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KİMYASAL DÜBEL WIT-EA 150 Boşluksuz tuğla, boşluklu tuğla, doğal taşlar ve 
çatlaksız betonlarda montaj için kullanılan, iki bileşenli 
epoksi ak rilat bazlı stirol içe ren kimyasal dübel.

Montaj talimatları

Matkapla
delik açın

Deliği temizleyin 
(2 kez üfleyin, 
2 kez fırçalayın,
2 kez üfleyin)

Süzgeçli kovanı 
deliğe yerleştirin.

Statik mikseri 
kartuşa yerleştirin.

Kullanmadan 
önce malzemeden 
10 cm‘lik bir 
şeridi boşa sıkın. 

Sondan başlayarak 
yukarı doğru 
süzgeçli kovanı 
tamamen doldurun.

Saplamayı hafifçe 
döndürerek kovanın 
dibine kadar 
yerleştirin.

Kimyasal dübelin 
sertleşme süresi 
kadar bekleyin.

Malzemeyi monte 
edin. Maksimum 
torkun aşılmamasına 
dikkat edin.

Art.-Nr. 5918 300 420
420 ml, 1 statik karıştırıcı dahil

Art.-Nr. 0903 420 001
Statik karıştırıcı

Önemli!
Kimyasal dübelin ilk çıkan kısmı her zaman atılmalıdır.
Aksi halde uzun süreli bir koku riski vardır (Stirol).

Matkapla
delik açın

Deliği temizleyin 
(2 kez üfleyin, 
2 kez fırçalayın,
2 kez üfleyin)

Statik mikseri 
kartuşa yerleştirin.

Kullanmadan 
önce malzemeden 
10 cm‘lik bir şeridi 
boşa sıkın. 

Sondan başlayarak 
yukarı doğru deliği 
tamamen doldurun.

Saplamayı hafifçe 
döndürerek 
deliğin dibine 
kadar yerleştirin.

Dolum miktarını 
kontol edin. 
Saplama 
üzerindeki işareti 
dikkate alın.

Kimyasal dübelin 
sertleşme süresi 
kadar bekleyin.

Malzemeyi monte 
edin. Maksimum 
torkun aşılmamasına 
dikkat edin.

Uygulamalar
•  Kimyasal dübelin kullanılabileceği malzemeler: Boşluksuz tuğla, 

boşluklu tuğla, boşluksuz kireçtaşı, boşluklu kireçtaşı, mermer, 
granit, çatlaksız beton, boşluklu hafif beton tuğla, boşluklu beton 
tuğla.

•  Boşluksuz tuğlalara montaj için süzgeçli kovan kullanılmaz.
•  Boşluklu tuğlalara montaj için süzgeçli kovan kullanılır.
•  Galvanizli saplama: Sadece kapalı alanlarda kullanılır.
•  A4 paslanmaz saplama veya iç dişli kovan: Dış mekanlarda
    ve nemli alanlarda kullanılır. 
• Ayrıca, onarım veya yapıştırma harcı olarak kullanılabilir.

Avantajlar
• Epoksi akrilat bazlı kimyasal dübel.
• Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençlidir.
• Doğal taşlarda kullanıldığında leke oluşturmaz.
• Genleşme etkisi yoktur. Bu sayede kenar ve eksen mesafeleri   
    düşük tutulabilir.
• Açılmış kartuşlar statik karıştırıcı değiştirilerek ya da (orjinal)   
    kapağı tekrar kapatılarak son kullanma tarihine kadar
    kullanılmaya devam edilebilir.

Özellikler
• +50°C ısıya kadar dayanıklı, anlık olarak +80°C‘ye kadar   
   dayanıklı.
• Harç uygulama sıcaklığı: En az +5°C
• Taşıma ve depolama sıcaklığı (Kartuş): +5°C ile +25°C

Matkapla delik 
açın

Fırça ile temizliğini 
kontrol edin

Deliği temizleyin 
(2 kez üfleyin, 
2 kez fırçalayın,
2 kez üfleyin), M20 ve 
daha basınçlı hava ile 
dışarı üfleyin

Statik mikseri kartuşa 
yerleştirin.

Kullanmadan önce 
malzemeden 10 cm‘lik 
bir şeridi boşa sıkın. 

Sondan başlayarak 
yukarı doğru deliği 
tamamen doldurun.

Saplamayı hafifçe 
döndürerek deliğin 
dibine kadar 
yerleştirin.

Dolum miktarını 
kontol edin. 
Saplama 
üzerindeki işareti 
dikkate alın.

Kimyasal dübelin 
sertleşme süresi 
kadar bekleyin.

Malzemeyi monte 
edin. Maksimum 
torkun aşılmamasına 
dikkat edin.

Çatlaksız
beton:

Deliksiz
tuğla:

Delikli
tuğla:

04 0120


