
TANIM /Description KULLANIM /Usage

OUTWEAR
Vidalar
OUTWAER

Screws

Outwear dış cephe sistemlerinde Outwear Levhasının 
profillere sabitlenmesinde ve çatıda Outwear Roof’un 
profillere bağlanmasında kullanılır.
It is used for fixing the Outwear Board to the profiles in Outwear 
exterior systems and connecting the Outwear Roof to the profiles 
on the roof.

Outwear vidalar, dış cephe şartlarına uygun, korozyona 
dayanıklı vidalardır.
Outwear screws are corrosion resistant screws suitable for exterior 
conditions.

Ürün Teknik Föyü
Product Technical Sheet



Matkap Uçlu Vida /Self Drilling Screw

DIN 18182-2+A1

25
3,5

TN 3,5*25 mm

1000
1,46

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Malzeme Kalınlığı /Material Thickness (mm)

Tip /Type

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Adet/Kutu) /Package (Unit/Box)
Birim Ağırlık (kg/kutu) /Unit Weight (kg/box)

Outwear Matkap Uçlu Vida, Outwear dış cephe levhasının 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere bağlanmasında kullanılır. DIN EN 14566 standardına uygundur. Galvanizli 
çelik sac profile, deliğini ve vida dişini kendi açabilir. Yıldız başlıdır. Matkap uçludur. Sabitlendiği noktada gevşeme yapmaz. Korozyona karşı özel kaplamalıdır.
Outwear Self Drilling Screw is used to connect Outwear facade panel to profiles up to 2 mm wall thickness. Complies with DIN EN 14566 standard. Galvanized sheet steel profile, can drill hole and 
thread itself. Star-headed. Drill bit.It does not loosen at the fixed point. Special coated against corrosion.
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Sivri Uçlu Vida /Drywall Screw
Outwear Sivri Uçlu Vida, Outwear dış cephe levhasının 0,8 mm et kalınlığına kadar olan profillere bağlanmasında kullanılır. DIN EN 14566 standardına uygundur. Galvanizli 
çelik sac profile, deliğini ve vida dişini kendi açabilir. Yıldız başlıdır. Sivri uçludur. Sabitlendiği noktada gevşeme yapmaz. Korozyona karşı özel kaplamalıdır.
Aypan drywall screw is used to connect the Outwear facade panel to profiles up to 0.8 mm wall thickness. Complies with DIN EN 14566 standard. Galvanized sheet steel profile, can drill hole and 
thread itself. Star-headed. It is pointed. It does not loosen at the fixed point. Special coated against corrosion.

Contalı Matkap Uçlu Vida /Hex Head Screw with Gasket

DIN 18182-2+A1

19
4,8

TN 3,5*35 mm

1000
1,82

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Malzeme Kalınlığı /Material Thickness (mm)

Tip /Type

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Adet/Kutu) /Package (Unit/Box)
Birim Ağırlık (kg/kutu) /Unit Weight (kg/box)

Outwear Contalı Matkap Uçlu Vida, Outwear dış cephe sistemlerinde metal profillerin birbirine bağlanmasında kullanılır. DIN 7504 standardına uygundur. Paslanmayı önleyen, 
galvaniz kaplıdır. Galvanizli çelik sac profile, deliğini ve vida dişini kendi açabilir. Altı köşe başlıdır. Matkap uçludur. Sabitlendiği noktada gevşeme yapmaz. 
Outwear Hex Head Screw with Gasket is used to connect metal profiles in Outwear exterior systems. Complies with DIN 7504 standard. It is galvanized coated to prevent corrosion. Galvanized 
sheet steel profile, can drill hole and thread itself.It has six corners. Drill bit. It does not loosen at the fixed point. 

DIN 18182-2+A1

35
3,5

TN 3,5*35 mm

1000
1,82

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Malzeme Kalınlığı /Material Thickness (mm)

Tip /Type

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Adet/Kutu) /Package (Unit/Box)
Birim Ağırlık (kg/kutu) /Unit Weight (kg/box)

*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.* Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.


