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GENEL BAKIŞ

Konik delici PBB

Merkezleme 
başlığı  PBZ

Enjeksiyon vida dişli 
rod FIS G

Gözenekli beton (gazbeton) için genleşme basınçsız ağır yük ankrajı.

ÜRÜN TANIMLAMASI

▪ Gözenekli betonda (gaz beton) özel olarak enjeksiyon harcı 
FIS V veya FIS VS ile birlikte kullanım için merkezleme başlığı 
ve konik delici.

▪ Özel konik delici PBB, gaz betonda açılan deliğin arkasını 
konik şekilde keser.

▪ Merkezleme başlığı vida dişli çubuğu açılan deliğin içinde 
sabitler ve baş üzeri montajları mümkün kılar.

▪ Enjeksiyon harcı arka konik kesimdeki biçim bağlantısı 
üzerinden ankraj sağlar. Bu, silindirik açılan deliklere göre gaz 
betonda daha iyi bir güç aktarımını mümkün kılar.

▪ Dış bölgelerdeki ve nemli mekânlardaki uygulamalar için 
klasik enjeksiyon vida dişli rod FIS G veya paslanmaz çelik A4 
malzemeden FIS G (bakınız sayfa 96) ile uygulama.

Avantajlar/Faydalar
▪ Harcın biçim bağlantısı, gaz betonda yüksek yükleri garanti 

eder.
▪ Yüksek ekonomiklik için uzun ömre sahip sağlam delici.
▪ İki ayarlanabilir delme derinliği, şantiyede esnekliği artırır 

(örneğin yüksek yükler, sıva köprüsü).
▪ Düşük delik çapı harç uygulamasında tasarruf sağlar.

Onaylar:
▪ Blok ve düz tuğlalar
▪ Gaz betondan çatı ve tavan 

plakaları
▪ Duvar tahtaları

Neyi bağlamak için:
▪ Ahşap ve metalden cephe 

ve çatı alt konstrüksiyonları 
▪ Sundurmalar
▪ Izgaralar
▪ Tırabzanlar
▪ Konsollar
▪ Boru tesisatları
▪ Sıhhi tesisat malzemeleri
▪ Asma tavanlar
▪ Kablo tavaları
▪ Genel çelik ve ahşap 

konstrüksiyonlar

Onay:
▪ Gaz beton için enjeksiyon 

harcı FIS V, konik delici 
PBB, merkezleme başlığı 
PBZ ve vida dişli rod FIS 
G ile bağlantılı olarak Yapı 
Denetimi Onayı (DIBt).

MONTAJ

fi scher konik delici ile gaz betondaMontaj türü
▪ Çift aşamalı montaj

Gazbeton için enjeksiyon tekniği

Enjeksiyon vida dişli 
rod FIS G A4

Sayfa 85
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YÜKLER

1) Dübel yükler üzerinden elde edilen itme gerilimi 0,4 zul τ 
değerini aşmamalıdır. 

2) Eğer onaylı yükler düşürülürse, eksen mesafeleri a, dübel 
çiftlerinde ve dörtlü gruplarda minimum değere kadar inilebilir. 
Bu, donatılı çatı ve tavan plakaları için geçerli değildir.

3) Üzerine binen yük veya yatırma ispatına sahip tuğla duvar. 
Boştaki kenara yöneltmiş kesme yükü için geçerli değildir.

Her açı altında çekme, kesme yükü ve eğik eğilme üzerinde gaz beton için dübel başına 
onaylı yükler, yanı sıra ilgili dübel karakteristik değerleri ve yapı malzemesi ölçüleri.

Dübel tipi FIS G M8 / M10 / M12
Ankraj derinliği hv [mm] 75 95

Gaz betonda onaylı yük [kN olarak]
Gaz beton tuğlalar/gaz beton blok tuğlalar P 2 / P 4 / P 6 [kN] 0,90 / 1,20 /1,60 1,30 / 1,70 / 2,10

Donatılı ve donatısız duvar plakaları G 2.2 / G 3.3 / G 4.4 [kN] 0,90 / 1,20 / 1,40 1,40 / 1,60 / 1,90

Kat yüksekliğinde donatılı duvar plakaları G 3.3 / G 4.4 [kN] 1,20 / 1,40 1,60 / 1,90

Donatılı çatı ve tavan plakaları1)  G 2.2 / G 3.3 / G 4.4 [kN] 0,90 / 1,20 / 1,40 1,40 / 1,60 / 1,90

Dübel çifti başına onaylı yük [kN] 2,60 2,60

Minimum ara mesafe az [mm] 250 250

Eksen mesafesi (dübel grubu)2) ≧ a / min a [mm] 200 / 50 250 / 50

Kenar mesafesi ≧ ar [mm] 200 300

Belirli koşullar altında kenar mesafesi3) ≧ ar [mm] 100 150

Minimum yapı parçası kalınlığı d [mm] 110 110

Dolum miktarı [ölçek çizgisi] ca. 15 ca. 20

Konik delici PBB Merkezleme başlığı PBZ

Tip Ürün no. PZ Onaylar Paket miktarı

 DIBt

[Adet]

Konik delici PBB  90634 7    1

Merkezleme başlığı PBZ  90671 2    M8 - M12  için 10

TEKNİK VERİLER


