UŽITEČNÉ INFORMACE

DOPLŇKY

Technické podmínky instalace a pevnostní údaje
Tabulka č. 1

Sítko plastové – kotvení do dutých materiálů.

Průměr kotvy

d

Průměr vrtáku

mm
mm

DB

Hloubka vrtání

h

M8

M10 M12

10

12

14

M16

1434412

Sítko plastové 12 x 45mm

M20

1434415

Sítko plastové 15 x 85mm

24

1434416

Sítko plastové 15 x 130mm

1434420

Sítko plastové 20 x 85mm

18

mm

80

90

110

125

170

Minimální vzdálenost od kraje Cmin

mm

40

50

60

70

90

Minimální osová vzdálenost

Smin

mm

80

90

110

125

170

T

Nm

10

20

40

60

120

NRd

kN

8,8

13,9

19,4

27,7

41,5

Utahovací moment
Pevnost v tahu (beton)
Pevnost ve střihu
(beton, ocel kvality 5.8)

VRd

kN

7,9

12,6

18,3

34,6

54

Doba vytvrzování na suchém podkladu
Tabulka č. 2

Doba vytvrzování na suchém
podkladu (200C, 65% r. v.)
- na mokrém podkladu x 2

1434512

Sítko ocelové 12 x 1000mm

1434516

Sítko plastové 16 x 1000mm

1434520

Sítko plastové 20 x 1000mm

Otevřený čas

Doba vytvrzování

-5˚C

90 min

360 min

1434706

Pouzdro s vnitřním závitem M6 8 x 50mm

0˚C

45 min

180 min

1434708

Pouzdro s vnitřním závitem M8 12 x 80mm

100 min

1434710

Pouzdro s vnitřním závitem M10 14 x 80mm

1434712

Pouzdro s vnitřním závitem M12 16 x 80mm

5˚C

25 min

10˚C

15 min

80 min

20˚C

6 min

45 min

30˚C

4 min

25 min

35˚C

2 min

20 min

Pistole profi chemická kotva

SOUDAFIX VE-SF
CHEMICKÁ KOTVA

Pouzdro s vnitřním závitem – demontovatelná metrická šroubová spojení, která se používají samostatně v plných materiálech nebo ve spojení s plastovým či ocelovým sítkem v dutých
materiálech.

Teplota

Pistole profi chemická kotva - speciální aplikační pistole
pro vytlačování chemických kotev v balení o objemu 380ml.
4408504

Sítko ocelové - kotvení do dutých materiálů, umožňuje úpravu
na libovolnou délku, zajišťuje vysokou pevnost spoje.

Svorník závitový – závitová tyč s maticí a podložkou, která se
používá buď samostatně v plných materiálech nebo ve spojení s plastovým či ocelovým sítkem v dutých materiálech.
1434606

Svorník závitový MP M6 x 70mm

1434608

Svorník závitový MP M8 x100mm

1434610

Svorník závitový MP M10 x110mm

1434612

Svorník závitový MP M12 x120mm

1434616

Svorník závitový MP M16 x150mm
Soudal NV
Work 1

SOUDAFIX sada M8/M10 - sada obsahuje: 2ks plastové
sítko 15 x 85mm a 2ks svorník.

Čisticí kartáček 8 - 20mm - ruční čištění vyvrtaného otvoru.

SOUDAFIX sada sítko+svorník M8 2ks

1434910

SOUDAFIX sada sítko+svorník M10 2ks

Mixážní tryska - tryska pro dokonalé promísení obou složek
chemické kotvy.

SOUDAFIX sada mixažní trysky 2ks

1434800
14

mixažní tryska SOUDAFIX

Vyfukovací pumpička

Fire Resistance
Class

F 120

Čisticí kartáček 8 - 20mm

Vyfukovací pumpička
mpička – vyfukování prachu a nečistot z vyvrtaného otvoru.
1434830
1434

1434900
1

ETAG 001-1 Option
on 7

M8-M30

1434820
1434908

0756-CPD-0322
22
ETA-10/0167

Vinylesterová báze bez styrenu
Voděodolné a nepropustné kotvení od -5˚C
Kotvení do plných i dutých materiálů
Certifikováno pro průměr kotvených prvků
M8 – M30
Požární odolnost F120

www.soudal.cz

280ml balení lze aplikovat běžnou pistolí na tmely

SOUDAFIX VE-SF CHEMICKÁ KOTVA
je dvousložková kotvicí malta na bázi vinylesterové
pryskyřice. Byla vyvinutá pro bezpečné upevňování
mechanických částí s nároky na vysokou
pevnost a životnost kotvených prvků do plných
i dutých materiálů, jako jsou například beton,
trhlinový beton, cihly, pórobeton, přírodní kámen,
sádrokarton.

KOTVENÍ DO DUTÉHO MATERIÁLU

Chemická kotva SOUDAFIX VE-SF se širokým
spektrem použití se nejčastěji používá
k upevňování a kotvení pilířů, závitových svorníků,
armovacích tyčí, bezpečnostních bran a závor,
veřejného osvětlení, přístřešků, trámů pergol,
zábradlí, madel, elektrických rozvaděčů,
k instalaci kuchyňských linek, sanitární keramiky,
nosných polic, držáků nástěnných TV, radiátorů,
rozvodů potrubních systémů, vzduchotechniky, aj.

Vyvrtejte požadovaný počet
otvorů dle doporučené
hloubky (viz. tabulka č. 1).. 1

Vyvrtejte požadovaný počet
otvorů dle doporučené
hloubky (viz. tabulka č. 1).. 1
1

Přilne i na vlhké podklady, je voděodolná
a použitelná od -5°C.
SOUDAFIX VE-SF s vysokou chemickou a požární
odolností, je vhodná i pro kotvení v rozích
a v blízkosti hran, neboť upevňování kotvicího
prvku nezpůsobuje žádný tlak na okolní materiál.

KOTVENÍ DO PLNÉHO MATERIÁLU

2

Otvory vyčistěte od prachu
a nesoudržných částic
pomocí kartáčku a vzduchové pumpy minimálně 2x.
x. 2
x.

Našroubujte mixážní trysku
na kartuši. Před aplikací
vytlačte cca 10 cm pruh
nedokonale promíchané
směsi. Správně promíchaná
směs má stejnoměrně tmavě
šedou barvu.

1

Otvory vyčistěte
od prachu a nesoudržných
části pomocí kartáčku
a vyfukovací pumpy.. 2

2

Našroubujte mixážní trysku
na kartuši. Před aplikací
vytlačte cca 10 cm pruh
nedokonale promíchané
směsi. Správně promíchaná
směs má stejnoměrně tmavě
šedou barvu.. 3

Do připravených otvorů
vložte plastová sítka pro
chemickou kotvu.. 3
3

3

Otvor se sítkem zcela
vyplňte kotevní maltou ode
dna směrem nahoru
a následně zamáčkněte
víčko sítka. 4

Dostupná v kartuších o objemu 280ml a 380ml.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

4

Točivým pohybem zasuňte
kotvicí prvek, přebytečná
kotvicí malta bude vytlačena
do dutin stavebního
materiálu.. 5

Připravené otvory vyplňte
maximálně do 2/3, otáčivým
pohybem zašroubujte kotvicí
prvky až na dno otvoru a odstraňte přebytek vytlačené
kotvicí malty z okolí otvoru.. 4
4

Chemickou kotvu nechte
plně vytvrdnout (viz. tabulka
č. 2). Po vytvrzení upevněte
kotvené prvky a dotáhněte.
5

Chemickou kotvu nechte
plně vytvrdnout (viz. tabulka
č. 2). Po vytvrzení upevněte
kotvené prvky a dotáhněte.. 5
5

