PLASTġK ÇERÇEVE DÜBELġ W-UR 8

42.1

Kendini taňımayan
sistemlerin çoklu sabitlenmesi: Beton, dolu ve delikli tuđla
ve gözenekli beton

W-UR 8 Havňa baňlı vidalı
Galvanizli çelik
Paslanmaz çelik A4
W-UR F 8
Altı köňe vidalı + preslenmiň rondelalı
Galvanizli çelik
Paslanmaz çelik A4
W-UR F 8 Panhead baňlıklı vida
Galvanizli çelik
Paslanmaz çelik A4
W-UR F 8 M6 + M8 bađlantı diňli
Galvanizli çelik
Paslanmaz çelik A4
Performans kanıtı
Ruhsatlar
Avrupa
Teknik Ruhsatı
Beton ve kagir duvarlardan
oluňan kendini taňıyamayan
sistemlerde çok katlı sabitleme
W-UR (F) 8

Kontrol raporları

Cephe kaplaması
W-UR 8,
W-UR F 8

Yangına karňı
dayanıklılık
Beton ve
kagir duvar

2. Avantajlar

Z-21.2-1838

1. Kullanım alanları

• Dübel Avrupa ruhsatlı olarak kendini taňımayan sistemlerin çok katlı sabitlemesinde (örn.
cephelerde asma tavanlarda, ….) kullanılabilir
• W-UR, W-UR F aňađıdaki ankraj zeminlerinde ankraj iňleri için uygulanabilir:
Normal beton
Kagir duvarlar (Dolu tuđla, dolu kireçli kum tuđlası, düňey delikli tuđla, delikli kireç kum
tuđlası, hafif betondan boňluklu blok, hafif betondan dolu tuđla ve dolu bloklar, beton tuđla,
gözenekli beton)
Tuđla tavanlar, ön gerilimli beton boňluklu plakalar, demir donatılı gözenekli beton, alçı duvar yapı plakaları
• Montaj sıcaklıkları:
Ankraj zemini sıcaklıđı:  –40°C
Dübel kovanı sıcaklıđı:  0°C
• Paslanmaz çelikten yapılmıň olan vida dıň mekanda ve aynı ňekilde endüstriyel ortamda ve
deniz yakınında kullanılabilir
• Galvanik yöntemle galvanize edilmiň vida dıň mekanda veya nemi ortamlarda da (özenli
montaj), vida baňlıđı bölgesi neme veya sađanak ňeklinde yađmura karňı, nemin dübel gövdesine giremeyeceđi ňekilde korunmuň olması durumunda (uygun boyama) kullanılabilir
• Cephelerin, tavanların veya tavan alt konstrüksiyonlarının (ahňap veya çelik malzemeden),
ahňap kiriňlerin, ahňap lataların, metal konsolların, metal rayların, asma tavanların, kablo
güzergahlarının, köňebentlerin, profillerin, duvar dolaplarının, rafların, vs. sabitlenmesi için
uygun
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Yerleňtirme talimatı I

Delik açılmalıdır

Delik temizlenmelidir

Bilinmesi yararlı hususlar:
• Delikli ve boňluklu blok tuđlaları düz delme kademesinde (darbesiz) deliniz.
• Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen
Dolu tuđla ve kireç kumu tuđlası duvarlarda yapılan ankrajlarda tuđla
üretim ňeklinin farklılıđı dolayısıyla küçük çapta deneme üretimleri
yapılmasını öneririz.
• Delinen delikte biriken delme tozu temizlenmelidir.
• Geçmeli montaj
• Anında yük binebilir– bekleme süresi yok
• Dübel vidasının döndürme momenti düňük ˈ dübelin açılması „çok az“ , dübel kovanının
delinip geçilmesi neredeyse mümkün deđil
• 2 Yerleňtirme derinliđi (hnom = 50 + 70 mm): Beton  C12/15; Dolu tuđla  Mz 10 (
NF); Düňey delikli tuđla  HLz 8 ( 2DF); Dolu kireç kum tuđlası  KS 10 (
NF); Delikli kireç kumu tuđlası  KS L 6 ( 2DF); Delikli kireç kumu tuđlası 
KS L 6 ( 12DF); Normal betondan dolu tuđla  Vbn 10 ( NF); Hafi f betondan dolu tuđla  V 2 ( NF)
• Dört yönde geniňleme ˈ yüksek taňıma kapasitesi
• Ġyileňtirilmiň kuvvet aktarımı: Tüm geniňleme bölgesine dađılmıň düzgün ve sürekli yük
uygulaması
• Üniversal çerçeve dübeli (Beton, delikli ve dolu tuđladan kagir duvar, gözenekli beton)
• Çakma engeli montaj esnasında dübelin erken geniňlemesini önler
• Dübel kovanı ve özel vida önceden monte edilmiňtir ˈ düňük montaj iňçiliđi
• Dübel tipi W-UR F ilave olarak bir U rondelasını tasarruf eder ve temas korozyonunu önler
• Dolu ve boňluklu inňaat malzemelerinde iyileňtirilmiň kuvvet aktarımı

3. Özellikler

• Dübel kovanı ve ankraj zemini arasındaki sürtünme sayesinde ankraj etkisi
• W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizli çelik, paslanmaz çelik):
Genel inňaat denetim ruhsatı Z-21.2-1838
• W-UR 8 ve W-UR F 8 (galvanizli çelik, paslanmaz çelik):
Avrupa Teknik Ruhsatı ETA-08/0190
• Dübel kovanı yüksek kaliteli polyamit malzemeden yapılmıňtır
• Yangına karňı dayanıklılık W-UR 8:
Beton: Çekme ve enine yük, R30, R60, R90, R120
(Teknik raporTR 020 uyarınca)
Kagir duvar Çekme yükü: F30 (Dolu kireç kum tuđlası, dolu tuđla, delikli kireç kumu
tuđlası)
Enine yük: F30, F60, F90, F120 (Düňey delikli tuđla, delikli kireç kumu
tuđlası, dolu tuđla, gözenekli beton)

Yerleňtirme talimatı II

Dübel ve vida
yerleňtirilmelidir

Vida döndürerek Vida sonuna kadar
vidalanmalıdır
vidalanmalıdır

Delik açılmalıdır
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Delik temizlenmelidir

Dübel ve vida
yerleňtirilmelidir

Vida döndürerek Vida sonuna kadar
vidalanmalıdır
vidalanmalıdır

