COREX bantları

Derz bandı, alçı levha
bölme duvar, giydirme
duvar ve asma tavan
sistemlerinin yapımında,
alçı levha derzlerinde
kullanılan kendinden
yapışkanlı cam elyaf
banttır.
Derz bandı, alçı levha
ek yerlerinde çatlakları
önler ve yüzeyin yekpare
çalışmasını sağlar.

Kağıt bant, alçı levha
bölme duvar, asma tavan,
giydirme duvar, alçı
levha derzlerde kullanılan
banttır.

Ses yalıtım bandı, ses
köprülerini ortadan
kaldırarak duvarların ses
yalıtım performansını
artırır.

Ses yalıtım bandı, alçı
levha bölme ve giydirme
duvar yapımında
galvanizli çelik sac
profillerinin altına
yapıştırılır.

Köşe bandı, alçı levha
bölme duvar, giydirme
duvar ve asma tavan
sistemlerinde, köşelerin
dikliğini sağlar ve
darbelere karşı dayanımı
artırır.

COREX bantları
KULLANIMI
Derz bandı, kağıt bant,
köşe bandı, alçı levha
bölme duvar, giydirme
duvar ve asma tavan
sistemlerinin yapımında,
Ses yalıtım bandı,
alçı levha bölme duvar
ve giydirme duvar
sistemlerinin yapımında
kullanılır.

Kutularda 30 metrelik rulo
halinde bulunduğundan
taşıması çok kolaydır.

UYGULAMA
Derz bandı, kağıt bant;
COREX derzlerinde, derz
bandı üzerine DERZTEK
derz dolgu alçısı
uygulanır.
Ses yalıtım bandı
Bölme duvar yapımında,
sabitleme öncesi DU
profilleri ile yan duvarlara
tutturulacak DC profillerin
altına yapıştırılır.

Kendinden yapışkanlıdır.
Kağıt bant, özel kağıttan
imal edilmiştir, derz
bandıdır.

Giydirme duvar ve
asma tavan yapımında,
sabitleme öncesi TU
profillerinin altına
yapıştırılır.

Ses yalıtım bandı

Köşe bandı

Yüksek ses yalıtım
özelliğine sahip, düşük
yoğunluklu, kapalı
gözenekli polieliten
banttır.

Alçı levha köşelerinde,
metal şeritler içeride
kalacak şekilde DERZTEK
derz dolgu alçısı
kullanılarak yapıştırılır.

Bir yüzü akrilik esaslı
yapışkanla kaplıdır.
Kendinden yapışkanlıdır.
Ses köprüsü oluşumunu
engellemenin yanısıra
yüzey bozukluklarını da
düzenler.

COREX Bantlar Teknik Özellikler
Ses yalıtım bandı
Derz bandı
90 m

Kalınlık
Renk

50

75

Köşe bandı

100

150 m

25 m

30 m

50 mm

50-75-100 mm

51 mm

~ 0,13 mm

0,28 mm

3 mm

0,28 mm

Beyaz

Kirli Beyaz
1,2 kg/rulo

Uzunluk
Genişlik

Kağıt bant

50 mm

100 mm

Ses ve toz yalıtımı
istenilen derzlerde, dolgu
fitili olarak kullanılır.

Ortalama ağırlık

~ 0,34 kg/rulo ~ 0,68 kg/rulo

Basma Dayanımı

-

-

-

40 kPa (%25)

-

Su Emme

-

<%1 (7 gün)

-

Köşe bandı

Isıl İletkenlik Değeri ( )

-

0,039 W / mk

-

Galvanizli metal şeritle
desteklenmiş kağıt
banttır.

Çalışma Sıcaklığı

-

-40 / +100˚C

-

Ses yalıtım bandı
50
75
100

Köşe bandı

Ambalaj

Metal şeritler elektrolitik
yöntemle çinko kaplandığı
için paslanmaya karşı
dayanıma sahiptir.

Ambalaj ağırlığı (kg/adet)
Ambalaj
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Derz bandı

Kağıt bant

0,3

1,2

10 rulo/koli

10 rulo/koli

Firmamız, ürün
özelliklerini gerekli
gördüğünde değiştirme
hakkını saklı tutar.

0,30

0,54

0,58

10 rulo/koli

1,8
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Derz bandı

10 rulo/koli

Kalite
Yönetim
Sistemi

Çevre
Yönetim
Sistemi
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