ANCHOR FIX – VE 520
Χημικό αγκύριο, μεθακρυλικής βάσης, χωρίς στυρένιο, για μεσαία-υψηλά
φορτία. Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών και βιδών σε συμπαγείς ή
κούφιες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες και ξύλα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρό μπετόν καθώς και σε
πλημμυρισμένες οπές (μείωση του προτεινόμενου φορτίου κατά 20%).
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επισκευή ή γέμισμα σε επιφάνειες
σκυροδέματος.
 Δεν είναι κλασσαρισμένο ως επιβλαβές ή εύφλεκτο.
 Λόγω της απουσίας στυρενίου έχει ήπια οσμή, και έτσι μπορεί να
εφαρμοστεί και σε κλειστούς χώρους.
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κούφια υλικά χρησιμοποιώντας
κατάλληλες πλαστικές θήκες.
 Παρουσιάζει γρήγορο στέγνωμα.
 Εύχρηστο. Δεν χρειάζεται προ-ανάμιξη των δύο συστατικών.
Εφαρμόζεται με απλό πιστόλι σιλικόνης.
 Είναι θιξοτροπικό. Δεν κρεμάει.
 Υψηλή πρόσφυση στα εφαρμοζόμενα υλικά και διεισδυτικότητα σε
τρύπες και κενά.
 Δεν αυξάνεται ο όγκος του κατά τον πολυμερισμό και δε δημιουργεί
τάσεις στο υπόστρωμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις στον κατασκευαστικό τομέα (κτιριακό,
βιομηχανικό, έργων υποδομής), καθώς και σε ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές
εφαρμογές. Εφαρμόζεται σε μπετόν (C20/25), πέτρες, συμπαγή τούβλα,
κούφια τούβλα, ξύλα, κ.α.
ΧΡΟΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία Εφαρμογής
Χρόνος σκλήρυνσης
Χρόνος φόρτισης
Application temperature (OC)
Open time (min)
Curing time (h)
30
4
1
25
5
2

Θερμοκρασία Εφαρμογής
Application temperature (OC)
20
10
5

Χρόνος σκλήρυνσης
Open time (min)
7
15
25

Χρόνος φόρτισης
Curing time (h)
3
4-5
5-6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ
Ντίζα
Οπή
d [mm] X h [mm]
Μ8
10 x 90
M10
12 x 95
M12
14 x 115
M16
18 x 130
M20
24 x 175
M24
28 x 215
M30
35 x 275
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΣΕ ΚΟΥΦΙΑ ΥΛΙΚΑ
Ντίζα
Αγκυρώσεις
d [mm] x L [mm]
Μ 8 x 90
M10 x 90
M12 x 90
M16 x 90

+/- 16
+/- 16
+/- 16
+/- 9

Αγκυρώσεις
+/- 54
+/- 39
+/- 25
+/- 16
+/- 6
+/- 4
+/- 2
Πλαστική θήκη
d [mm] x L [mm]
GC 15 x 85
GC 15 x 85
GC 15 x 85
GC 15 x 85

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Ξεβιδώστε το πώμα και κόψτε την άκρη από το σακουλάκι που
βρίσκεται εσωτερικά
 Βιδώστε το ειδικό ακροφύσιο (στατικός αναμίκτης) στην άκρη της
φύσιγγας
 Τοποθετήστε τη φύσιγγα σε απλό πιστόλι σιλικόνης
 Πρεσσάρετε μέχρι να βγει από ακροφύσιο μικρή ποσότητα
ομοιογενούς μίγματος (ενιαίο χρώμα)
 Τώρα το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση
 Ακολουθήστε και τηρήστε προσεχτικά τους χρόνους σκλήρυνσης και
φόρτισης
 Το υλικό που παραμένει στη φύσιγγα μετά την ολοκλήρωση της
χρήσης, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τοποθετώντας στη φύσιγγα
καινούργιο ακροφύσιο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φύσιγγες των 300 ml.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και
εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές
τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που
παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη
χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη
εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς
καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται.

