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İzsiz birleşim yerleri 
olan düz bir tavan bütün 
ustaların hayalidir. 
Dalsan, bütün dünyada 
patentli ileri teknolojisiyle 
COREX Tavan dört 
kenarı pahlı alçı levhayı 
Türkiye’de üreterek bir 
hayali gerçekleştirmiştir. 

COREX Tavan’da ki esas 
buluş alçı levhaların pahsız 
olan kısa kenarlarında pah 
olmasıdır.

Şu anda üretilen bütün alçı 
levhaların ön yüzündeki 
uzun kenarlarda gözle 
görünür pahlar mevcuttur. 

Dalsan’ın patentli çözümü 
ile COREX Tavan’ın kısa 
kenarlarında da pah 
bulunmaktadır.

Kısa kenarlardaki bu pahlar 
alçı levhanın arka yüzeyine, 
özel bir teknoloji ile 
gizlenmiştir. Bu teknolojiyi 
görünebilir hale getirmek 
sizin elinizde. 

ÖZELLİKLER

ÖNERİLER

KULLANIMI

COREX Tavan iç 
mekanlarda, metal 
iskeletin her iki yüzüne 
vidalanarak taşıyıcı 
olmayan bölme duvar, 

Metal iskeletin tek yüzüne 
vidalanarak giydirme 
duvar,

Mevcut döşemeye bir askı 
sistemiyle tutturulmuş 
metal iskelet üzerine 
vidalanarak asma tavan, 
yapımında kullanılır.

Nefes alan bir 
malzemedir. Nemi 
dengeleyerek sağlıklı bir 
ortam oluşturur.

Uzun ve kısa kenarlara 
denk gelen pah yerlerinde 
derz bandı veya kağıt bant 
kullanılır.

COREX sistemlerine göre 
tasarlanan yapıların taşıyıcı 
eleman kesitleri küçülür; 
yapı ekonomisine daha ilk 
aşamada katkıda bulunur.

COREX sistemlerinin 
sabitleme ve sökümü 
kolaydır. Mekansal 
değişiklik  yapılmasına 
elverişlidir.

Derz uygulamalarında, 
DERZTEK derz dolgu 
alçısı kullanılır.

COREX Tavan’ın 
çekirdeği, levhaya hafiflik, 
sertlik, dayanım ve 
işlenebilirlik  sağlayan, 
yüksek saflıkta doğal alçı 
taşından oluşur.

COREX Tavan’ın her iki 
yüzü, levhaya esneklik ve 
yüksek dayanım sağlayan 
özel karton ile kaplıdır.

COREX Tavan uygulaması, 
hızlı ve kolay olduğundan 
işçilik ve zamandan tasarruf 
sağlar, inşaat maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltır.

COREX Tavan ile yapılan 
bölme duvar ve asma 
tavanlar, hafif ve esnektir.

COREX uygulama 
boşluklarından her türlü 
tesisat geçirilebilir, tesisat 
işleri kolaylaşır.

PERFORMANS
COREX kullanılarak 
dar kesitli bölme duvar 
yapılabilir. Yapı kullanım 
alanı m2 bazında artar.

Yalıtım malzemeleriyle 
kullanıldığında ses ve ısı 
yalıtımında etkili bir 
artış sağlar.

Yatay ve düşey taşıması 
sorunsuzdur.

Kesimi ve uygulaması 
çok kolaydır. Yapım hızını 
arttırdığından yapılar kısa 
sürede bitirilir.

Her türlü bitirme işlemine 
uygundur. Astarlanıp 
boyanabilir, SATENTEK 
çekilebilir.

Yüksek kırılma direncine 
sahiptir.
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40 cm AKS ARALIKLI, 
PARALEL UYGULAMA

Tali taşıyıcı TC profiller 
40 cm aks aralıklarıyla 
düzenli bir şekilde 
hizalanmış olarak dizilir.

Daha sonra  COREX 
Tavan, profil iskeletin 
üzerine uzun kenarına 
paralel olarak sabitlenir.

Pah etkisinin görünür 
hale geleceği kısa 
kenarların sabitlemesi 
en sona bırakılır.

Sabitlemeye  COREX 
Tavan’ın orta noktasından 
başlanır.

Sonuçta sabitleme 
işleminden önce arka 
yüzeyde görünen 
pah,  COREX Tavan 
sabitlendikten sonra ön 
yüzeyde görünür hale 
gelir.

TC profillerinin ek 
yerlerinde ekleme parçası 
kullanılarak ek yerleri 
şaşırtılmalıdır.

İlk ana taşıyıcı TC profil 
ekseninin duvardan 
uzaklığı 10 cm olmalıdır.

Ardışık ana taşıyıcı TC 
profil eksenleri arasındaki 
uzaklık 90-110 cm 
arasında olmalıdır.

Ana taşıyıcı TC profilleri 
askı maşalarına DİK 
takılarak teraziye 
alınmalıdır.

Asma Tavan Uygulamaları
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60 cm AKS ARALIKLI, 
PARALEL UYGULAMA

Sarkma ve sehim yapma 
sakıncasına rağmen eğer 
profiller COREX Tavan’ın 
uzun kenarına paralel 
60 cm aks aralıklarıyla 
uygulanıyorsa; Tali 
taşıyıcı TC profiller 60 cm 
aks aralıklarıyla düzenli 
bir şekilde hizalanmış 
olarak dizilir

Daha sonra COREX Tavan, 
tali taşıyıcı TC profil 
iskeletin üzerine uzun 
kenarına paralel olarak
5 yerinden sabitlenir.

Sabitleme COREX Tavan’ın 
kısa kenarlarındaki iki 
profilin arasına en az 40 
cm’lik profil parçaları 
eklenerek yapılır.

Sonuçta sabitleme 
işleminden önce arka 
yüzeyde görünen 
pah,  COREX Tavan 
sabitlendikten sonra ön 
yüzeyde görünür hale gelir.

Bu uygulamada 40 cm’lik 
ek parçalar için şantiyede 
fire olarak çıkan profiller 
kullanılabilir, böylece  
COREX Tavan ile fireler 
faydaya dönüştürülmüş 
olur.

İlk ana taşıyıcı TC profil 
ekseninin duvardan 
uzaklığı 10 cm olmalıdır.

Ardışık ana taşıyıcı TC 
profil eksenleri arasındaki 
uzaklık 90-110 cm 
arasında olmalıdır.

Ana taşıyıcı TC profilleri 
askı maşalarına DİK 
takılarak teraziye 
alınmalıdır.

TC profillerinin ek 
yerlerinde ekleme parçası 
kullanılarak ek yerleri 
şaşırtılmalıdır.
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40 - 50 - 60 cm 
AKS ARALIKLI, 
PARALEL UYGULAMA

Tali taşıyıcı TC profilleri 
40-50 cm ya da  60 
cm aks aralıklarıyla 
yerleştirerek iskeleti 
kurmanız ve COREX 
Tavan’ı profillere dik 
olarak sabitlemeniz 
yeterlidir. 

Sonuçta sabitleme 
işleminden önce arka 
yüzeyde görünen 
pah, COREX Tavan 
sabitlendikten sonra ön 
yüzeyde görünür hale gelir.

İlk ana taşıyıcı TC profil 
ekseninin duvardan 
uzaklığı 10 cm olmalıdır.

Ardışık ana taşıyıcı TC 
profil eksenleri arasındaki 
uzaklık 90-110 cm 
arasında olmalıdır.

Ana taşıyıcı TC profilleri 
askı maşalarına DİK 
takılarak teraziye 
alınmalıdır.

TC profillerinin ek 
yerlerinde ekleme parçası 
kullanılarak ek yerleri 
şaşırtılmalıdır.

50 cm aks aralıklı 
sistemde boyu 250 cm, 
40 ve 60 cm aks aralıklı 
sistemde ise boyu 240 
cm ya da 300 cm olan  
COREX Tavan’lar tercih 
edilmelidir. 
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Çift kat uygulamlarda ise, 
ikinci kat COREX Tavan’lar, 
profillere sabitlenir ve kısa 
kenarlarda  profil aralarına 
denk gelen yerlerden, 
alçı levhalar için özel 
tasarlanmış  çektirme 
vidası ile iki COREX Tavan 
sabitlenerek kısa kenarda 
pah etkisi olturulur.

Bu uygulamada 40 cm’lik 
ek parçalar için şantiyede 
fire olarak çıkan profiller 
kullanılabilir, böylece 
COREX Tavan ile fireler 
faydaya dönüştürülmüş 
olur. 

Uygulamada profillerin 
40 cm aks aralığı ile 
dizildiği durumda, araya 
ek parça koyulmadan  
COREX Tavan profillere 
4 yerinden  sabitlenerek 
pah etkisi elde edilir.

Pürüzsüz ve yekpare 
bir yüzey elde etmek için  
COREX Tavan üzerine 
saten perdah alçısı çekilir.

COREX Tavan bütün 
profesyoneller için 
yeni bir standart haline 
dönüşmüştür.

COREX Tavan 
uygulamalarında pah 
etkisini elde ettikten 
sonra DERZTEK ile cam 
elyaf ya da kağıt derz 
bandı kullanılarak derz 
dolgu işlemi yapılır.

Bu işlemle tüm yüzeyler 
aynı seviyeye getirilerek 
düzgün yüzeyler elde 
edilir.

Dalsan, diğer tavan 
uygulamalarında da 
olduğu gibi derzlerin 
ertesi gün veya daha 
sonra çekilmesini 
tavsiye eder.

Sabitleme COREX Tavan’ın 
kısa kenarındaki iki profilin 
arasına 40 cm’lik profil 
parçaları eklenerek yapılır.

Bölme duvar 
uygulamalarında profiller 
60 cm aks aralığı ile dizilir 
ve COREX Tavan, profillere 
5 yerinden sabitlenerek 
pah etkisi elde edilir.

Bölme Duvar Uygulamaları

Derz Dolgu İşlemi

TEK KATLI 
COREX Tavan ile

ÇİFT KATLI
COREX Tavan ile

1 2

3 4 5

■ Bölme duvar uygulamalarında profiller 60 cm aks aralığı ile dizilir ve COREX Tavan, profillere 5 yerinden sabitlenerek 

     pah etkisi elde edilir.

■ Sabitleme COREX Tavan’ın kısa kenarındaki iki profilin arasına 40 cm’lik profil parçaları eklenerek yapılır.

■ Bu uygulamada 40 cm’lik ek parçalar için şantiyede fire olarak çıkan profiller kullanılabilir, böylece COREX Tavan ile 

      fireler faydaya dönüştürülmüş olur.

■ Uygulamada profillerin 40 cm aks aralığı ile dizildiği durumda, araya ek parça koyulmadan  COREX Tavan profillere 4 yerinden      

     sabitlenerek pah etkisi elde edilir.



COREX Tavan Teknik Özellikler

Ambalaj

Standart

Uzun Kenar tipi          İK                                            (İnceltilmiş Kenar) 

Kısa Kenar tipi          İK                                            (İnceltilmiş Kenar) 

Yangına tepki                    A2 - s1, d0                       A2 - s1, d0 (TS EN 520 + A1’e göre)

Su buharı geçişine direnç katsayısı        10                   10

Eğilmede kırılma (Kağıt liflerine paralel)                 ≥210 N                                                 ≥210 N

Eğilmede kırılma (Kağıt liflerine dik)   ≥ 550N                                                 ≥550 N

Ortalama ağırlık                                                                       ~ 8 kg/m2                                           ~ 8 kg/m2

Kalınlık      12,5 mm                                             12,5 mm

Genişlik      1200 mm                                            1200 mm

Uzunluk*      2500 mm                                 2400 - 2500 - 3000 mm

Genel Tip

Genel Tip

Tüm Tipler

Tüm Tipler

Paletteki levha sayısı                                                              50 ad/palet                                         50 ad/palet

Kalınlık                                                                                     12,5 mm                                              12,5 mm

Sahip olduğu standart               TS EN 520 + A1         (Alçı levhalar - Tarifler - Gerekler ve Deney Metodları)

Tipi                                                                                                                Alçı levha (A)

Isı iletkenlik değeri (   )                                0,25 W/mK                                           0,25 W/mK 

Uygulamalardan iyi bir sonuç elde edilmesi için, bu dökümanda yapılan uyarıların ve önerilerin dikkate alınması ve uygulama adımlarının 
izlenmesinde fayda vardır. Ancak firmamız, malzeme üreticisi olması nedeniyle uygulama yöntem veya sonuçlarıyla ilgili hiçbir garanti ve 

açık veya kesin sorumluluk kabul etmemektedir. Firmamız, ürün özelliklerini ve uygulamaya ilişkin yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda 
değiştirme hakkını saklı tutar. Değişikliklerin izlenmesi kullanıcıların  yetki ve sorumluluğundadır.
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Kusursuz yüzeyler...

COREX Tavan ile izsiz birleşim yerleri...

Kusursuz yüzeyler...

COREX Tavan ile izsiz birleşim yerleri...



Kusursuz yüzeyler...

COREX Tavan ile izsiz birleşim yerleri...

“COREX Tavan” tescilli marka olup üretim teknolojisi patentlidir.

Firmamız, ürün özelliklerini gerekli gördüğünde değiştirme hakkını saklı tutar.
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Tavan

“COREX, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Tescilli Markasıdır.”

DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Firmamız, ürün 
özelliklerini gerekli 

gördüğünde değiştirme 
hakkını saklı tutar.

Kalite 
Yönetim 
Sistemi
ISO 9001:2015

Çevre 
Yönetim 
Sistemi
ISO 14001:2015

ID 15 100 117415 ID 15 104 191727


