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Dramix®

Çekme dayanımı: Rm nominal: 1225 N/mm2 

 Toleranslar: ± 7,5% Ort
Elastisite modülü (Emod): ± 210000 N/mm2

9000 tel/kg minimum dozaj: 30 kg/m3 (CE’ye göre)
 minumum tel ağı: 8,1 km/m3 (30 kg/m3 için)

diameter (d)

0,90 mm0,75 mm

length (l)

60 mm30 mm

çapuzunluk

MALZEME ÖZELLIKLERI

GEOMETRI VE PERFORMANS

Dramix® Easy Mix
Dramix® Easy Mix çelik telleri, hızlı 
ve mükemmel karışım, yüksek 
pompalanabilirlik ve homojen tel dağılımı 
elde edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bu özelliği sayesinde kompleks formlar ve 
yapılarda dahi uygulanabilir.

Dramix® nedir?

Sektörün uzman kuruluşu Bekaert tarafından 
üretilen Dramix® çelik telleri, esnek ve 
maliyet etkin çözüm kombinasyonu ile beton 
donatısında yeni bir standart oluşturmuştur. 

Dramix®, en iyi ankraj için uçları kancalanmış, 
soğuk çekme çelik tellerdir.
Dramix® çelik tel donatılı betonda, düktilite ve 
yüksek yük taşıma kapasitesi sağlanır. Üstelik 
etkili ve maliyet etkin bu çözüme, hızlı ve kolay 
bir uygulama ile ulaşılır.

ZP 308 avantajları:

Tüm Bekaert şirket isimleri, NV Bekaert SA Zwevegem – 
Belçika’ın ticari markasıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tüm 
ayrıntılar ürünlerimizi sadece genel anlamda tanımlamaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için ürünlerin teknik özelliklerini isteyiniz.
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60 Torba (20 kg)

1200 kg
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• CE Etiketi: Dramix®, CE işaret sistemi 1’e göre sertifi kalanmıştır: yapısal kullanım için çelik teller. 
Ayrıntılı bilgi için: CE bilgi formunu isteyiniz.

• ISO 9001 Etiketi: Dramix®, ISO 9001 belgelidir. Bu kalite standartları, aşağıdaki tüm tesislerde 
uygulanmaktadır: Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Türkiye, Endonezya.

• Diğer etiketler: Bekaert, yerel pazarlara yakın olma stratejisi doğrultusunda, CE ya da ISO 9001 
sertifi kaları tarafından kapsanmayan konularda, ilgili yerel ürün kalite standartlarına uyum için 
araştırmalar yapar.

Bekaert, uygulamalarda en uygun çelik tel seçimi konusunda danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Taşıma, karıştırma ve dozajlamaya yönelik önerilerimizi almak için:
www.bekaert.com/dosingdramix
infobuilding@bekaert.com  
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