
GÖZÜ YÜKSEKTE OLANLARA,

TAVAN UYGULAMALARI

iÇiN iDEAL LEVHA

Üstün COREX teknolojisi sayesinde  geliştirilen 
Falcon COREX, hafif ve esnek yapısı sayesinde 
uygulama kolaylığı  sunuyor.

Daha düşük nakliye maliyeti, düşük karbon 
salımı ve hafifliği sayesinde işi yüksekte 
olanlara katma değerli, ideal ve güvenli 
çözümler sunuyor.

1 LEVHA

20 KG
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DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Düşük Karbon Salımı

KG
6,66 kg/m2 ağırlığındaki Falcon 
COREX, “ileri COREX teknolojisi” 
ile üretilmiştir. 

Kolay kesilir, kolay taşınır, nakliye 
avantajı ile daha fazla ürün sevk edilir.

Falcon COREX, TS EN 520 standart 
gerekliliklerini karşılayacak şekilde 
üretilmektedir.

Falcon COREX ile asma tavanda
ağırlığı %17, bölme duvarda ise 
her iki yüze çift kat uygulamalarda 
metrekarede 5,4 kg’a kadar azalttık.

Yüksek çekirdek 
mukavemetine sahiptir. 

Uygulama hızını artırır. Uygulayanlar 
daha az yorulur, daha verimli çalışır. 

Asma tavan uygulamaları 
için idealdir.

Yatay veya dikey uygulanabilir. 

Falcon COREX, karbon salımı 
daha düşük bir alçı levhadır.
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