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AstruPanel CLEAN
Hvite festeplugger for montering

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001

For mer informasjon:
Kontakt oss på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til plast@astrup.no, eller kontakt ditt nærmeste salgskontor 

for komplett leveringsprogram og et uforpliktende pristilbud.
Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 93 20 01 36 

Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 92 67 96 05

AstruPanel hvit festeplugg er meget godt egnet til feste av plater i lokaler med store hygienekrav. Pluggen er utformet slik at ingenting fester 
seg. En stor fordel er at hele konstruksjonen er av plast, uten mulighet for korrosjon.
 
AstruPanel hvit festeplugg kan brukes i massive vegger av murstein og betong, samt rammeverk av stål og tre. De er også benyttet i mere 
porøse materialer som Leca-blokker, med godt resultat.

Pluggen måler 6,35 mm i diameter, som tilsvarer 1/4”. Lengde 38,1 mm, som tilsvarer 1 1/2”. Andre lengder kan skaffes på forespørsel.

Slik gjør du
1) Bor et hull på 6,5-7 mm diameter, litt avhengig av materialet hullet skal bores i. 
Pluggen ekspanderer seg til 8 mm. Tre og Leca kan bores med 6,5 mm hull, og de 
kompakte materialene stål, betong og murstein bores med 7 mm. 
Hullet bores minimum 39 mm dypt. Hvis ikke vil det ikke være mulig å slå inn pinnen. 
Bruk gjerne et en trykkluftblåser eller en støvsuger til å få ut alt støv fra hullet.

2) AstruPanel - Vegg utvider seg ved temperaturøkning, og bør derfor bli forboret med minst 2 mm større hull 
enn pluggen for å ta høyde for bevegelse. 

3) Trykk inn pluggen i hullet til plugghodet ligger an mot platens/profilens overflate. 
Slå pluggen deretter forsiktig med en hammer. Stikk inn pinnen i pluggen, og slå så pinnen 
inn til den er helt inne og jevnt med pluggens hode. Da er pluggen festet på korrekt måte. 
Harde slag kan få pinnen til å bøye seg. Da må eventuelt pinnen trekkes ut, deretter pluggen, 
for å kontrollere at hullet er dypt nok eller at bor-rester ikke ligger igjen inne i hullet.


