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MONTAŻ KOTEW CHEMICZNYCH W MATERIAŁACH DZIURAWYCH

MONTAŻ KOTEW CHEMICZNYCH W MATERIAŁACH LITYCH

Uzupełnić tuleję żywicą zaczynając od dna 
otworu i po każdym nasciśnięciu pistoletu 
wysunąć końcuwkę  mieszacza o ok. 5 mm. 
Umożliwia to odpowiednie wypełnienie tulei.

Wywiercić otwór o podanej średnicy 
i głębokości.

Dwukrotnie przeczyścić otwór wyciorem o 
pdanej średnicy.

Po uzupełnieniu tulei żywicą zamknąć za-
tyczkę centrującą pręt.

Wsunąć pręt gwintowany ruchem obroto-
wym w tuleję. Montaż pręta i późniejsze 
korekty są możliwe przed upłynięciem 
czasu obróbki.  

Odczekać do upłyniecia czasu wiązania. 
Wyszczególnienie czasów wiązania znaj-
duje się w tabeli parametry techniczne lub 
na kardridżu kotwy chemicznej.

Po związaniu i osiagnięciu pełnej nośności 
można zamontować element i go obcią-
żyć.

Początkową ilość żywicy
wycisnąć poza otworem do momentu wy-
mieszania z utwardzaczem (jednolity kolor)

Do otworu włożyć tuleje siatkową o pdanej 
długości. Tuleję należy umieszczać w taki 
sposób aby zatyczka znajdowała się na gó-
rze lub na dole otworu.
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Wywiercić otwór o podanej średnicy 
i głębokości.

Początkową ilość żywicy wycisnąć poza otworem 
do momentu wymieszania z utwardzaczem 
(jednolity kolor)

Uzupełnić otwór żywicą zaczynając od dna otworu 
i po każdym naciśnięciu pistoletu wysunąć koń-
cówkę  mieszacza o ok. 5 mm. Umożliwia to od-
powiednie wypełnienie otworu.

Wsunąć pręt gwintowany ruchem obrotowym 
w otwór. Montaż pręta i późniejsze korekty są 
możliwe przed upłynięciem czasu obróbki.  

Odczekać do upłynięcia czasu wiązania lub do 
zmiany kolory żywicy. Wyszczególnienie czasów 
wiązania znajduje się w tabeli parametry tech-
niczne lub na kardridżu kotwy chemicznej.

Przykręcić złącze kluczem dynamometrycznym 
z ustawionym właściwym momentem dokręce-
nia. (patrz parametry montażowe)

Po związaniu i osiagnięciu pełnej nośności oraz 
przykręceniu złączą można zamontować element 
i go obciążyć.

Otwór dwukrotnie przedmuchać* następnie 4 x 
wyczyścić wyciorem i znowu 2 x przedmuchać

Po związaniu i osiagnięciu pełnej nośności 
można zamontować element.

* Pompką ręczną dla ø ≤ 22mm i głębokości zakotwienia hef ≤ 10d.
Sprężonym powietrzem (min 6bar) dla otworów ø > 22mm lub hef >10


