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KÖSTER® Comfortherm
Yüksek Aderanslı Gazbeton Dübeli
Ölçüler – Adetler:
Genel Bilgi:
KÖSTER Comfortherm Dış Cephe Isı Yalıtım
Sistemi
içinde
sistem
bileşeni
olarak
kullanılan KÖSTER Comfortherm Yüksek
Aderanslı Gazbeton Dübeli yüksek kaliteli
(virgin yani geri dönüşüm içermeyen) PE
hammaddeden imal edilmiştir.
Özellikle
gaz
beton
zeminlere
yapılan
uygulamalarda
kullanılmak
üzere
geliştirilmiştir ve ters açılı derin dişleri
sayesinde gazbetonun gevşek dokusunda
dahi çok yüksek aderans ve sıyrılma
değerlerine ulaşmaktadır. Bu sayede çok katlı
binalarda
ve
rüzgarlı
bölgelerde
dahi
sorunsuz uygulama garanti edilir.

Ölçü (mm)
60x10x110
60x10x140

Kolide (adet)
1000
1000

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında
depolayınız. Isı kaynaklarından uzak tutunuz.

60 mm çapında geniş başlık puluna sahip
olan bu dübel EPS ve Neopor ısı yalıtımı
levhalarının
yapıştırıldıktan
sonra
tespit
edilmesinde kullanılır.

Teknik Veriler:
Çekme dayanımı

60-65 kgf

Kesme dayanımı

190-195 kgf

Aderans

75-85 kgf

Ankraj derinliği (taşıyıcı yapı içine)

50 mm

Matkap çapı

10 mm

Dübel kafa çapı

60 mm

Kullanım Alanları:
Gazbeton
duvarlarda
işlemlerinde kullanılır.

yapılacak

tespit
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Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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İşbu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda verilmiş olup, uzun seneler süren bir bilgi
birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İşbu sebepten dolayı
sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesi ile sınırlıdır ve “KÖSTER Çalışma Koşulları” başlığı altında açıklanan sınırlar dahilinde geçerlidir. İşbu teknik föy
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.

