
Yerleþtirme 
talimatý
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Referanslar

1. Kullaným alanlarý
• Delikli taþ, içi dolu taþ, beton, gözenekli beton ve hafif beton için-

de aðýr yük sabitlenmesi
• Ayný zamanda beton parçalar için  onarým veya yapýþtýrma harcý

olarak da uygundur 
• Mermer, granit, mezar taþý

2. Avantajlar
• Çok sayýda zeminde üniversal olarak kullanýlabilir
• Kartuþ, statik karýþtýrýcýsý deðiþtirilerek veya orijinal kapaðý ile tek-

rar kapatýlarak son kullanma tarihine kadar kullanýlabilir 
• 150 ml kartuþ piyasada bulunan bütün sýkma tabancalarý ile

uygulanabilir.

• Su sýzdýrmaz kompoze malzeme, yani su delik içine kompoze
malzeme tarafýndan sýzamaz

• Deliðin çevresinde "ýslatýcý" bir kenar oluþmaz. Bu sayede yapýþtýr-
ma yeri çevresinde toz ve kir tutunamaz 

3. Özellikler
• Delikli tuðla içinde kullaným sadece süzgeçli kovan ile mümkün-

dür.
• Sýcaklýða +80°C'ye, kýsa süreli olarak +110°C kadar

dayanýklýdýr.
• Kartuþ için çalýþma sýcaklýðý  en az +20°C
• Depolama sýcaklýðý +5°C ile maks. +25°C arasý
• Asgari dayaným süresi 12 ay

Delik açýnýz Süzgeçli kovaný
yerleþtiriniz

Sýkma borusu süzgeçli kovan
içine dibe kadar sokulmalý ve
düzgün stroklarla doldurulmalýdýr

Ankraj çubuðu/Diþli kovan
yavaþça döndürerek harç içine itil-
melidir, sertleþme süresi ne dikkat
edilmelidir.

Yapý elemaný monte
edilmelidir

2 bileþenli EA üniversal harç, Kst kartuþ
içinde

Statik karýþtýrma kartuþu 330 ml
1 Statik karýþtýrýcý dahil
Özel sýkma tabancasý Art.-Nr.
0891 003 ile iþlenir 

Statik karýþtýrma kartuþu 150 ml
1 Statik karýþtýrýcý ve sýkma pistonu
dahil

Normal silikon tabancasý ile iþlenir

bkz. ürün belgesi:
WIT-C 100 beton, dolu taþ,
gözenekli beton, hafif beton
WIT-C 200 delikli taþ

Resimsiz aksesuar parçalarý
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Delik açýnýz Delik 
temizlenmelidir

Mikser kartuþa
vidalanmalýdýr

Uygulamadan önce yakl.
10 cm uzunluðunda harç
kartuþtan dýþarý sýkýlmalýdýr

Mikser ucu deliðe
sokulmalýdýr

Delik alttan
yukarýya doðru
doldurulmalýdýr

Donatý demiri veya diþli çubuk dön-
dürerek harç içine itilmelidir, sertleþ-
me süresine dikkat edilmelidir

Yapý elemaný monte
edilmelidir,moment
uygulanmalýdýr

Delik açýnýz Delik 
temizlenmelidir

Delik dipten
yukarý doðru
doldurulmalýdýr

Donatý demiri 
veya diþli çubuk
döndürerek içeri
sürülmelidir

Yapý elemaný yerine
monte edilmeli ve
moment uygulan-
malýdýr.

Zemin: Gözenekli
beton, hafif beton

Zemin: Beton, 
içi dolu taþ

Zemin: Delikli taþ

Mikser kartuþa
vidalanmalýdýr

Uygulamadan
önce yakl.10 cm
uzunluðunda harç
kartuþtan dýþarý
sýkýlmalýdýr

Harç doldurma
miktarýnýn optik
kontrolü  sertleþ-
me süresi ne dik-
kat edilmelidir.

Ssertleþme
süresi ne dikkat
edilmelidir.
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