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TANIMI                                  

Yüksek performanslı, genel kullanım amaçlı, ağır yüke dayanım sağlayan, Epoksi Akrilat esaslı, hızlı kürleşen kimyasal 
dübeldir. Beton, delikli tuğla vb birçok inşaat malzemesinde geniş kullanım alanına sahiptir. 
 

UYGULAMA ALANLARI 

• Kapı, korkuluk, stor perde, pencere elemanları, anten, konsol, kablo kanalı vb. tamirinde. 
• Yeni yapısal uygulamalarda veya tamir işlemlerinde, beton precast elemanların dübellenmesinde. 

 

 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

• Düz ve delikli yapılarda çok çeşitli ankraj işlemleri için uygundur. 
• Stirensizdir ve çok hafif kokuludur. 
• Ürünü sıkması, uygulaması kolaydır. 
• Tiksotropiktir, yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Kimyasal Yapısı    : Epoksi Akrilat Reçine 

 Yoğunluk        : 1,80 kg/lt (20°C ’de) 

 Renk           : Açık Gri (Komp.A: Bej + Komp. B Siyah) 

 Basınç Dayanımı  : 61 N/mm
2
 

 Basınç Modülü     : 7400 N/mm
2
 

 

ÇALIŞMA VE SERTLEŞME SÜRELERİ 

Ana 
Malzemenin 
Sıcaklığı 
 

⁰C 0 5 10 15 20 25 30 35 

Çalışma 
Zamanı dk 45 25 15 10 8 5 4 2 

Yükleme 
Zamanı dk 180 120 90 60 45 30 20 15 

 

ÇAPLARINA GÖRE DÜBELLENEBİLECEK ANKRAJ DEMİRİ MİKTARI (ADET) 

DEMİR Kimyasal Dübel 

ÇAP (mm) 345 ml 

8 80/90 

10 45/50 

12 26/30 

16 14/16 

20 6/7 

 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

• Islak yüzeylere uygulamayınız. 
• Kullanmadan önce ürünün son kullanma tarihini ve ortamın sıcaklığını kontrol ediniz. Çalışma esnasında ürüne veya 

dübele yönelik oynamalar, düzeltmeler yapmak yalnızca çalışma zamanı içinde mümkün olmaktadır. 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı 0
o
C ile +35

o
C arası olmalıdır.  

 
 
 

UYGULAMA 

Kartuş Kullanımı; 

• Kartuşun kapağını çıkartınız, 

• Karıştırıcı mikseri kartuşa takınız, 

• Kartuşu tabancaya yerleştiriniz, 

• İki komponent karışıp açık gri renkli homojen bir karışım oluşana kadar ürünü boşa sıkınız. (İlk 10 ml’ yi kullanmaktan 

kaçınınız). 

Uygulama; 

• Matkap yardımıyla dübelleşecek demire uygun çapta bir delik açın. 

• Ortamdaki su ve kiri (toz ve atık malzemeyi de) yuvarlak bir fırça veya hava tabancası yardımıyla temizleyin. 

• Dübelleşecek malzemeler temiz olmalıdır. 
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• Tuğla gibi delikli yüzeylere uygulama yapılacaksa uygun ebatlarda bir dübel kullanılmalıdır.  

• (Tuğla için: 16 mmx85 mm, beton bloklar için: 16 mmx130 mm)  

• İçi dolu (beton gibi) bir yere uygulama yapılacaksa boşluğun 2/3 ü doldurulsa yeterlidir. 

• Dübelleşecek malzemeyi çevirerek deliğe yerleştirin, eğer gerekliyse uygun bir ekipman yardımıyla sabitleyin. 
• Karıştırıcı mikseri çıkartın ve dübelin ağzını tekrar kapağı ile kapatın. 
 

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  

   
TÜKETİM  

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Ürünü havalandırılmış bir ortamda, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde ve 5°C ile 25 °C arasında depolayınız. 
Ürün açıldığında 1 ay içinde tüketilmelidir. Açılmamış, orijinal paketindeki ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
 
 

AMBALAJ  

345 ml Plastik Kartuş 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ürün 
uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. 
Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.   
Yanıcıdır.  
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.  
 

 


