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 * Ürün sertifi kaları  üretim tesisine özgüdür. 

 DRAMIX® 3D 65/60BG 

 65 
 Boy/Çap oranı  Uzunluk  Parlak 

( Bright )
 Tutkallı 
( Glued )

 Dramix® 3D  serisi, çelik tel donatılı betonlarda 
referans niteliğindedir. Yüksek performans, 
dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.                                                                                                          
Dramix® 3D serisi, en yaygın kullanılan 
uygulamalarda zamandan tasarruf sağlayan 
ekonomik bir çözümdür. Dramix®3D serisi çelik 
teller :
- Etkin ankraj
- Yüksek çekme dayanımı sağlar
Dramix® 3D serisi, așağıdaki kullanım alanları 
için uygun maliyetli bir çözüm sunar:
-Derzli ve derzsiz saha betonları
- Kompozit betonarme döșemeler
- Prefabrik uygulamalar
- Konut uygulamaları
- Tünel uygulamaları 

 Lifl er homojen dağılım ve kolay karıștırma için 
tutkallanmıștır. 

 Bekaert geniș bir uygulama yelpazesi için en 
uygun lif türü, optimum dozaj ve uygun beton 
karıșımını belirlemeye yardımcı olmak için 
kapsamlı teknik yardım sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen Bölge Satıș 
Yöneticilerine bașvurun. 

 Tașıma, dozaj ve karıștırma ile ilgili öneriler için 
lütfen 
www.bekaert.com/dosingdramix .
CE belgeleri için lütfen 
www.bekaert.com/doc/Dramix_3D. 

 Bekaert, önceden bildirimde bulunmaksızın bu ürünü herhangi bir zamanda değiștirme, durdurma veya yeniden markalandırma hakkını saklı tutar. Burada yer alan tüm bilgiler genel bilgi amaçlıdır ve 
eksiklikler olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bölge Satıș Temsilcisi ile iletișime geçin. 

 KARAKTERISTIK 
ÖZELLIKLER 

 Malzeme özellikleri 

 Geometri 

 Nominal çekme dayanımı:  1.160 ( N/mm² )

 Elastisite Modülü:  200.000 ( N/mm² )

 Tașıma gücü sınır durumuna 
karșılık gelen birim șekil 
değiștirme: 

 0,8 % 

 Tel  grubu 

 Uzunluk (l) 

 Çap (d) 

 Boy/ Çap Oranı  
(l/d) 
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 TS EN 14889-1’e göre 
minimum dozaj 
 15   kg/m³ 

 Tel ağı 
 2.999   m/m³   at   15   kg/m³ 

 3.257   tel adedi/kg 

 Çekme dayanımı 

 Telin sünekliği 

 Ankraj dayanımı 

 ÜRÜN SERTİFİKALARI * 

 ÜRÜN UYGUNLUĞU 
 Dramix® ‘e uygundur ASTM A820,  EN 
14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A. 

 SİSTEM SERTİFİKALARI 
 Tüm Dramix® 
üretim tesisleri ISO 
9001 ve ISO 14001 
sertifi kalıdır. 

 AMBALAJ 

 BÜYÜK TORBA  TORBA 
 800 - 1.100 kg 

 DEPOLAMA 
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 BİLGİ FÖYÜ 

 Dramix® tel grubu 
 3D Tipik Çelik Tel Donatılı Beton (ÇTDB) uygulamaları 
 4D Üstün servis ömrü 
 5D İleri yapısal uygulamalar 
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