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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

Daha iyisi için.

7.5

Duvar Yap›s›n›n Tespit Edilmesi

‹nflaatlarda kullan›lan yap› malzemesinin
çeflitlili¤i nedeniyle, bazen duvar
ka¤›d›n›n veya s›van›n arkas›nda ne tip
bir duvar bulundu¤unu anlamak zordur.
Sa¤laml›k aç›s›ndan, dübelleri yerlefltirece¤iniz delikleri delmeden önce duvar
yap›s›n›n tesbit edilmesi çok önemlidir.
Nas›l anlars›n›z?
2 farkl› kontrol yöntemi vard›r:
1) Sesten anlama:
T›klamak yoluyla, duvar›n masif mi,
boflluklu mu oldu¤u veya alç›pan gibi bir
pano sisteminden mi yap›ld›¤› anlafl›labilir.
2) Delerek anlama:
Bu yöntem daha güvenilir ve kesindir.
Delme esnas›nda duvardan ç›kan toza
bakarak duvar›n yap›s›n› tespit edebilirsiniz. Tabii ki bu biraz tecrübe ister.
Deneme için açt›¤›n›z delikten ç›kan tozu
biriktirin ve dikkatle inceleyin. Tozun
renk ve k›vam›ndan duvar›n tipini kesin
olarak belirlemek mümkündür.

1) Beton:
Aç›k gri veya beyaz renkli, ince ve
kuru bir toz ç›kar.

4) Gözenekli beton (gazbeton):
Beyaz, kaba taneli ve hafif ya¤l›
bir toz ç›kar.

2) Tu¤la:
K›rm›z› renkli bir toz ç›kar.

5) Alç›pan:
Alç›pan tozu beyaz ve incedir,
matkap ucuna yap›flmaya e¤imlidir.

3) Kireç-kum tu¤las›:
Ç›kan toza dokunurken kumu
and›r›r ve rengi beyazd›r.

6) Staf:
Aç›k gri renkli bir toz
ç›kar.

Yandaki örneklere bak›n:
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Dübel seçimi:
Duvar›n yap›lm›fl oldu¤u malzemeyi tesbit ettikten sonra, geriye elinizdeki
eflyay› nas›l bir dübel ile duvara monte
edece¤inizi belirlemek kal›r.
Yandaki flekilli örneklere bak›n:
(resimler yukar›dan afla¤›ya)

Beton ve masif duvarlar için en
uygun dübel olan üç bölümlü aç›l›r
dübeli (Expansiyonsdübel EL)
ya da:

‹sterseniz beton ve masif duvarlarda VLF üniversal çerçeve dübelini kullanabilirsiniz.

LSN çivi dübelini kullan›n.

VLF üniversal çerçeve dübelini boflluklu duvarlarda da
kullanabilirsiniz.

Beton, masif ve boflluklu duvarlarda,
ayr›ca duvar panolar›nda (alç›pan veya
staf) TFS tipi (1), boflluklu duvarlarda ise
TSF-L tipi (2) üniversal spiral yayl› dübeller kullan›n.

Neler gerekli?
o
o

Duvar yap›s›n› tesbit etmek için: Darbeli veya flahmerdanl› matkap, darbeli veya
flahmerdanl› matkap için beton matkap ucu
Parçay› sa¤lam monte etmek için: Beton ve masif duvarlar için plastik veya
metalden aç›l›r dübel, boflluklu duvar ve duvar panolar› için plastikten üniversal
dübel ya da metalden boflluklu duvar dübeli

