
 
www.stundab.se  info@stundab.se   

Fax. +46 (0)8 54900887 Tel. +46 (0)8 54900888   
 
 

 

ALLIGATOR® 
 

 Greppet som inte tappar greppet! 
 
 
ALLIGATOR patenterade utförande skapar ett homogent fästelement. Med 
pluggen, skruven, väggens hjälp och skruvstorleken avgör hur hårt pluggen 
pressas ut i det borrade hålet. Ju större skruv desto större tryck som 
utvidgar och förlänger pluggen i hålet. ALLIGATOR Pluggen har 2 ggr högre 
hållfastighet än dubbelt stora metallankare, beroende av hålets och 
skruvens storleksskillnad. 
 

   
Använd ALLIGATOR Ankare i vilket material som helst. I skivmaterial, fäller 
ALLIGATOR Ankare ut sig bakom väggen och håller sig fast när skruven installeras. 
Korrosions beständig i alla väggar tillsammans med rostfria skruvar. 
 
 
TOGGLER ALLIGATOR Pluggen:  

• Snabb 
Passar för genomsticks montage och skruvdragare.  

• Universal 
Fungerar i alla tänkbara byggmaterial.  

• Intelligent 
Arbetar med olika skruvdiametrar för högsta utdragsvärden utan att spräcka 
väggen.  

• Stark 
Håller mer än metall ankare som har dubbla diametern.  

• Unik 
Fungerar omedelbart till skillnad mot kemankare. "Press" verkan limmar 
ankaret mot väggen.  

• Vibrations-säker 
Specialutvecklad korrosionsbeständig polymer som absorberar chock.  
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Enkel installation med skruvdragare. 
 

                          
Borra hål med samma            Tryck i ankaret  Tryck i ankaret 
diameter som ankaret.    slätt mot väggen.  slätt mot väggen. 
 

        
Skruva i och drag åt.   Skruva i och drag åt. 
 
Anti-rotations fenor hindrar pluggen från att rotera när den expanderar i solida 
material eller öppnar sig i skivmaterial. 
 
ALLIGATOR Ankare är tillverkad av jungfrulig polypropen, copolymer. 
 

Utdragsvärden (kg) 
(Test resultat: Staatliches Material Prüfungsamt, Nordrhein-
Westfalen BRD)  

TOGGLER- ALLIGATOR  5x24 
mm 

6x30 
mm 

8x40 
mm 

10x43 
mm  

Skruv mm 4,0x50 3,5-6,0 4,5-8,0 5,0x10  
Gipsskiva 24 31 47 -  
Dubbel gips 31 47 79 -  
Extra hård gips 48 64 99 -  
Siporex Gasbetong - 88 134 179  
Kalksandstegel 230 286 396 560  
Tegel 230 250 280 295  
Betong 358 690 909 1400  

 

 

 

 
Finns med och utan krage. 

 
För bästa hållfastighet rekommenderas att man borrar hålets djup lika långt som 

pluggen samt lägger till 2 ggr pluggens diameter. I mjuka material som leca, siporex 
eller liknande, använd ett 2 mm mindre hål och på väldigt hårda material 1 mm 

större hål. 
 

 

ALLIGATOR Ankare är BASTA registrerad.  
BASTA-registrering innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna 
egenskapskriterier  

Artnr. 96490   5mm med krage                                         Artnr 96491   5mm utan krage 
Artnr. 96492   6mm med krage                                         Artnr 96493   6mm utan krage                
Artnr. 96494   8mm med krage                                         Artnr 96495   8mm utan krage 
                                                                                           Artnr 96496   10mm utan krage 
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