met een stalen nagel. De verankering 
gebeurt door de uitzetting van de plug bij het inbrengen van de nagel. 
 

Toepassingsgebied 
 

ISOLA S wordt gebruikt voor de bevestiging van harde isolatieplaten en soepele isolatiematerialen tegen 
muuroppervlakken in beton, metselwerk of kalkzandsteen zonder de vorming van koude bruggen. 

 

Eigenschappen 
 

• Isolatiebevestigingsplug in hoogwaardig slagvast PP voor lengtes tot 195 mm en in 
hoogwaardig slagvast PE voor lengtes vanaf 215 mm 

• Diameter plug : 8 mm 

• Met een uitzetnagel in staal waarvan de kop bedekt is in kunststof 

• Met een bevestigingsplaat Ø 60 mm met stof-vasthoudende noppen  

• Vermijdt koude bruggen 
 
 

Plaatsingsinstructies 
 

• Breng de isolatie aan tegen de wand 

• Boor een gat van 8mm diameter en minimaal 60 mm diep in de dragende structuur 
(minimum 35 mm diep voor Isola S met lengte > 200mm). 

• Plaats de ISOLA S plug in het gat 

• Duw de ISOLA S nagel in de plug met behulp van een hamer 
 

Dimensies 
 

De keuze van het type ISOLA S is afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. 
 

Dimensies 

Omschrijving 
+ schema 

Code 
 (mm) 
x L (mm) 

Isolatie 
(mm) 

Boorgat 

  (mm) x L (mm) 
P / box kg/100 

 
Isolatie- 

bevestigings-plug 
met stalen nagel 

MMISOCLOUS095 8,0 x 95 35 8,0 x 50 200 2,52 

MMISOCLOUS115 8,0 x 115 55 8,0 x 50 200 2,87 

MMISOCLOUS135 8,0 x 135 75 8,0 x 50 200 3,25 

MMISOCLOUS155 8,0 x 155 95 8,0 x 50 200 3,52 

MMISOCLOUS175 8,0 x 175 115 8,0 x 50 200 3,96 

MMISOCLOUS195 8,0 x 195 135 8,0 x 50 200 4,36 

MMISOCLOUS215 8,0 x 215 180 8,0 x 35 100 4,74 

MMISOCLOUS235 8,0 x 235 200 8,0 x 35 100 4,97 

MMISOCLOUS255 8,0 x 255 220 8,0 x 35 100 5,26 

MMISOCLOUS275 8,0 x 275 240 8,0 x 35 100 5,52 

MMISOCLOUS295 8,0 x 295 260 8,0 x 35 100 5,84 
 


