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BETEK ISI YALITIM GRUBU 
 
BETEK-TECT DOWELS  
 
TANIM 
Betektect Isı Yalıtım Sisteminde, Betektect Isı Yalıtım Levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve 
rüzgar 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 m2'ye 6 adet 
dübel kullanılır. 
 
BETEKTECT STANDART DÜBEL (PLASTİK ÇİVİLİ) 
Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda 
kullanılabilir. 
Gazbeton yüzeylerde gazbeton dübelinin, tuğla yüzeylerde ise tuğla dübelinin kullanılması tavsiye edilir. 
Tutunma derinliği :  > 3 cm  
Delik derinliği :  > 4 cm  
Matkap çapı :  8-10 mm  
Dübel kafa çapı :  6 cm  
Uzunluk :  9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm  
Ambalaj :  200 adet 
 
BETEKTECT BETON DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ) 
Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve 
boşluklu bloklarda kullanılabilir. 
Gazbeton yüzeylerde gazbeton dübelinin, tuğla yüzeylerde ise tuğla dübelinin kullanılması tavsiye edilir. 
Tutunma derinliği :  > 3 cm  
Delik derinliği :  > 4 cm  
Matkap çapı :  8-10 mm  
Dübel kafa çapı :  6 cm  
Uzunluk :  9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm  
Ambalaj :  200 adet 
BETEKTECT TUĞLA DÜBELİ (PLASTİK ÇİVİLİ) 
Delikli tuğla ve boşluklu yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar. 
Tutunma derinliği :  > 7 cm  
Delik derinliği :  > 8 cm  
Matkap çapı :  10 mm  
Dübel kafa çapı :  6 cm  
Uzunluk :  13,5 / 15,5 cm  
Ambalaj :  200 adet 
BETEKTECT GAZBETON DÜBELİ (PLASTİK ÇİVİLİ) 
Gazbeton yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar. 
Tutunma derinliği :  > 6 cm  
Delik derinliği :  > 12 cm  
Matkap çapı :  10 mm  
Dübel kafa çapı :  6 cm  
Uzunluk :  11 - 14 cm  
Ambalaj : 200 adet 
 
BETEKTECT OSB DÜBELİ (Vidasız) 
Osb ve benzeri prefabrike yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Vida çapı, boyut tipi 
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yüzeye göre değişeceği için Betektect OSB Dübeli vidasızdır. 
Dübel kafa çapı : 6 cm 
Uzunluk : 2,5 cm 
 
BETEKTECT TAŞYÜNÜ DÜBEL PULU 
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşyünü levha uygulamalarında tüm Betektect Dübellere uygun 
olarak kullanılabilir. Dübellerin basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar. 
Kafa çapı : 9 cm 
 
 


