
ETICS 
Kataloğu

 Kaliteli Bağlantı

Çelik ve Plastik Çivili, Vidalı Mantolama 
Dübelleri ve Aksesuarlar



Yapı sektörü için bağlantı elemanları teknolojisi

Çatı ve cephelerde uzman uygulamalar için EJOT İnşaat Bağlantı Elemanları Bölümü, 
çok geniş olan ürün yelpazesini ve özel projelerde elde ettiği bilgi birikimini siz müşterileri 
ile paylaşmaktadır.
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Bi-Metal vidalar üretim merkezi
"In der Aue", Bad Laasphe

En üst kalitede ürün üretebilme yarışı EJOT’un kendi 
içinde hiç bitmeyecek bir döngüdür. Müşterilerimiz, bu 
anlayışın ortaya çıkardığı dübel ve vidalarımızın üstün 
kalitesinden fazlasıyla faydalanmaktadır. Güvenilir 
işlem yapabilme müşteri kanadında oluşabilecek hata 
kaynaklı maliyetleri en alt seviyeye çekmektedir. Güvenilir 
bağlantı elemanları sayesinde, oldukça pahalıya mâl 
olabilecek müşteri şikâyeti riskine karşı en iyi korumayı 
elde etmiş olursunuz. Bu sebeple, tüm stratejik 
bağlantı elemanlarımızı ISO/TS 16949 ile sertifikalanmış 
tesislerimizde üretiyoruz.

Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz, lojistik destek 
ve ürün temin devamlılığını sağlamamızın yanı sıra 
nitelikli tavsiyelerimiz ve yerinde profesyonel uygulama 
eğitimlerimizi de kapsamaktadır. Ürünlerimizin kullanımı 
ile ilgili sizlere en yetkili ağız olan uzmanlarımız 
aracılığı ile bilgilerimizi aktarıyoruz. Bize ihtiyaç 

duyduğunuz her an sizlere bağlantı elemanları ile ilgili 
tüm hizmetlerimizi sunuyoruz. Telefonda veya sahada 
yapılan ilk çalışmalarda yer alarak altyapı testlerimiz ile 
EJOT’un laboratuvarlarında yapılabilecek diğer testlerle 
mimar, danışman ve uygulayıcılar için yaptığımız eğitim 
seminerleri ile verdiğimiz hizmet çerçevemizi daha da 
genişletiyoruz.

Başarının sırrının yenilikçi ürünlerde yattığını biliyor 
ve hiçbir işimizi şansa bırakmıyoruz. Gerçek zamanlı 
veriler ve sahada yaptığımız testlerle ihtiyaçlarınızı 
belirliyoruz. Uluslararası inşaat uygulama uzmanlarımızın 
düzenli olarak bir araya gelerek teknolojik gelişmeleri 
takip etmelerini ve bu şekilde sizlere verdiğimiz 
hizmetin kalitesinin daha da artmasını hedefliyoruz. 
Bu şekilde katma değer eklenmiş, yenilikçi ürünlerle 
elde edilmiş müşteri memnuniyetini garanti altına almış 
oluyoruz. 
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UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber EJOT Baubefestigungen GmbH
Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-EJO-20140113-IBC1-DE

Ausstellungsdatum 29.10.2014

Gültig bis 28.10.2019

Gewindefurchende Schrauben aus Edelstahl
EJOT Baubefestigungen GmbH

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber

Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-EJO-20140128-IBD1-DE

Ausstellungsdatum 30.10.2014

Gültig bis 29.10.2019

Befestigungssysteme für Wärmedämm-Verbundsysteme
EJOT Baubefestigungen GmbH

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber EJOT Baubefestigungen GmbH 

Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-EJO-20140129-IBD1-DE

Ausstellungsdatum 30.10.2014

Gültig bis 29.10.2019

Befestigungssysteme für vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
(VHF) 
EJOT Baubefestigungen GmbH 

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber EJOT Baubefestigungen GmbH
Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-EJO-20140130-IBD1-DE

Ausstellungsdatum 30.10.2014

Gültig bis 29.10.2019

Flachdachbefestigungssysteme
EJOT Baubefestigungen GmbH

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

Çevreye duyarlı bina inşası için donanımlıyız. 
Tüm EPD (Çevre Dostu Ürün Deklarasyonu) sertifikalarımız PDF olarak aşağıdaki Alman İnşaat ve Çevre Enstitüsü web sitesinden yüklenebilir:
http://bau-umwelt.de/hp3888/Baubefestigungen.htm
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Artık günümüzde yapılar enerji verimliliği ve kaynak kullanımı 
gibi ekolojik açılardan değerlendirilmektedir. Bir çok kamu ve 
özel kuruluş bu kriterlere kontratlarında yer vermeye başlamış 
durumdadır.

Önümüzdeki yıllarda “hijyen, çevre, insan sağlığı” gibi temel 
unsurların yanında “doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanımı” da inşaat sektörünün vazgeçilmezi haline gelecektir.  
ETICS mantolama dübelleri konusunda dünya lideri olan EJOT bu 
taleplere cevap veren ilk şirkettir.  

Dünyadaki tüm mantolama dübeli üreticileri içinde EPD alan firma 
EJOT olmuştur. Sonrasında ise sürdürülebilirlik ve ürünlerimizin 
çevreye olan etkilerinin ölçülebilir şekilde raporlanabilmesi için 
düzçatı ve arkadan havalandırmalı cepheler ürünlerimizin EPD’leri 
mantolama dübelleri EPD’lerini takip etmiştir.

Endüstriyel hafif yapılar bölümümüz de bu gelişmelere ayak 
uydurarak, DIN EN 15978 normuna bağlı olarak çevre performansı 
sertifikasını almıştır.

Yeşil İstasyon (Die Grünstation) 
Gloria Friedmann, 2006 
EJOT WaldSkulpturenWeg 
Wittgenstein-Sauerland’da bulunan 
bu heykelin sponsorudur.

www.waldskulpturenweg.de

Çevreye Duyarlı 
Bina İnşasını 
Destekliyoruz
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Isı Yaılıtm Sistem üreticileri ile yakın ilişkilerimiz 
sayesinde hem bugünün hem de geleceğin cephe 
yalıtım sistemleri için optimum dübel sistemlerini 
üretebiliyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi 
sayesinde, ürün çözümlemelerinizde yeni sonuçlar 
elde edip sizlere daha kolay ve hızlı montaj sağlayan 
metotlar sunabiliriz. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
sizlere pratik çözümler sunan ekibimiz ile dilerseniz 
uygulamanın yapıldığı alanda bile anında çözümler 
sunabiliriz

Sunduğumuz Hizmetlere Örnekler:
• Bireysel müşteri danışmanlığı şantiyenizde de 

yanınızda
• Şantiyede dübel çekme testleri
• Telefonda uzman danışmanlık
• İhalelerde danışmanlık desteği
• Hızlı ve güvenilir tedarik hizmeti
• Bağlantı elemanları teknolojileri hakkında eğitimler

Sunduğumuz Avantajlar:
• Özel uygulamalara yönelik güvenebileceğiniz 

çözümler
• Uzun yıllara dayanan uzmanlık bilgisi
• Proje güvenliği

Artı Değer Yaratan Performans

Ejot Isı Yalıtım 
Dübelleri
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Her tür alt yüzeye uygun
ejotherm STR U, 
gazbeton yüzeyler 
de dahil olmak üzere 
tüm yapı malzemeleri 
sınıflarına (kullanım 
sınıfları A-E) uygunlukta 
Avrupa Teknik Onayı’nı 
(ETA) alan 8 mm’lik ilk ısı 
yalıtım sistemi dübelidir.
Ahşap yüzeylere 
sabitlemede ise ejotherm 
STR H kullanılmaktadır. 
Her iki tür dübelin 
montajını da ejotherm 
STR-tool  gereci 
ile gerçekleştirmek 
mümkündür.

Her tür ısı yalıtım 
malzemesine uygun
ejotherm STR U ve 
ejotherm STR H tipi 
dübeller ejotherm STR 
rondelalar kullanılarak 
EJOT STR prensibine 
göre alt yüzeye 
gömülerek veya ejotherm 
STR tapalar sayesinde 
yüzey ile aynı hizada 
monte edilebilmektedirler. 
Böylelikle bilinen her 
türlü yalıtım malzemesi 
ile uyumluluk sağlanmış 
olmaktadır.

Üst düzeyde kalite ve 
güvenlik
EJOT STR prensibi 400 
mm kalınlığa kadar olan 
yalıtım malzemeleri için 
kullanılır, modern yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan 
“sıfır karbon” ve “düşük 
enerji standardı” tipi 
konutlarda mükemmel 
sabitleme sağlanır. 

Geniş Kullanım Alanı
• Her tür alt yüzeye uygun (A,B,C,D,E)
• Her tür yalıtım malzemesine ve 

kalınlığına uygun
• Alt yüzeye gömülerek yapılan montaj 

ve yüzey ile aynı hizada montaj 
yöntemleri 

Hızlı
• En basit montaj şekli
• Minimum ankraj derinliği
• Dübel derinliği otomatik olarak ölçülür

Ekonomik
• Kısa montaj süreleri
• Başka işlem gerektirmez
• İlave sıva işlemi gerektirmez
Güvenli
• Düz ve homojen yüzeyler
• %100 dübel oturma kontrolü
• Tüm yapı malzemeleri sınıflarına 

uygun, Avrupa Teknik Onayı (ETA) 
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Daha düşük tutunma derinliği sayesinde daha 
hızlı delik açımı

Dübel yüzeyin haffifçe üzerinde kalacak şekilde         
deliklere yerleştirilir

STR aleti ile çelik vidalı dübel monte edilir. 
Dübel derinliği STR aleti ile otomatik belirlenir.
(freze ve toz oluşmaz)

Yapmanız gereken sadece ejotherm STR 
rondelasını yüzeyle aynı hizaya gelecek şekilde 
tirfil malaya bastırmak ve işlemi tamamlamak

Ejot str prensibi sayesinde 
4 adımda kolay montaj:

1

2

3

4

Gömme Uygulama
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 Taşyünü                     Yüksek Yoğunlukta Taşyünü

Levha Kalınlığı: 80 mm den 400 mm kadar
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Yüzeysel Uygulama
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Levha Kalınlığı: 60 mm den 400 mm kadar
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Sert Köpük 

EJOT STR Prensibi Sayesinde

Kolay montaj

99



Ejot STR prensibiyle birlikte ejotherm STR 
cap kullanarak gömülü vidalama montajı

EJOT STR prensibi
uygulama videoları için

ejotherm STR plug ile 
yüzey montajı

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

ejotherm STR montajı
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ejotherm STR aksesuarları

Montajlama aksesuarlar portföyü 
ejotherm STR U 2G ürün gruplarında bulunmaktadır. 

STR caps ve plugs

Combi washer

STR-tool 2GS ve aksesuarları

STR renovation cutter

VT 2G combi washer

Ürün portföyü

Ürün adı ve uzunluk (mm) Ürün kodu Paket miktarı (Adet) Palet miktarı (Adet)

ejotherm STR U 2G 115 8719 115 400 100 5,000

ejotherm STR U 2G 135 8719 135 400 100 4,000

ejotherm STR U 2G 155 8719 155 400 100 4,000

ejotherm STR U 2G 175 8719 175 400 100 3,000

ejotherm STR U 2G 195 8719 195 400 100 3,000

ejotherm STR U 2G 215 8719 215 400 100 3,000

ejotherm STR U 2G 235 8719 235 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 255 8719 255 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 275 8719 275 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 295 8719 295 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 315 8719 315 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 335 8719 335 400 100 2,000

ejotherm STR U 2G 355 8719 355 400 100 1,600

ejotherm STR U 2G 375 8719 375 400 100 1,600

ejotherm STR U 2G 395 8719 395 400 100 1,600

ejotherm STR U 2G 415 8719 415 400 100 1,600

ejotherm STR U 2G 435 8719 435 400 100 1,600

ejotherm STR U 2G 455 8719 455 400 100 1,600

Not: Ürünler her zaman ejotherm STR caps veya plugs kombinasyonuyla birlikte kullanılır
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Yalıtım 
kalınlığı

(mm)
Yalıtım sisteminde kullanılan malzemelerin oluşturduğu kalınlık farkı 

(yapıştırıcı ve mevcut sıva)

(mm) 10 30 50 70 90 100

60  1151), 3) 1153) 1353)  1552), 3)

80  115 135 155  1752), 3)  1952), 3)

100  135 155 175 195  2152), 3) 2352), 3)

120  155 175 195 215 235 255

140  175 195 215 235 255 2753)

160  195 215 235 255 275 295

180  215 235 255 275 295 315

200  235 255 275 295 315 335

220  255 275 295 315 335 355

240  275 295 315 335 355 375

260  295 315 335 355 375 395

280  315 335 355 375 395 415

300  335 355 375 395 415 435

320  355 375 395 415 435 455

340  375 395 415 435 455

360  395 415 435 455

380  415 435 455

400  435 455

420  455

Yalıtım 
kalınlığı

(mm)
Yalıtım sisteminde kullanılan malzemelerin oluşturduğu kalınlık farkı 

(yapıştırıcı ve mevcut sıva)

(mm) 10 30 50 70 90 110

60 135 155 175 195 215 235

80 155 175 195 215 235 255

100 175 195 215 235 255 275

120 195 215 235 255 275 295

140 215 235 255 275 295 315

160 235 255 275 295 315 335

180 255 275 295 315 335 355

200 275 295 315 335 355 375

220 295 315 335 355 375 395

240 315 335 355 375 395 415

260 335 355 375 395 415 435

280 355 375 395 415 435 455

300 375 395 415 435 455

320 395 415 435 455

340 415 435 455

360 435 455

380 455

• Tüm yapı malzemelerine uygun
• Gömme montaj - EJOT STR prensibine 

göre dübelin montajından sonra oluşan 
boşluk ejotherm STR cap ile kapatılır,bu 
rondele sayesinde yüzey homojen hale 
getirilir. Böylelikle yüzeye uygulanan sıvada 
çukurlaşmalar engellenmiş olunur

• Yüzeysel montajlarda ejotherm STR plug 
tıpası ile birlikte kullanılır.

• Gömme uygulamalarda rüzgar yüklerine 
karşı daha güvenli ve sağlam bir yüzey elde 
edersiniz

• Sürekli baskı dayanımı
• Minimum ısı köprüsü oluşumu
• Hazır vidalı dübel ile hızlı ve kolay uygulama
• Çok iyi tutunma gücü: Gömme uygulamalarda 

dübel başlığı çok daha sağlam bir ankraj 
görevi görür

Teknik Bilgiler

Dübel çapı 8 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Delik derinliği, kapaklı montaj h1 ≥ 50 mm (90 mm)

Delik derinliği, yüzeyden montaj h2 ≥ 35 mm (75 mm)

Tutunma derinliği hef ≥ 25 mm (65 mm)

Vidalama başı TORX T30

Gömme uygulamalarda ısı iletkenlik kat sayısı 0.001 W/K

Yüzeysel uygulamalarda ısı iletkenlik kat sayısı 0.002 W/K

Kullanım kategorisi ETA* A, B, C, D, E

Alman DIBt-Normuna göre Z-21.2-1769

Avrupa Teknik Onayı (ETA) ETA-04/0023

Parantezlerde belirtilen değerler gaz beton yüzeyler için öngörülen değerlerdir. 
(Kategori E) ÖNORM B 6124‘te göre beton, boşluklu tuğla, dolu tuğla

ejotherm STR U 2G 
Hem yüzeysel hem gömme montaja uygun 
vidalı universal çelik dübel

Karakteristik Yükler

A Beton C 12/15 nach EN 206-1 1.5 kN

A Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 1.5 kN

A Beton C16/20 - C50/60 1.5 kN

A Beton C16/20 - C50/60 1.5 kN

B Tuğla DIN 105‘e göre 1.5 kN

B Dolu tuğla DIN EN 106‘ya göre 1.5 kN

B Hafif betondan bloklar DIN 18152‘ye göre 0.6 kN

C Düşey delikli tuğla DIN 105‘e göre 1.2 kN

C Hafif betondan boşluklu blok DIN 18151 0.6 kN

E Gaz beton P2 - P7 0.75 kN
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Yapı materyalleri ve önerilen yükler
Önerilen kullanım açısından yükler 
güvenlik faktörü 3 ile hesaplanır. 

Teknik Bilgiler

Dübel çapı 6 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Montaj derinliği 30 - 40 mm

Vidalama başı TORX T25

Gömme uygulamalarda ahşap yüzeylerde 
ısı iletkenlik kat sayısı

0.001 W/K

Yüzeysel uygulamalarda ahşap yüzeylerde 
ısı iletkenlik kat sayısı

0.002 W/K

STR caps and plugs STR-tool 2GS and accessories

Combi washer

Aksesuarlar
Aksesuarlar ejoterm STR H ürün grupları için mevcuttur. 

Not: ejotherm STR cap ve ejotherm STR plug ile kombinasyonda kullanılmalıdır.

• Ahşap ve çelik (max. 0,75 mm) alt zeminler 
için

• Gömme montaj - EJOT STR prensibine 
göre dübelin montajından sonra oluşan 
boşluk ejotherm STR cap ile kapatılır,bu 
rondele sayesinde yüzey homojen hale 
getirilir. Böylelikle yüzeye uygulanan sıvada 
çukurlaşmalar engellenmiş olunur

• Ön delme gerektirmez
• Yüzeysel montajlarda ejotherm STR plug 

tıpası ile birlikte kullanılır
• Sürekli baskı dayanımı
• Çok iyi tutunma gücü: Gömme uygulamalarda 

dübel başlığı çok daha sağlam bir ankraj 
görevi görür

ejotherm STR H 
Hem yüzeysel hem gömme montaja uygun ahşap ve 
bazı çelik alt zeminlerde kullanılan kapaklı vidalı dübel

Karakteristik Yükler

Ahşap fiber levhalarda ( Kalınlık ≥ 17,0 mm) 0.25 kN

Yonga levhalarda ( Kalınlık ≥ 13,0 mm) 0.25 kN

Alçı esaslı levhalarda ( Kalınlık ≥ 12,5 mm) 0.15 kN

OSB plakalarında ( Kalınlık≥ 16,0 mm) 0.25 kN

Masif ahşap plakalarında ( Kalınlık  ≥ 27 mm) 0.25 kN

STR renovation cutter

Gömme Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Yüzeysel Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Ürün Adı ve 
Uzunluğu (mm) Barkod Numarası Paket 

Miktarı
Palet 

Miktarı

- 40 ejotherm STR H 080 8711 080 400 100 7.200

- 60 ejotherm STR H 100 8711 100 400 100 7.200

80 80 ejotherm STR H 120 8711 120 400 100 7.200

100 100 ejotherm STR H 140 8711 140 400 100 7.200

120 120 ejotherm STR H 160 8711 160 400 100 7.200

140 140 ejotherm STR H 180 8711 180 400 100 7.200

160 160 ejotherm STR H 200 8711 200 400 100 7.200

180 180 ejotherm STR H 220 8711 220 400 100 7.200

200 200 ejotherm STR H 240 8711 240 400 100 7.200

220 220 ejotherm STR H 260 8711 260 400 100 7.200

240 240 ejotherm STR H 280 8711 280 400 100 7.200

260 260 ejotherm STR H 300 8711 300 400 100 7.200
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ejotherm HaWK
Plastik çivili çakma dübel

3 4

1 2

Uygulama

Karakteristik Yükler

Beton 0.15 kN

Tuğla 0.15 kN

Bims 0.15 kN

Gaz beton 0.15 kN

Delikli tuğla DIN 105‘e göre 0.6 kN

Kum taşı ve kireç taşı DIN EN 106‘ya göre 0.9 kN

Önerilen kullanım yükleri güvenlik kat sayısı 3 alınarak 
hesaplanmıştır. 
Kullanılan yüzeylere ve malzeme kalitesine göre farklılık 
gösterebilir.

• Beton, tuğla, bims ve gaz beton yüzeyler için
• Genişletme başlığı ile birlikte kullanılabilme
• Darbelere son derece dayanıklı ve uzun ömürlü PA6 plastik 

çivi  
• %100 saf polietilenden üretilmiş dübel ile kırılmadan 

uygulanabilme
• Plastik çivi ile tüp birbirlerine monte edilmiş halde sevk 

edildiği için zaman tasarrufu ve kolay uygulama imkanı

Teknik Bilgiler

Dübel çapı 8 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Delik derinliği h1 ≥ 60 mm

Tutunma derinliği hef ≥ 35 mm

1) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı
2) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı ve 20 mm eski sıva

Gömme Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Yüzeysel Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Ürün Adı ve 
Uzunluğu (mm)

Yeni Yapı1) Eski Yapı2)

80 60 115 Ejot Hawk 115

100 80 135 Ejot Hawk 135

120 100 155 Ejot Hawk 155

140 120 175 Ejot Hawk 175
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• Tuğla,bims,ponceblok,beton yüzeylerde güvenli montaj
• Çelik çivili (kırılmaz)
• Isı köprüsü oluşumunu engelleyen enjeksiyon yöntemi ile 

sabitlenmiş plastik kafa
• Çelik çiviler sivri uçlu vidalar şeklinde olup montaj aşamasında 

daha iyi penetre olmasına ve tutunmasına etki eder
• Geniş başlıklar ile birlikte kullanılabilir (Vt 90, SBL 140 plus)

ejotherm HaWK S 8/60
Çelik çivili çakma dübel

Karakteristik Yükler

Beton 0.45 kN

Tuğla 0.45 kN

Kireç taşı ve kum taşı 0.30 kN

Delikli tuğla 0.45 kN

Hafif betondan bloklar 0.45 kN

Delikli kireç taşı 0.30 kN

Delikli hafif beton 0.45 kN

Önerilen kullanım yükleri güvenlik kat sayısı 3 alınarak hesaplanmıştır. 
Kullanılan yüzeylere ve malzeme kalitesine göre farklılık gösterebilir.

Teknik Bilgiler

Dübel çapı 8 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Delik derinliği h1 ≥ 35 mm

Tutunma derinliği hef ≥ 25 mm

1) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı
2) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı ve 20 mm eski sıva

Gömme Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Yüzeysel Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Ürün Adı ve 
Uzunluğu (mm) Barkod Paket Miktarı

40 - 75 ejotherm HaWK S 8/60 Lx75 8516 075 200 200

60 40 95 ejotherm HaWK S 8/60 Lx95 8516 095 200 200

80 60 115 ejotherm HaWK S 8/60 Lx115 8516 115 200 200

100 80 135 ejotherm HaWK S 8/60 Lx135 8516 135 200 200

120 100 155 ejotherm HaWK S 8/60 Lx155 8538 155 100 200

140 120 175 ejotherm HaWK S 8/60 Lx175 8538 175 100 200

160 140 195 ejotherm HaWK S 8/60 Lx195 8538 195 100 200
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EJOT- TKR Vida

• Sac alt yapılar için çatı membran sabitleme için bez 1 mm r mm ≥
• Ahşap alt yapılar için
• Yüzeyi sertleştirilmiş çelik
• Climadur 50018 (15 Kesternich döngüsü, DIN, 1997) korozyon 

koruma geliştirmek için yüksek kaliteli kaplama kaplıdır.
• Matkap kapasitesi tl + tII: 2.0 mm
• Sürücü: H2 çapraz ara 
• Sac: yalıtım kalınlığı +20 mm
• Ahşap: yalıtım kalınlığı +30 mm
• 40 mm ile 500 mm vida boyları mevcuttur.

• Gömme montaj - EJOT TID LS prensibine 
göre dübelin montajından sonra oluşan 
boşluk ejotherm TID LS cap ile kapatılır, 
bu rondele sayesinde yüzey homojen hale 
getirilir. Böylelikle yüzeye uygulanan sıvada 
çukurlaşmalar engellenmiş olunur

• Yüzeysel montajlarda ejotherm TID LS plug 
tıpası ile birlikte kullanılır

• Gömme uygulamalarda rüzgar yüklerine 

karşı daha güvenli ve sağlam bir yüzey elde 
edersiniz

• Sürekli baskı dayanımı
• Minimum ısı köprüsü oluşumu
• Hazır vidalı dübel ile hızlı ve kolay uygulama
• Çok iyi tutunma gücü: Gömme uygulamalarda 

dübel başlığı çok daha sağlam bir ankraj 
görevi görür

Teknik Bilgiler

Dübel çapı 8 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Delik derinliği, kapaklı montaj h1 ≥ 50 mm (90 mm)

Delik derinliği, yüzeyden montaj h2 ≥ 35 mm (75 mm)

Tutunma derinliği hef ≥ 25 mm (65 mm)

Vidalama başı TORX T30

Gömme uygulamalarda ısı iletkenlik kat sayısı 0.001 W/K

Yüzeysel uygulamalarda ısı iletkenlik kat sayısı 0.002 W/K

Parantezlerde belirtilen değerler gaz beton yüzeyler için öngörülen değerlerdir. 
(Kategori E) ÖNORM B 6124‘te göre beton, boşluklu tuğla, dolu tuğla

ejotherm TID LS 
Hem yüzeysel hem gömme montaja uygun 
vidalı universal çelik dübel

Karakteristik Yükler

A Beton C 12/15 nach EN 206-1 1.5 kN

A Beton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 1.5 kN

A Beton C16/20 - C50/60 1.5 kN

A Beton C16/20 - C50/60 1.5 kN

B Tuğla DIN 105’e göre 1.5 kN

B Dolu tuğla DIN EN 106’ya göre 1.5 kN

B Hafif betondan bloklar DIN 18152’ye göre 0.6 kN

C Düşey delikli tuğla DIN 105’e göre 1.2 kN

C Hafif betondan boşluklu blok DIN 18151 0.6 kN

E Gaz beton P2 - P7 0.75 kN
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Teknik Bilgiler

Dübel çapı 8 mm

Dübel kafa çapı 60 mm

Delik derinliği h1 ≥ 35 mm

Tutunma derinliği hef ≥ 25 mm

• Beton, tuğla, bims ve gaz beton yüzeyler için
• Çelik çivili (kırılmaz)
• Isı köprüsü oluşumunu engelleyen enjeksiyon yöntemi ile 

sabitlenmiş plastik kafa
• Çelik çiviler sivri uçlu vidalar şeklinde olup montaj aşamasında 

daha iyi penetre olmasına ve tutunmasına etki eder

ejotherm H5
Çelik çivili çakma dübel

1) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı
2) 10 mm yapıştırıcı kalınlığı ve 20 mm eski sıva

Gömme Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Yüzeysel Uygulama
Yalıtım Kalınlığı (mm)

Ürün Adı ve 
Uzunluğu (mm) Barkod Numarası Paket 

Miktarı

Yeni Yapı1) Eski Yapı2)

160 140 195 ejotherm H5 8/60 Lx195 8516 195 200 100

180 160 215 ejotherm H5 8/60 Lx215 8516 215 200 100

200 180 235 ejotherm H5 8/60 Lx235 8516 235 200 100

220 200 255 ejotherm H5 8/60 Lx255 8516 255 200 100

240 220 275 ejotherm H5 8/60 Lx275 8516 275 200 100

260 240 295 ejotherm H5 8/60 Lx295 8516 295 200 100

Önerilen kullanım yükleri güvenlik kat sayısı 3 alınarak hesaplanmıştır. Kullanılan yüzeylere 

göre farklılık gösterebilir.

Karakteristik Yükler

Beton 0.45 kN

Tuğla 0.45 kN

Kireç taşı ve kum taşı 0.30 kN

Delikli tuğla 0.45 kN

Hafif betondan bloklar 0.45 kN

Delikli kireç taşı 0.30 kN

Delikli hafif beton 0.45 kN

EJOT- SBH-T 65/25 Dübel

• Çimento ahşap panel levhaların yalıtım korumak için TKR 
vida ile birlikte kullanıldığında, ahşap ve dökümde 1.2 mm 
kalınlığında kadar uygulama sağlar.

• Delik çapı: 5.2 mm
• Pul çapı: 65 mm
• Tüketim 1 m²  alanda 6 adet kullanılır.
• Ayrılmaz kapağı ile beraber izolasyon sağlar.
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EJOT Gazlı Dübel Çakma Makinesi

Avantajları

• Her çakımda çalışan arka FAN sayesinde soğutma ve kendisini 
temizleme

• 30 dk şarj ile 3000 çivi çakma

Ürün Kodu Ürün Tanımı
Paket 

Miktarı
(adet)

Paket içeriği

9 990 131 047
Gaz çakma makinesi 

SA 140 HD
1

1 adet tabanca
2 adet batarya
1 adet şarj aleti

1 adet güvenlik gözlüğü

9 990 131 043 
Gaz çakma makinesi 

SA 140 LD
1

1 adet tabanca
2 adet batarya
1 adet şarj aleti

1 adet güvenlik gözlüğü

9 999 300 169 Gaz tüpü (165 mm) 1 Gaz tüpü ve başlığı

• Yüksek mekanik dayanım
• Yangın dayanımı
• Boyutsal dayanım
• Tüm mantolama sistemleri ile uyumlu çalışma
• Sentetik malzeme kaplı cam elyaf
• Elastik yapılı
• Kolay uygulanma
• Kırılma veya katlanma yapmama

Teknik Bilgiler

File gözü boyutu 4x4mm

m2 başına kütle 160 g/m²

Çekme dayanımı standart koşullarda (N/50mm) 125-160 g/m²

%5 NaOH Solusyon 1200/1200

Hızlı test 1250/1250

3-iont solusyon (ETAG 004) 1000/1000

Malzeme Tüketimi 1.1 m²/m²

Rulo uzunluğu 50mt

Alkali ortama dayanıklı cam elyaflı donatı filesi

EJOT Gazlı Çakma Dübeli

• Betonarme yüzeyler için uygulama (Giydirme cephe altı, otopark 
tavanları..)

• Matkap gerektirmeyen uygulama
• Gazlı dübel tabancası ile EPS ve taşyünü üzerinde 

uygulanabilme
• Delmeye göre 6 kat hızlı işçilik
• Matkap gerektirmediği için hızlı uygulanır ancak agrega veya 

metale çivi gelme riskinden ötürü %100 güvenilir değildir

Ürün Kodları Ürün Tanımları

9990010030 GNA30 Nail-in Anchor 30 mm

9990010050 GNA50 Nail-in Anchor 50 mm

9990010060 GNA60 Nail-in Anchor 60 mm

9990010080 GNA80 Nail-in Anchor 80 mm

9990010100 GNA100 Nail-in Anchor 100 mm

18



• Bina köşelerini, pencere ve kapı kenarlarını 
olası mekanik hasarlara karşı korur

• Sıva katında düzgünlük sağlar
• Gönyesinde ve düzgündür
• Tüm mantolama sistemleri ile uyumlu çalışır
• Filesi, sentetik malzeme kaplı cam elyaf file 

ile üretilir
• Filesi kırılmaz, katlama yapmaz
• Laminasyonu düzgün yapıldığından köşeler 

düzgün çıkar
• Filesi elastik yapıdadır

• Bina köşelerini, pencere ve kapı kenarlarını 
olası mekanik hasarlara karşı korur

• Sıva katında düzgünlük sağlar
• Gönyesinde ve düzgündür
• Tüm mantolama sistemleri ile uyumlu çalışır
• Filesi, sentetik malzeme kaplı cam elyaf file 

ile üretilir
• Filesi kırılmaz, katlama yapmaz
• Laminasyonu düzgün yapıldığından köşeler 

düzgün çıkar
• Filesi elastik yapıdadır
• Sıvada çatlama yapmaz

• Bina pencere ve kapı kenarlarını su 
yalıtımlarını ve oluşacak hasarlara karşı korur

• Sıva katında düzgünlük sağlar
• Gönyesinde ve düzgündür
• Tüm mantolama sistemleri ile uyumlu çalışır
• Filesi, sentetik malzeme kaplı cam elyaf file 

ile üretilir
• Filesi kırılmaz, katlama yapmaz
• Laminasyonu düzgün yapıldığından köşeler 

düzgün çıkar
• Filesi elastik yapıdadır
• Sıvada çatlama yapmaz

Teknik Bilgiler

Malzeme kalınlığı 1.0mm

File ağırlığı 125-160g/m²

File rengi Beyaz

File özelliği Alkali dayanımlı file

File göz boyutu 4x4mm

Profil uzunluğu 2.5mt

Paket miktarı 10’lu demet

Önemli not 6mm sıva kalınlığı ile kullanılır

Teknik Bilgiler

Malzeme ebatı 80x120mm

File ağırlığı 125-160 g/m²

File rengi Beyaz

File özelliği Alkali dayanımlı file

File göz boyutu 4x4mm

Profil uzunluğu 2.5mt

Paket miktarı 50’li demet

Teknik Bilgiler

Malzeme ebatı 80x125mm

File ağırlığı 125-160 g/m²

File rengi Beyaz

File özelliği Alkali dayanımlı file

File göz boyutu 4x4mm

Profil uzunluğu 2.5mt

Paket miktarı 50’li demet

Alkali ortama dayanıklı cam elyaflı donatı fileli 
PVC köşe profili

Alkali ortama dayanıklı cam elyaflı donatı fileli 
Aluminyum köşe profili

PCV fileli damlalık profili
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Broşürümüzün bu yardımcı 
bölümünde, çok yönlü 
kriterlerin ve olası tüm 
koşulların dikkate alınarak 
ve ısı yalıtım sistemlerinin 
mükemmel bir şekilde 
dübellenmesi için gerekli 
bilgilerin sizlere aktarılması 
amaçlanmıştır.

İsviçre Mühendisler ve Mimarlar Odası (SIA)
İsviçre’de yapı branşındaki normlar İsviçre Mühendisler ve Mimarlar Odası (SIA) tarafından izlenmektedir. Bu normlar, yapı 
branşının kuralları olarak kabul görmektedirler. İsviçre Mühendisler ve Mimarlar Odası (SIA) yapı alanında faaliyet gösteren 
tüm taraflara uygun yardım olanakları sunmaktadır.
Isı yalıtım sistemleri alanında, SIA 243:2008 sayılı “Sıva Altı Dış Cephe Isı Yalıtımları” normu uygulanmaktadır.
İsviçre EPS Birliği, ısı yalıtım sistemi taşıyıcılarına yönelik olarak SIA 243: 2008 sayılı “Sıva Altı Dış Cephe Isı Yalıtımları” 
normu için aşağıdaki tamamlayıcı uygulama tavsiyelerini yayınlamıştır:
Madde 5.4 Sabitleme
Aşağıdaki tavsiyeler, İsviçre EPS Birliği’nin ısı yalıtım sistemi taşıyıcılarına yönelik genel uygulama tavsiyeleridir: Prensip 
olarak, ilgili sistem taşıyıcısı hakkındaki sistem yönetmeliklerine uyulmalıdır.
1. Norm SIA 243:2008 Madde 5.4.3’ten Alıntı
 “Alt yüzeydeki yapışkanlığın çekmeye karşı dayanımı yeterli değilse veya sistem için gerekliyse, ısı yalıtım 
plakaları yapıştırmanın yanı sıra ayrıca mekanik olarak sabitlenmelidir. Özellikle de, sıkça tekrarlanan rüzgar 
yüküne maruz kalınıp kalınmadığı da hesaba katılmalıdır.”
2. Genel Uygulama Tavsiyeleri
• Mekanik sabitlemeler, yalıtım katmanı içine gömülerek yapılmalı ve üzerleri mümkünse aynı tür malzemeden   

rondelalar kullanılarak kapatılmalıdır.
• Kural olarak bir metrekarede 6 dübel kullanılmalıdır.
• Mekanik sabitlemeler, yalıtım katmanın yapıştırılmasını izleyen iki günün sonra yapılmalıdır. Alt katmanlar ise hemen 

dübellenmelidir. 
• Tekrarlayan yüksek rüzgar yükünü karşılayabilmek amacıyla, kenar bölgelere takviyeli dübel uygulaması yapılmalıdır.
• Taş yünü yalıtımlarda, en az 8 m ve üzerinde bir damlalık çizgisinden itibaren mekanik sabitleme tavsiye edilmektedir.
• Prensip olarak sadece Avrupa Teknik Onayı Şartnameleri’ne (ETAG) göre test edilmiş dübel sistemleri kullanılmalıdır.
3. Yeni Yapılarda Uygulama Tavsiyeleri
• Taşıma gücüne sahip ve temiz duvar alt yüzeyleri ve beton üzerinde mekanik sabitleme tavsiye edilmemektedir. 

(İstisna: Taş yünü yalıtımlarda en az 8 m ve üzerinde bir damlalık çizgisinden itibaren mekanik sabitleme 
uygulanmalıdır).

• Gazbeton ve alt yüzeylerinde daima mekanik sabitleme yapılmalıdır.
4. Tadilatlarda Uygulama Tavsiyeleri
• Tadilat uygulamalarında genel olarak, tüm alt yüzeylerde ve her tür sistem yapısında mekanik sabitleme tavsiye 

edilmektedir.
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Genel Yapı Denetimi Onayları
Genel Yapı Denetimi Onayı, kendileri için genel kabul 
görmüş teknik kurallar, özellikle de DIN normları 
bulunmayan veya bu normların kapsamından önemli 

ölçüde farklılık gösteren - yapı ürünleri ve yapı türleri için, ilgili 
ülkenin yapı yönetmeliklerinin geçerlilik kapsamında verilmektedir.
Genel Yapı Denetimi Onayı, Federal Almanya’nın tüm eyaletleri için 
Alman Yapı Teknolojileri Enstitüsü (DIBt) tarafından verilmektedir. Bu 
onay, onay konusunun kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini yapı 
denetimi şartları açısından değerlendirmektedir.
Bu onay, onay konusunun kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini yapı 
denetimi şartları açısından değerlendirmektedir.

Avrupa Teknik Onayları
Avrupa Teknik Onayı (ETA), AB Yapı 
Ürünleri Yönergesi uyarınca yapı ürününün 

kullanılabilirliği hakkında bir yetkinlik belgesi niteliğindedir. ETA 
belgesi, AB üye ülkeleri tarafından bu konuda görevlendirilmiş ilgili 
mercilerin yapacağı bir teknik değerlendirme, testler ve araştırmalar 
sonucunda verilmektedir. Bu belgede, gerekli performans seviyeleri 
yerel olarak ülke bazında değişim gösterebilse de, üye ülkelerdeki 
yasal şartların yerine getirilmesi açısından önemli olabilecek tüm 
ürün özellikleri kapsanmaktadır. Avrupa Teknik Onayı, AB Yapı 
Ürünler Yönergesi uyarınca normları uyumlaştırma sürecinden 
(henüz) geçmemiş veya uyumlaştırılmış normların kapsamından 
önemli ölçüde farklılık gösteren yapı ürünlerine de verilebilmektedir. 
Ürünün kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, Avrupa Teknik Onay 
Kurumu (EOTA) tarafından ilgili ürün sınıfları için yayınlanmış olan 
Avrupa Teknik Onayı Şartnamelerine (ETAG) dayanarak veya özel 
olarak yapılan izin başvurularında başka Avrupa Teknik Onay 
Kurumu (EOTA) mercileri tarafından belirlenmiş olan değerlendirme 
kriterleri Değerlendirme Prosedürleri Genel Anlayışı (CUAP) 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Alman Yapı Teknolojileri 
Enstitüsü (DIBt) yerel izin sürecinden geçmiş olan belgeler, üreticinin 
menfaati doğrultusunda AB izin sürecinde mümkün olduğu ölçüde 
kullanılabilmektedir.
Avrupa Teknik Onayı, üreticiye yapı ürününde CE işaretini kullanma 
ve böylelikle AB pazarına erişim olanağı sağlamaktadır. CE işareti, 
üreticinin yasal olarak belirlenmiş belgeleme sürecinden başarıyla 
geçmiş olduğunu ve ürünün uygunluğuna gerekli izinin verildiğini 
göstermektedir.

ÖNORM
ÖNORM, Avusturya Standartları Enstitüsü tarafından 
yayınlanan bir normdur. Burada, norm kuruluşları 
tarafından isteğe bağlı olarak geliştirilen standartlar ele 
alınmaktadır.
ÖNORM’lar, ya konuyla ilgili kuruluşların önayak olması 

sonucunda geliştirilmekte ya da uluslararası normlar çerçevesinde 
değerlendirilerek yerel norma uyarlanmaktadır.

Dübel temel 
bilgileri

2121



Eski binaların enerji tasarrufu amaçlı 
tadilatlarında, ısı yalıtım sistemleri sıkça 
uygulanmaktadır. Yapının üzerindeki 
eski sıvanın gerçekte ne kadar taşıma 
gücüne sahip olduğunu biliyor musunuz? 
Eski cepheler yıllar boyunca kötü hava 
koşullarına ve çeşitli emisyonlara maruz 
kalmaktadırlar. İs, kir ve eski boya 
kalıntıları yapıştırıcıların taşıma gücünü 
olumsuz yönde etkilemektedirler. Ya 
da bazı durumlarda belirli bileşenler, 
kullanılan yapıştırıcının bileşimine 
tolerans göstermeyebilmektedirler 
(“sabunlaşma” etkisi). Isı yalıtım 
sisteminin uygulanmasından sonra ortaya 
çıkabilecek fiziksel etkiler, eski sıvanın 
taşıma gücü özellikleri üzerinde yıllar 
sonra dahi değişimlere yol açabilir (eski 
sıvanın yetersizliği). Yeni yapılarda ise, 
kalıp ayırıcı yağı kalıntıları beton yüzey 
üzerinde sorunlara neden olabilmektedir. 
Bu durumda, cephe temizliği zahmetli ve 
masraflı olmaktadır. Bunun yanı sıra, zararlı 
maddeler içeren atık suların toplanması ve 
kurallara uygun şekilde ortadan kaldırılması 
da gerekmektedir. Ayrıca, böylesi bir 
kapsamlı bir temizlik işlemi sırasında 
eski sıva önemli ölçüde ıslanmaktadır. 
Buna karşılık, yalıtım plakalarının ilaveten 

dübellenmesi halinde, cephe üzerinde 
ayrıca özel bir ön işlem yapılması 
gerekmemektedir. Yapılması gereken 
sadece, sıva üzerindeki gevşemiş yerlerin, 
yüzeydeki kusmuş tuz/kireç gibi maddelerin 
ve dökülen boyaların kabaca temizlenmesi 
ve olası başka zayıf yerlerin sıva harcı ile 
tamir edilmesidir. En son uygulanacak 
dübeller ise güvenli bir sabitleme 
sağlamaktadır.

Yüksek Statik Güvenlik
Isı yalıtım sisteminin öz ağırlığı, 
yalıtım plakalarının yapıştırılması ile 
birlikte yerçekimi aracılığıyla duvar 
konstrüksiyonuna aktarılmış olmaktadır. 
Kullanılan yapıştırıcı böylelikle duvar ile 
yalıtım malzemesi arasındaki yegane 

bağlantı olmaktadır. Özellikle sağlam 
dübeller sayesinde, ejotherm dübeller 
yüksek karakteristik yüklere karşı güvenli 
bir sabitleme sağlamaktadırlar. Uygulanan 
temas basıncı sayesinde, hem dış cephenin 
yüzeyi ile yapıştırıcı arasında hem de 
yapıştırıcı ile yalıtım plakası arasında elde 
edilen sürtünme direnci sürekli olarak 
artmaktadır. Sonuçta bu, sistemin genel 
olarak statik güvenliği yükseltmektedir. 
Bunun yanı sıra, uygulanacak dübel, çelik 
vida veya çelik çiviler sayesinde yangın 
durumunda daha yüksek bir güvenlik 
toleransı sağlanmaktadır. Her olasılığa karşı 
işimizi sağlama alalım! 

Dübellemenin Etkisi
• Sistemin öz ağırlık yükü, yapıştırıcı ve 

yalıtım malzemesine aktarılmaktadır.
• Dübeller ayrıca sürekli temas basıncı 

yaratmaktadırlar.

Avantajlar
• Sistem genelinde yüksek statik güvenlik
• Alt yüzey ile yapıştırıcı arasında sağlanan 

sürekli sürtünme direnci
• Rüzgar emme yüküne maruz kalan 

alanlarda yüksek güvenlik

Yıpranmış Dış Cephelerde 
Güvenli Sabitleme
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Higrotermik Etkilere Karşı Yüksek Güvenlik
Sıcaklık dalgalanmaları ve rötre gibi higrotermik 
etkiler, malzemelerin de zaman zaman 
genleşmesine ve böylelikle yapışma noktalarında 
kırılmalara yol açmaktadır. Dübelleme yapılmadan 
sadece yapıştırma ile yapılan uygulamalarında, 
genleşme imkanının olmaması halinde yalıtım 
plakalarının bitişlerinde ters kamburlaşma veya 
ovalleşme gibi gecikmeli/ertelenmiş tehlikeler 
ortaya çıkabilmektedir. Plaka bitiş alanlarında 
ve plakaların orta kısımlarında ilave dübelleme 
sayesinde, sistemde mekanik sabitleme 
sağlanmakta ve böylelikle sıva çatlağı riskleri 
azaltılmaktadır.

Rüzgar emme kuvvetine aşağıdaki hallerde maruz 
kalınmaktadır:

• Yüksek binalarda
• Bina kenarlarında
• Açık alanda konumlu ayrık nizam binalarda
• Rüzgara açık konumlarda
• Kıyı bölgelerinde
• Fırtına esnasında

İklim uzmanları, tüm dünya çapında fırtına risklerinin ve böylelikle  ağır hasar 
risklerinin gün geçtikçe arttığını varsayıyorlar. EJOT dübeller ilave güvenlik sağlar!

Isı yalıtım sistemlerinde

Dübelleme 
neden gereklidir?

Rüzgar Emme Yüklerine Karşı Yüksek Güvenlik

Maruz kalınan rüzgar emme kuvveti, öz ağırlık yüküne dik olarak 
uygulanmaktadır. Bu nedenle, yapışma bağı dik yönde bir çekme 
kuvvetine maruz kalmaktadır. Bu özellikle de, duvar/yapıştırıcı (yeni 
yapılarda) ve eski sıva/yapıştırıcı (tadilatlarda) ile yapıştırıcı/yalıtım 
malzemesi arasındaki geçişler de büyük bir önem kazanmaktadır.

Cold outside Warm outside
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Alt yüzeyin 
değerlendirilmesi

Dübeller uygulanacağı alt zemin ile  mükemmel bir uyum içinde 
olmalıdır. Ancak böylelikle dübelin ısı yalıtım sistemindeki işlevini 
optimum düzeyde yerine getirmesi sağlanabilir. Bu yüzden, alt 
yüzeyin titiz bir şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir.
Isı yalıtım sistemlerinde dübel kullanımı hakkındaki Avrupa Teknik 
Onayı Şartnamesi ETAG 014’de, uygun dübellerin belirlenmesini 
kolaylaştırmak amacıyla, bilinen tüm yapı malzemesi türleri farklı 
kullanım sınıfları altında toplanmıştır.

1

Isı yalıtım sistemlerinde

Doğru dübelleme 
nasıl yapılır?

Yapı malzemeleri ve kullanım kategorileri

Kullanım Sınıfı A B C D E

Malzeme Beton Dolu tuğla Boşluklu tuğla Gözenekli hafif beton briket Gazbeton

Beton cephe kaplamaları Kireç kumtaşı pres 
dolu tuğla

Kireç kum pres 
boşluklu tuğla

Hafif beton dolu tuğla Hafif beton boşluklu briket
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Durum 1: Dübel, tespit edilen yapı 
malzemesi sınıfı için uygundur. Dübele 
ait Avrupa Teknik Onayı (ETA) tespit 
edilen yapı malzemesini kapsamaktadır. 
Dübel ayrıca bir test yapılmasına gerek 
olmaksızın yapıda kullanılabilir.
Onayda belirtilen yük değerlerini 
olduğu şekilde, gerekli dübel sayısının 
hesaplanmasında kullanmak mümkündür. 
Gerekiyorsa yerel ülke güvenlik katsayıları 
da dikkate alınmalıdır.

Duvar yapı malzemesi olarak  dolu tuğla 
tespit edilmiştir. Bu malzeme kullanım sınıfı 
B’ye girmektedir. Dübel, kullanım sınıfları 
A ve B için onaya sahiptir. Dolu tuğla alt 
yüzeyler için Avrupa Teknik Onayı’nda (ETA) 
karakteristik yük 1.2 kN olarak belirlenmiştir. 
Yerel ülke uygulama yönetmeliklerinde ise 
kullanım sınıfı B için güvenlik katsayısı 3 
olarak öngörülmüştür. Yapıda ayrıca bir test 
yapılmasına gerek olmaksızın dübel için izin 
verilen maksimum yük değeri olarak 1,2 kN 
: 3 = 0,4 kN kullanılabilir.

Durum 2: Dübel tespit edilmiş olan yapı 
malzemesi sınıfı için onaylanmamıştır.
Taşınmazda tespit edilen yapı malzemesi, 

dübel için Avrupa Teknik Onayı’nda (ETA) 
izin verilen kullanım sınıfına girmiyorsa, 
dübel bu taşınmazda kullanılamaz. Bu 
durumda dübelin uygunluğunun, dübel 
çekme testleri yapılarak onaylanması 
mümkün değildir.

Duvar yapı malzemesi olarak boşluklu tuğla 
tespit edilmiştir. Bu malzeme kullanım sınıfı 
C’ye girmektedir. Sadece kullanım sınıfı 
A ve B için onaylanmış olan bir dübelin 
kullanılması mümkün değildir.

Durum 3: Dübel, prensip olarak tespit 
edilen yapı malzemesi sınıfı için 
uygundur. Ancak dübele ait Avrupa 
Teknik Onayı‘nda (ETA) tespit edilen 
yapı malzemesi açıkça belirtilmemiştir. 
Dübelin uygun olup olmadığına yapı 
üzerinde yapılacak testlerden sonra 
karar verilir.
Bunun için, taşınmaza özgü karakteristik 
yük değerleri, Avrupa Teknik Onayı‘nda 
(ETA) anlatıldığı gibi yapılacak dübel çekme 
testleri sonucunda belirlenir. İzin verilen 
yük değerlerinin belirlenmesinde, yerel ülke 
güvenlik katsayıları da dikkate alınmalıdır.
Duvar yapı malzemesi olarak  boşluklu 

tuğla tespit edilmiştir. Bu malzeme kullanım 
sınıfı C’ye girmektedir. Dübel, kullanım 
sınıfları A, B, C, D ve E için onaya sahiptir. 
Boşluklu tuğla alt yüzeyler Avrupa Teknik 
Onayı’nda (ETA) açıkça belirtilmemiştir. 
Taşınmaz üzerinde yapılacak dübel çekme 
testleri sonucunda karakteristik yük olarak 
1,5 kN hesaplanmıştır. Yerel ülke uygulama 
yönetmeliklerinde ise kullanım sınıfı C için 
güvenlik katsayısı 3 olarak öngörülmüştür. 
Dübel için izin verilen maksimum yük 
değeri olarak 1,5 kN : 3 = 0,5 kN uygun 
görülmektedir.

Durum 4: Dübel, prensip olarak tespit 
edilen yapı malzemesi sınıfı için 
uygundur. Tespit edilen yapı malzemesi 
dübele ait Avrupa Teknik Onayı’nda 
(ETA) belirtilmiştir, ancak kullanılacak 
malzemenin ham yoğunluğu ve/veya 
basınç dayanımı onay da belirtilen 
değerlerden sapmaktadır.
Bu durum, yukarıda anlatılan durum 3’e 
benzer şekilde hareket edilmesini gerektirir. 
Burada da dübelin ankraj yüzeyine uygun 
olup olmadığına, yapı üzerinde yapılacak 
testlerden sonra karar verilir.

Alt yüzeyin tespit edilmesinden sonra, Avrupa Teknik 
Onayı’na sahip dübeller belirli kullanım sınıfları için 
test edilerek onaylanmış olduklarından bu Onay’a 
bakılarak uygun dübelleri saptamak mümkündür. 
Buna göre aşağıdaki farklı durumlar ortaya 
çıkabilmektedir.:

Özel Durumlar:
Beton cephe kaplamaları (prefabrik yapılar) 

kullanım sınıfı A olarak tanımlanmıştır. Teknik 

onaylar kısmen ejotherm dübellerin karakte-

ristik yüklerini içermektedir. Aksi halde karak-

teristik yüklerin yapı üzerinde test yapılarak 

belirlenmesi gerekebilmektedir.

Alt yüzeye uygun 
dübel tipleri2
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EJOT’un tavsiyesi:
• Hem ejotherm STR U hem de ejotherm 

SDK U (ankraj raylarında) tüm yapı 
malzemeleri sınıfları için AB onayına 
sahiptir. Birçok yapı malzemesi halihazırda 
test edilmiş olup, Avrupa Teknik Onayı’nda 
(ETA) kapsamındadır. Bu nedenle ayrıca 
yapı üzerinde test yapılmasına gerek yoktur.

• Şantiyede test yapılması gerekirse, EJOT 
uygulama servisi hizmetinizde olacaktır.

Optimum Dübel Seçiminde Diğer Kriterler
Önceden tespit edilen bir yapı malzemesi için kullanılabilecek 
prensip olarak birden çok farklı dübel tipi bulunması halinde, başka 
kriterler değerlendirmeye alınabilir.

Örnek ejotherm STR U 2G

%100 dübel oturma kontrolü ✓1)

Homojen yalıtım malzemesi yüzeyi ✓
Eşit orantılı sıva uygulaması ✓
Sürekli temas basıncı ✓
Kullanıma hazır dübel sayesinde kolay çalışma ✓
Montaj kolaylığı ++

Yük ++

Isı köprülerini azaltma ++

Uygulama alanı2) ++

Ankraj derinliği3) ++

1. Yüzeye gömülerek yapılan montaj için EJOT STR prensibi uygulandığında
2. Farklı malzeme kalite ve çeşitlilğinden oluşan alt zeminlerde tek tip ürün kullanarak 

daha geniş bir uygulama alanı
3. Başka ürünler ile karşılaştırma yaparken, efektif ve nominal ankraj derinlikleri ara-

sında farkları lütfen hesaba katınız

Uygulamaya Bağlı Geniş Başlık Kullanımı
Isı yalıtımı dübellerimiz, gerçekleştirilen 
uygulamaya bağlı olarak kombine geniş başlık 
ile birlikte kullanılabilmektedir. Geniş başlıkların 
uygulanması çok kolay olup, farklı çaplarda 
kullanımınıza sunulmuşlardır. Aynı bir pul veya 
rondela kullanımında olduğu gibi, bir dübele 
takılabilirler. Bunun dışında montaj normalde 
olduğu gibi yapılır. Hangi durumda hangi geniş 
başlığın kullanılacağı, kullanılan ısı yalıtım 
malzemesine ve sistemin yapısına bağlı olarak 
değişmektedir. Öncelikle sistem üreticililerinin 
verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

ejotherm STR U 2G with VT2G combi washer

Uyarı:

Geniş başlık dübele ait bir parça olarak kabul 

edilmelidirler. Bunlar test edilmiş ve dübele ait 

teknik onaylarda tanımlanmışlardır.
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Nominal Ankraj Derinliğinom
 + Tolerans payıtol
 + Yalıtım malzemesi kalınlığı hD
= Gerekli dübel boyu D

Tolerans payı ise şöyle belirlenir:

  Taşıyıcı olmayan katmanlar
  (Eski sıva katmanları, sunta tipi hafif plakalar, ince 

tuğlalar ve benzeri) (Eğer varsa eski sıvaların kalınlığı 

genellikle 20 mm civarındadır) 

+ Yapıştırma harcı katmanı, ısı yalıtım 
plakaları duvara bastırıldıktan sonra 
ölçülür* (*normalde yaklaşık 10 mm’dir)

 + Cephede düz olmayan yerler için ilave  
 pay bırakılır*

=  Tolerans payı ttol

*  Dış cephe tolerans payını, yapıştırma harcının gerçekleşen toplam 
kalınlığı ile dengelemek mümkündür.

h
1
 = Delme derinliği

h
ef
 = Efektif ankraj derinliği

h
nom

 = Nominal ankraj derinliği (≥ h
ef
)

t
tol

 = Tolerans payı
h

D
 = Yalıtım malzemesi kalınlığıttol

hef= hnom

h1

hD

Eski sıva Yapıştırma harcı

Gerekli dübel 
boylarının tespiti3

Doğru dübel boyunun tespiti, mümkün olan en 
yüksek düzeyde sabitleme güvenliği sağlamak 
açısından önemli bir ön koşuldur. Bunu yaparken, 
taşınmaza özgü şartlar ve özellikler da hesaba 
katılmalıdır. Ancak yine de gerekli dübel boyunu 
saptamak pek kolay sayılmaz:

Uyarılar: Eğer başka veri yok ise, nominal ankraj 
derinliği (hnom) efektif ankraj derinliğine (hef) eşittir.

Eğer cephedeki engebeli yerler enerji tasarrufuna 
yönelik bir tadilat sırasında ortadan kaldırılamıyorsa 
farklı boylarda dübel kullanmak gerekebilir.
Uyarı: Bu hesaplamalar ejotherm STR U alt 
yüzeye gömülerek yapılan montaj uygulamaları 
için de geçerlidir.
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Gerekli dübel sayısı, her binanın ihtiyacına bağlı olarak ayrıca 
belirlenir. AB ve yerel ülke rüzgar normları uyarınca göre farklı 
faktörler etkili olmaktadır. En önemli dış faktörlerin başında, bina 
konstrüksiyonu (yükseklik, zemin planı ve bina profili) ve binanın 
konumu gelmektedir. Sahile yakın alanlar, dağlık alanlar veya 
yoğun yerleşim dışında kalan bölgeler gibi rüzgara açık alanlar 
normal şartlar altında daha yüksek rüzgar emme kuvvetine maruz 
kalmaktadırlar. Yerel ülke yönetmeliklerinde tanımlanmış rüzgar yükü 
alanlarına ait bilgilerden ve güncel haritalarından yararlanılmalıdır.

Yalıtım sistemlerinde ise, kullanılan yalıtım plakalarının taşıma gücü 
ile kullanılan dübellerin başlık sertliği ve karakteristik yükü dübel 
uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, sistem 
tedarikçilerinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Burada temel kural:
Bina yüksekliği arttıkça ve binanın konumu rüzgara açıksa, daha 
çok sayıda dübel kullanmak gerekmektedir. Aksi hallerde ise 
metrekare başına daha az sayıda nitelikli dübel kullanımı ile daha 
hesaplı bir uygulama sayesinde - hem malzemeden, hem de iş 
sürelerinden tasarruf edilebilmektedir.
Avusturya İçin Uyarı: Avusturya’da aşağıdaki ilgili normlara 
uyulmalıdır.

ÖNORM: B 6400, B 6410, B 6124

Gerekli dübel 
sayısının tespiti4
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Dübel pozisyonları, ısı yalıtım sistemi 
tedarikçisinin dübelleme şemasına göre 
belirlenir. Bunun yanı sıra, dübelleme 
ile ilgili bilinen dübelleme şablonları 
mevcuttur.

Isı yalıtım plakaları için 
dübelleme şablonları:

• 1000 x 500 mm (örn., polistirol sert köpük plakalar)

• 800 x 625 mm (örn., taş yünü plakalar)

00  m2  başına dübel sayısı

12

14

6

8

10

4

• 1000 x 200 mm 
(örn., taş yünü lamel plakalar)

4

6

8

10

00  m2  başına dübel sayısı

Dübeller her zaman yapıştırma alanlarına 
uygulanmalıdır, böylelikle yapışma bağlarına 
mümkün olduğunca yüksek bir destek sağlamak 
amacıyla, temas basıncı elde edilir
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ÖNORM Uyarınca Dübel Seçimi:
Dübeller ÖNORM DIN 6124 standardına uygun olmalıdır. Dübel 
seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Alt yüzey
• Ankraj uzunluğu ve sabitlenmesi gereken eski sıva, mantolama 

betonu ve benzeri katmanlar 
• Yalıtım plakalarının kalınlığı
• Montaj şekli
• Uyulması gereken yapı fiziği şartları (örneğin 

tek boyutlu ısı köprülerine dikkat edilmelidir)

ÖNORM Uyarınca Dübel Sayısı
Toplam dübel sayısı metrekare başına eşit oranda dağıtılmalıdır. 
Dübel, yapıştırıcı içine veya hemen yakınına yerleştirilmelidir. 
Şekillerde W ve T düzeninde dübel şemaları gösterilmektedir.

Taş yünü yalıtım plakaları için Avusturya’da dübel şeması olarak 
T düzeni onaylanmıştır. Diğer türde yalıtım malzemeleri ise ilgili 
üreticinin talimatları doğrultusunda dübellenmelidir. 

Dübel şemalarında, VAR 2011 sayılı Uygulama Yönergesi uyarınca Isı 
Yalıtım Sistemleri için tanımlanmış Kalite Grubuna ait metrekare başına 
6/8/10/12 dübel pozisyonları (orta alandaki ve kenar alanlardaki 
dübeller) gösterilmektedir. Kenar alanları ÖNORM EN 1991-1-4 sayılı 
norm uyarınca proje mühendisleri tarafından tespit edilir.

Yüksekliği 35 m üzerinde olan veya yüksekliği eninin 2 katından fazla 
olan binaların yanı sıra, birim alan ağırlığı 50 kg/ m² değerinden az 
olan ısı yalıtım sistemlerinde, proje mühendisleri dübelleme için ayrı 
bir proje hazırlamak durumundadır.

Sistem yük sınıfı dahilinde sınıflandırma (ısı yalıtım sistemleri 
sınıflandırması) ÖNORM B 6400 sayılı norma göre yapılır.
Bu sınıflandırma, teknik dokümanlardan yararlanılarak sistem 
taşıyıcısına göre belgelenir. 

Minimum dübel sayısı metrekare başına 6 dübel olup, maksimum 
dübel sayısı metrekare başına 12 dübeldir.

T Düzeni Dübel Şeması

W Düzeni Dübel Şeması

Doğru uygulama dübel 
işlevi açısından belirleyicidir

5
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Delme Yöntemleri:

EJOT öneriyor:

•  Darbeli ve burgulu delme işlemlerinde temiz bir 

delik delebilmek için EJOT’un özel matkap uçları 

kullanılmalıdır.

• Dübeller her zaman yapıştırma alanlarına 

uygulanmalıdır, böylelikle yapışma bağlarına 

mümkün olduğunca yüksek bir destek sağla-

mak amacıyla, temas basıncı elde edilir.

• Delme işlemi yöntemleri, ankraj yüzeyine bağlı 

olarak değişmekte olup bunlar aşağıdaki tablo-

da verilmiştir.

Yüksek darbeli delme
yüksek güçte az sayıda darbe

Darbeli delme
düşük güçte çok sayıda darbe

Burgulu delme
darbesiz

Kullanım sınıfına göre delme yöntemleri

Kullanım Sınıfı Delme Yöntemi

A
Beton
Beton cephe kaplamaları

Percussion / hammer drilling

B
Dolu tuğla 
Kireç kumtaşı pres dolu tuğla
Hafif beton dolu tuğla

Darbeli/yüksek darbeli delme

C
Boşluklu tuğla 
Kireç kum pres boşluklu tuğla
Boşluklu briket

Darbesiz burgulu delme

D Gözenekli hafif beton briket Darbesiz burgulu delme

E Gazbeton Darbesiz burgulu delme

EJOT 
Özel matkap ucu

Sıradan matkap ucu

Uygun delme 
yönteminin seçimi6
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Scenarios when installing washer anchors: EJOT’un tavsiyesi:
Delme işlemlerinde - hem temiz bir delik imalatı hem de çabuk bir 
delme işlemi ve daha fazla yük taşıyabilen yüzeyler elde etmek için 
özel matkabımızı burgulu delme (darbesiz) modunda kullanınız. 
Matkap uçları bilindiği üzere aşınan parçalardır. Dayanıklılık süreleri 
alt yüzeyin sertliğine bağlı olarak değişir. Alt yüzey ne kadar sert ise, 
aşınma da o denli hızlı olur. Optimum bir çalışma hızı için matkap 
uçları aşınmadan değiştirilmelidir.

Delik imalatında, ilgili dübel tipi hakkında verilmiş montaj 
katsayılarına (özellikle de minimum delme derinliği) titiz bir şekilde 
uyulmalıdır. Delme işleminde geometrik hassasiyet, dübelin 
taşıma gücü açısından belirleyici olmaktadır. Delikler daima dik 
açılı olarak açılmalı ve delme işlemi sırasında matkabın yönü asla 
değiştirilmemelidir. Bu özellikle yumuşak yapı malzemeleri için 
önemlidir. Dübeli yerleştirmeden önce, dübeli matkap deliği içine 
birkaç kez sokup çıkartarak, deliğin içinde kalan matkap tozunu 
temizleyiniz.

Dübellerde, dübel başlğı ya EJOT STR prensibine uygun olarak 
yalıtım plakası içine gömülür ya da yalıtım malzemesinin dış 
yüzeyi ile aynı hizada yerleştirilir. Dış yüzey ile aynı hizada montaj 
sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, dübel başlığının üst 
yüzünün yalıtımın üst yüzeyi ile birlikte, tamamen düz bir düzey 
oluşturmasıdır. Dübel başlığı alt yüzeye gömülerek yapılan 
montajda ise üzerine donatı katı uygulanmadan önce, dübellerin 
gömüldüğü noktalarının üzeri ayrıca harçla kapatılmalıdır. Bu, 
başlıkların monte edildiği alanlarda daha yüksek sıva kalınlıklarına 
yol açmaktadır. Böylelikle sıva çatlağı veya iz bırakma riski ortaya 
çıkar. Bu durumda, dübel başlığı üzerinde minimum sıva kalınlığına 
ulaşılabilmesi için, cephenin tümüyle daha kalın bir donatı katmanı 
ile kaplanması gerekecektir. Bu da  maliyetlerin yükselmesi 
anlamına gelmektedir. 

EJOT STR prensibi uygulandığında ise dübel başlığı hızlı ve temiz 
bir şekilde yalıtımın içine gömülerek monte edilmekte ve üzerleri bir 
ejotherm STR rondela ile örtülmektedir. Böylece, eşit orantılı bir sıva 
uygulaması için alt yüzey oluşturabilecek düz ve homojen yalıtım 
malzemesi yüzeyleri elde edilmektedir. Dübel başlıklarının üzerinin 
sıvanması, yani ilave iş yükü de ortadan kalkmaktadır. Bunun yanı 
sıra dübel başlığı ile sıva katmanı arasındaki temas da elimine 
edilmiş olmaktadır.

Yanlış: 
Dübel başlığı çok derinde

Yanlış:
Dübel başlığı yüzeyde kalmış 
(yeteri kadar derinde değil)

Mükemmel:
Rondelalı ejotherm STR-U montajı
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EJOT İçin 
“Sürdürülebilirlik”
Önceliklidir
Dünyamızın geleceği için çevremizi korumak ve kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmak en 
önemli projelerimizdir. Gerek inşaat gerekse gayrimenkul piyasaları için sürdürülebilirlik her geçen 
gün daha önemli hale gelmektedir.

Artık günümüzde yapılar enerji verimliliği 
ve kaynak kullanımı gibi ekolojik açılardan 
değerlendirilmektedir. Bir çok kamu ve özel 
kuruluş bu kriterlere artık kontratlarında yer 
vermeye başlamış durumdadır.

Önümüzdeki yıllarda “hijyen, çevre , insan 
sağlığı” gibi temel unsurların yanında 
“doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanımı”da inşaat sektörünün vazgeçilmezi 
haline gelecektir. ETICS mantolama dübelleri 
konusunda dünya lideri olan EJOT bu taleplere 
ilk cevap veren şirket olmuştur.

Dünyadaki tüm mantolama dübeli üreticileri 
içinde EPD alan firma EJOT olmuştur. 
Sonrasında ise sürdürülebilirlik ve ürünlerimizin 
çevreye olan etkilerinin ölçülebilir şekilde 
raporlanabilmesi için düzçatı ve arkadan 
havalandırmalı cepheler ürünlerimizin EPD’leri 
mantolama dübelleri EPD’lerini takip etmiştir.

Endüstriyel hafif yapılar bölümümüzde bu 
gelişmelere ayak uydurarak, DIN EN 15978 
normuna bağlı olarak çevre performansı 
sertifikasını almıştır.
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EJOT birçok profesyonel derneğin üyesidir;

Fachverband  
Werkzeugindus-
trie e.V.
www.werkzeug.org

Industrieverband für 
Bausysteme 
im Metallleichtbau e.V. 
www.ifbs.de

Infor ma ti ons stelle 
Edel stahl Rost frei
www. edelstahl-rostfrei. de

Global Fastener Alliance®

www.globalfasteneralliance.comInstitut Bauen und Umwelt e.V. 
www.bau-umwelt.de

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
www.imsad.org

Fachverband Baustoffe und  
Bauteile für vorgehängte  
hinterlüftete Fassaden e.V.
www.fvhf.de

Fachverband  
Dübel- und Befestigungstechnik
www.bv-bausysteme.de

Deutscher 
Schraubenverband e.V.
www.schraubenverband.de

ift Rosenheim,  
Institut für Fenstertechnik e.V.
www.ift-rosenheim.de

Verband Fenster + Fassade
www.window.de

Fachverband Wärmedämm- 
Verbundsysteme e.V.
www.heizkosten-einsparen.de

Qualitätsverband Solar-  
und Dachtechnik e.V.
www.qvsd.de

Dünyanın Bildiği Kalite



Cebeci Cad. No: 84 Küçükköy
TR-34250 İstanbul
Tel : +90 212 477 77 92-95
Faks : +90 212 538 00 93
e-posta : info@ejot-tezmak.com
Web : www.ejot.com.tr

BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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