
 

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip  

Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
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ISI YALITIM ÜRÜN GRUBU 
 

Fawori Dübeller 
 

TANIM 
Fawori Isı Yalıtım Sisteminde, Fawori Isı Yalıtım Levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgâr vakumlama 
yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılır.  
 
UYGULAMA 

Matkap ile dübelin çapına uygun olacak şekilde delikler açılır.  Dübel kovanı açılan deliğe yalıtım levhasına 

bitişecek şekilde yerleştirilir, zeminin türüne göre plastik ya da çelik çivi yerine çakılır. 

 
SARFİYAT 

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m
2
'ye 6 adet dübel 

kullanılır. 

 
FAWORİ STANDART DÜBEL (PLASTİK ÇİVİLİ) 
Delikli tuğla, dolu tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.  
 
Tutunma derinliği :  ≥3 cm,  Delik derinliği: ≥4 cm  

Matkap çapı  : 10mm(Boşluklu Yüzeyde)-12mm(Dolu Yüzeyde)  

Dübel kafa çapı  : 6 cm,  Dübel Boyu: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm 

Ambalaj  :  600 adet 

 
RAYİÇ NO : 10.330.2356 
POZ NO : 15.335.1001, 15.335.1002, 15.335.1003, 15.335.1004, 15.335.1005, 15.335.1006, 15.335.1101, 
15.335.1102, 15.335.1103, 15.335.1104, 15.335.1105, 15.335.1106, 15.335.1201, 15.335.1202, 15.335.1203, 
15.335.1204, 15.335.1205, 15.335.1206 

 
FAWORİ BETON DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ) 
Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.  
 

Tutunma derinliği :  > 3 cm, Delik derinliği : > 4 cm  

Matkap çapı :  Boşluklu yüzeyde 8,0 mm, dolu yüzeyde 9,0 mm 

Dübel kafa çapı :  6 cm,  Dübel Boyu: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm  

Ambalaj :  200 adet 

 

RAYİÇ NO : 10.330.2351 
POZ NO : 15.340.1001, 15.340.1002, 15.340.1003, 15.340.1004, 15.340.1005, 15.340.1006 

 

FAWORİ TAŞYÜNÜ DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ) 
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşyünü levha uygulamalarında 9 cm’lik geniş kafa çapıyla basma alanını 
genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul 
dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır. 
 

Tutunma derinliği :  > 6,45 cm,   Delik derinliği: > 7,45 cm  

Matkap çapı :  Boşluklu yüzeyde 8,0 mm, dolu yüzeyde 9,0 mm  

Dübel kafa çapı :  9 cm,  Dübel Boyu : 11,5 / 13,5 / 15,5 cm 

Ambalaj : 200 adet 
 
FAWORİ TAŞYÜNÜ DÜBEL PULU 

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşyünü levha uygulamalarında tüm dübellere uygun olarak kullanılabilir. 
Dübellerin basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.  

 
Kafa çapı : 9 cm 
Ambalaj : 200 adet 
 


