
 
 

 
 
T 704 / 1209 
 

 
 

 

KÖSTER Superpacker  
     

Poliüretan ve epoksi tipi reçineler için enjeksiyon dübeli 
 
 
Genel Bilgi: 
 
DIN standartına uygun olarak metalden imal 
edilmiş, yüksek basınçlara dayanımlı, patent 
hakları KÖSTER’e ait özel tasarımlı enjeksiyon 
dübelidir. 13 x 85 mm ölçülerindedir.  

 
Dübelin konik yapısı sayesinde geleneksel 
dübellere oranla daha yüksek sıkma torku 
uygulanabilmekte olup, betonu tahrip 
etmeden daha iyi bir sızdırmazlık 
sağlanmakta ve dübelden kaynaklanan 
uygulama zorlukları ortadan kalkmaktadır.  
 
Kullanım Alanları: 
 
• Poliüretan ve epoksi esaslı enjeksiyon 

reçineleri ile birlikte kullanıma uygundur.  
 

• Yatay ve dikey çatlakların enjeksiyonu 
için kullanıma uygundur.  

 
Kullanım Şekli: 
 
Hazırlık: 
• Enjeksiyon yapılacak çatlağın üzerindeki 

sıva, şap veya benzeri kaplamalar 
mekanik yöntemler yardımı ile kazınarak 
çatlak tümüyle açığa çıkartılır. 

• 14 mm matkap ile çatlağa 45 derece açı 
ile girecek şekilde delikler delinir.  

• Dübellerin ucundaki çekvalfler sökülür.  
• Dübeller, kauçuk kısımları tümüyle deliğe 

girecek ve baş kısımları dışarıda kalacak 
şekilde deliklere monte edilir ve saat 
yönünde döndürülerek kauçuk kısımların 
şişmesi sağlanır. 

• Çekvalfler dübellere monte edilir ve 
enjeksiyon işlemine başlanır.  

• Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra 
dübeller reçine ile beraber kurumaya 
bırakılır.  

• Dübellerin başları sökülür veya kesilir ve 
tamir harcı ile görülen kısımları kapatılır.  

 
Ambalaj: 
 
KÖSTER Injektionsdübel 100 adet / kutu 
 
Depolama: 
 
Kuru ortamda depolayınız.  
 
 

 
 
 
Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve 
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği 
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen 
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama 
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru 
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama 
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler 
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör 
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını 
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi 
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. 
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi 
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. 
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