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Balenie
• Kartuša 280 ml, 380
ml

Farba

• Šedá

Technický list

TL 07.52b Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF

Výrobok

Chemická kotva na báze polyesterových živíc bez styrénu je najob
kotvou predomácich majstrov a DIY aplikácie. Umožňuje kotvenie do všetkých typov
podkladov priteplotách do +35 °C. Je možné kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného
muriva, dutýchtehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu pri bežných teplotách. Vhodná pre
vysokézaťaženia a uchytenie fasádnych prvkov, technologických, sanitárnych alebo
športovýchzariadení, TV držiakov, políc, pätiek zábradlí, mreží, stĺpikov, plotov, káblových
žľabov,potrubia, držadiel, markíz alebo brán a
pod.

Vlastnosti

• Interiér aj
exteriér• Ihneď použiteľná, ľahko
aplikovateľná, bezzápachu
• Aplikačná teplota od -5 ° do +35 °C
(platí ajpre

podklad)• Pre závitové tyče M8 až
M24• Tepelná odolnosť až do
+80

• Univerzálne
použitie• Vysoké
zaťaženie• Vysoká pevnosť
materiálov bezrozperných

tlakov• ETA
certifikácia

Použitie

- Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a
skrutiek- Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých
tehiel a pod.- Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán,
výkladnýchskríň a pod.

Technické vlastnosti

Základ Polyester bez styrénu

Hustota g/ml 1,80 ISO 7390

Aplikačná teplota °C -5 až +35

Tepelná odolnosť °C -15 pri preprave

Tepelná odolnosť °C -40 až +80 po vytvrdnutí

Skladovateľnosť mesiace 18 dnom dolu!!! Pri teplotách od +5
°C do +25 °C
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