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Mastarlarla ilgili herşey

Mastarlar basit ve yardımları
ile büyük ve düz alanların
oluşturulması için çok efektif
aletlerdir.

Bu aletlerin uzun ömürlü
olabilmeleri ve bir o kadar 
da uzun süreli, tam doğru
çalışabilmelerini garanti 
edebilmek için çekilmiş 
alüminyum profilden 
üretilmektedirler. Çeşitli 
kategorilerin ayrımı kullanım
alanlarına göre değişmektedir
ve bu da profil kesitinin şeklini
belirlemektedir:

Her halükarda, her alette 
olduğu gibi marka işaretine 
dikkat edilmelidir. İyi markanın 
arkasında kaliteli bir aletin
olduğunu görebilirsiniz.

1 Malzeme | 2 Donanım | 3 Profil şekli

Düz mastarların kalitelerini aşağıdaki özelliklerden tanıyabilirsiniz:

• Bitmiş olan bir yüzeyin 
hazırlanması için 
öngörülmüş olan profil
şekilleri, H-profil 
mastarlarıdır.

• Malzemenin çekilip 
düzeltilmesine yarayan 
profiller trapez mastarlardır.

• Yüzeyin düzgünlüğünü
kontrol etmeye yarayan
dikdörtgen alüminyum
profiller, düz mastarlardır.

Düz mastarla yapılan
çalışmalar, bu mastara 
eklenecek ilave bileşenlerle
daha da kolaylaşacaktır.
Burada öncelikli olarak konu
olan, yatay ve dikey gözlerdir.
Ele daha yatkın olmasını
sağlamak amacı ile profile
sıklıkla tutma delikleri ente-
gre edilmektedir. Çabuk ve
iyi çalışma neticeleri için bu
ürünler farklı uzunluklarda
sunulmaktadır, çünkü ancak
bu şekilde alet uzunluğunu
işlenen yüzeye entegre etme
imkanına sahip olunacaktır. 

Düz mastar Tip AL

STABILA-Mastarlar   88–89

Aynı Tip AL gibi, ancak
yatay gözlü.

Uzunluk 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Ürün no. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Uzunluk 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m
Ürün no. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1 07818/8

Düz mastarların
kullanımındaki en iyi 
neticeye, bükülmez, 
sağlam AL Tip modeli 
içi boş alüminyum profilin 
kullanılması ile ulaşılır.

Uçlarına plastik-kapaklar takılmış hafif metal-dikdörtgen profil.
Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Uçlarına plastik-kapaklar takılmış hafif metal-dikdörtgen profil ve 1 yatay göz.
Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Düz mastar Tip AL 1L

Tip AL 1L: Pencere
eşiğitakılması.

Tip AL: Kaba 
malzemenin
çıkartılması.




