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▪ Asma tavanlarda tek aşamalı montaj için çakmalı ankraj.
▪ Açılma koniğinin içeri sürülmesi sırasında tavan çivisi açılır ve 

kendini delinen deliğin çeperine karşı sıkıştırır.
▪ Dış bölgelerde ve nemli mekânlardaki uygulamalar için 

paslanmaz çelik A4 malzemeden tip FDN. 

Avantajlar/Faydalar
▪ Basit ve hızlı çakma montaj süresini düşürür.   
▪ Henüz montaj sırasındaki açılma, yük altında minimum 

kayma sağlar.
▪ Özel alet gerekli değildir.

GENEL BAKIŞ

Tavan çivisi FDN
Çelik, galvanize çinko 
kaplama

ÜRÜN TANIMLAMASI

Tavan çivisi  FDN
Çelik, galvanize çinko kaplama

Tip Ürün no. PZ Onaylar Delik çapı Minimum açılan delik 
derinliği

Minimum 
ankraj derinliği

Dübel uzunluğu Maksimum bağlama 
kalınlığı

Paket miktarı

▯ DIBt do t hef l t fi x

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Adet]

FDN 6/35  78644 4 ▯ 6 45 32 39 4,5 100

FDN 6/65  78645 1 ▯ 6 75 32 69 35 100

TEKNİK VERİLER

YÜKLER

Onaylı yükler
(Tip FDN 6/35 için yükleme doğrultusu eksenel çekme, kesme yükü ve eğik eğilme yanı sıra 
FDN 6/65 için ve yangın yükünde sadece eksenel çekme) hafi f tavan giydirmelerinin ve DIN 
18 168’e göre asma tavanların ankrajlanması için.

Beton mukavemet sınıfı C20/25 ile C50/60 arası FDN 6
Dübel başına [kN] 0,50
Yangın mukavemet süresi F60’ta [kN] 0,40
Yangın mukavemet süresi F90’da [kN] 0,25
Eksen mesafesi s ≧ [mm] 200
Kenar mesafesi c ≧ [mm] 100
Minimum yapı malzemesi kalınlığı hmin ≧ [mm] 100

Ankrajın ölçümü ve üretilmesi sırasında onay bildirgesinin tamamı dikkate alınmalıdır.

Tavan çivisi FDN
Maliyeti düşüren çakmalı montaj için.

Onaylar:
▪ Hafi f tavan giydirmeleri 

ve DIN 18 168’e göre 
asma tavanlar yanı sıra 
B25 ile B55 arası betonda 
statik açıdan kıyaslanabilir 
bağlantılar

Uygunluğu:
▪ Beton B15
▪ Yoğun dokulu doğal taş
▪ Masif tuğla
▪ Kireç kum masif taş
▪ Öngerilmeli beton 

– boşluklu plaka tavanlar

Neyi bağlamak için:
▪ Çıtalar  
▪ Metal profi ller
▪ Tel askıları
▪ Zincirler
▪ Delikli bantlar
▪ Havalandırma tesisatları
▪ Ahşap ve metalden alt 

konstrüksiyonlar
▪ Tavan kaplamaları

MONTAJ

Montaj türü
▪ Tek aşamalı montaj

Montaj notları
▪ Tavan çivisinin delinen deliğe sürülmesi sırasında açılma 

kamasının üzerine vurmayın. 

AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / ÇELİK ANKRAJLAR


