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KİMYASAL DÜBEL WIT-VM 250, OPSİYON 1

WIT-VM 250, Koaksiyel kartuş  
330 ml, 1 ad. Statik Karıştırıcı dahil

WIT-VM 250, Folyolu Kartuş 300 ml 
1 ad. Statik Karıştırıcı dahil
Standart silikon tabancaları ile sıkılabilir

 Referanslar

23.5

Kullanım talimatı
Beton

1. Kullanım alanları
•  C20/25 ile C50/60 beton 

sınıf aralığında, çatlaklı beton 
(M12 ile M30 arası, beton 
çekme bölgesi) ve çatlaksız 
beton (M8 ile M30 arası, 
beton basınç bölgesi) rot 
ankrajlanmaları için onaylıdır.

•  Ahşap yapılar, metal yapılar, 
metal profiller, konsollar, 
ızgaralar, sıhhi tesisatlar, 
borular, kablo kanalları vb. 
sabitlemek için uygundur.

•  WIT-VM 250 aynı zamanda inşaat demirlerinin betona ankrajlanması 
için uygundur. 

•  WIT-VM 250 aynı zamanda örme duvar işlemlerinde (dolu ve perfore 
edilmiş taş) ve gaz betonda ankrajlamalarda kullanılabilir. 

2. Avantajları
•  Farklı ankraj derinlikleri.
•  Kısa sürede kürleşerek yükleme imkanı verir
•  330 ml açılmış kartuş statik karıştırıcı değiştirilerek veya orijinal kapağı 

tekrar kapatılarak son kullanma tarihine kadar kullanılmaya devam 
edilebilir.

3. Özellikleri
•  Avrupa Teknik Onayı ETA - 12/0164 (Çatlaklı beton M12 ile M30 

arasındaki, çatlaksız beton M8 ile M30 arasındaki)
•  Sonradan kimyasal dübel uygulanan donatı bağlantıları için 29.2 :
 ETA-12/0166, Z-21.8-2003 (sadece Koaksiyel Kartuş 330 ml)
•  2 komponentli vinil ester bazlı kimyasal dübel
•  Uygulama ve kürleşme sırasında beton sıcaklığı: –10°C ile +40°C arası
•  Kürleşme sonrası ortam sıcaklığı –40°C ile +120°C arası
•  Taşıma ve depolama sıcaklığı: +5°C ile +25°C arası
•  Depolama (serin, kuru ve karanlık bir yerde):
 Koaksiyel Kartuş (330ml): 18 ay
 Folyolu Kartuş (300ml): 12 ay

Onaylar
Avrupa 
Teknik Onayı

Opsiyon 1
Çatlaklı (M12–M30) ve Çatlaksız Beton için 
(M8–M30)

Tekli montaj:
Çatlaklı (M12–M30) ve 
çatlaksız beton (M8–M30)

Çatlaklı ve  
çatlaksız beton için

Çift komponentli üstün 
kaliteli vinil ester bazlı 
kimyasal dübel, stiren 
içermez

Delik açın Saplamayı uygun 
uzunlukta keserek,  
istediğiniz 
derinlik seviyesini 
işaretleyin.

Mikseri kartuşun 
ucuna takın

Kullanmadan 
önce boş bir 
yere sıkın (harç 
homojen hale 
gelene kadar 
yakl. 10 cm) 

Delik tabanından 
itibaren harcı 
doldurun

Saplamayı hafifçe 
döndürerek 
deliğin dibine 
kadar yerleştirin

Dolum miktarını 
kontrol edin, 
saplama 
üzerindeki işareti 
dikkate alın

Kimyasal dübelin 
sertleşme süresi 
kadar bekleyin

Yapı parçasını 
monte edin, azami 
tork aşılmamalıdır.

Deliği temizleyin: 
4 kez hava ile/4 kez fırça 
ile/4 kez hava ile.
M20 delikten itibaren uygun 
uçlukla basınçlı hava ile 
temizleyin

Folyolu Kartuş, 300 ml:
Folyolu kartuşu kullanmadan önce kesin!
Kullanmadan önce boş bir yere sıkılması 
gereken malzeme miktarı yaklaşık 20 cm

Delik temizliği
Deliğin temizlenmesi: 4 kez hava üflenmeli, 4 kez makine ile
fırçalanmalı ve tekrar 4 kez hava üflenmelidir.
M20 ve ankraj derinliği > 240 mm denk gelen delikler, uygun uçluklar 
kullanılarak basınçlı hava ile boşaltılmalıdır.


