COREX vidaları

Borazan ve matkap uçlu
vidalar, bölme duvar,
giydirme duvar ve asma
tavan sistemlerinin
yapımında, alçı levhaları
galvanizli profillere
sabitlemede kullanılan
vidalardır.
Borazan ve matkap
uçlu vidalar, karbon
çeliğinden yapılmış olup
paslanmaya karşı siyah
fosfatla kaplanmıştır.

Agraf vidası,
alçı levha giydirme
duvar ve asma tavan
sistemlerinin yapımında,
COREX agrafları tavan
C-profillerine sabitlemek
için kullanılan vidalardır.

Agraf vidası,
aynı zamanda tüm alçı
levha uygulamalarında
profillerin, profil veya
aksesuarlara sabitlenmesi
amacıyla kullanılır.

COREX vidaları
KULLANIMI

Borazan vida, yıldız başlı,
borazan görüntüsünde,
sivri uçludur.

Borazan ve matkap uçlu
vidalar,
Alçı levhaların
galvanizli profillerin her
iki yüzüne vidalanmasıyla
bölme duvar,

Matkap uçlu vida,
yıldız başlı, borazan
görüntüsünde,
matkap uçludur.

Alçı levhaların galvanizli
profillerin tek yüzüne
vidalanmasıyla giydirme
duvar ve asma tavan,

Elektrikli tornavida ile
uygulandığında alçı
levhayı profile 1-2
saniye içinde sabitler.

Agraf vidası,

Yüksek dayanıma
sahiptir. Firesi ihmal
edilebilir düzeydedir.

Agrafların tavan
C-profillerine (TC)
vidalanmasıyla, giydirme
duvar ve asma tavan,
yapımında kullanılır.

Premium COREX vidası,
premium COREX’in
galvanizli profillere
vidalanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Çektirme vidası, iki
COREX’in birbirine
sabitlenmesinde kullanılır.

Borazan ve matkap uçlu
vidalar,
Karbon çeliğinden
yapılmış olup 48 saat
tuzlu su testinden
geçmektedir.

UYGULAMA

Paslanmaya karşı
koruma açısından siyah
fosfatla kaplanmıştır.

Ülkemizde yaygın
olarak yapılan, ancak
tarafımızdan önerilmeyen
kutu sac profili
uygulamalarında
Matkap uçlu vida
kullanılmalıdır.

Borazan vida,
0,50-0,70 mm
kalınlıklardaki galvanizli
profilleri sabitlemede
kullanılır.

Agraf vidası,
Bir metal-metal vidası
olduğundan sabitlendiği
noktada gevşeme ve
boşluk yapmaz.

Matkap uçlu vida, 0,70
mm’den kalın galvanizli
profilleri sabitlemede
kullanılır.

Galvanizli çelik sac
profillerde deliğini ve
vida dişini kendi açar.

COREX VİDALARI Teknik Özellikler

Vida boyu
Birim ağırlık (gr/adet)
Çap

25 mm

38 mm

1,5

2,3

Çektirme vidası

Agraf vidası

32 mm

15 mm

2,6

1,8

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

11

11

11 mm

Kafa çapı

siyah fosfat

Kaplama tipi

Borazan vida
25

38

45

Matkap uçlu vida
55

25

35

45

55
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3,5 mm
8 mm

çinko

siyah fosfat
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Premium COREX
vidası
25
38

Ambalaj
Premium COREX Çektirme vidası
vidası
25
38
Ambalaj ağırlığı (kg/kutu) 0,80
Kutudaki vida sayısı

1,15

1,40

Agraf vidası

Borazan vida
(1)

0,9

Matkap uçlu vida

25

38

45

55

25

35

45

55

1,4

2,0

2,4

2,5

1,6

2,0

2,5

2,6

500 adet / kutu

1000 adet / kutu

DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Firmamız, ürün
özelliklerini gerekli
gördüğünde değiştirme
hakkını saklı tutar.

Kalite
Yönetim
Sistemi

Çevre
Yönetim
Sistemi

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ID 15 100 117415

ID 15 104 191727

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

PK-T01.08

(1) Borazan vida 25’in, 500 adet/kutu ve 10.000 adet/kolilik ambalajı da bulunmaktadır.
(1) Matkap uçlu vida 25’in 10.000 adet/kolilik ambalajı da bulunmaktadır.

