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CHEMICKÉ KOTVY PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ

fischer zaráÏecí patrona typ FHP
Dodateãné a bezpeãné ukotvení pfiipojované v˘ztuÏe.

MontáÏ

PouÏití

Vhodná pro:
beton M B15, pfiírodní kámen s hutnou strukturou.

K upevnění:
v˘ztuÏn˘ch prutÛ, pfiipojované v˘ztuÏe atd.

Popis

ZaráÏecí patrona fischer FHP je urãena pro bezpeãné kotvení
profilovan˘ch v˘ztuÏn˘ch prutÛ a pfiipojované v˘ztuÏe.
ZaraÏením v˘ztuÏného prutu se sklenûná ampule rozbije. Takto
aktivovaná speciální malta drÏí ocelovou tyã od poãátku i ve
vlhkém betonu v poÏadované poloze a rychle tvrdne.

J Maximální uÏivatelská bezpeãnost díky dvoukomorové ampuli
pfii rovnomûrném rozloÏení speciální malty ve vyvrtané dífie.

J Malé montáÏní náklady díky rychlému, jednoduchému
ukotvení a díky skuteãnosti, Ïe není tfieba pouÏívat drahé
montáÏní nástroje.

J Mal˘ prÛmûr vrtané díry a malá hloubka ukotvení.

J Pfiesné dávkování, 2 ampule = jedno ukotvení v˘ztuÏe.

J ManÏeta jako ochrana proti odstfiiku.

J Smûr zavedení ampule je libovolnû voliteln˘.

J Tato zaráÏecí patrona mÛÏe vyvolat senzibilizaci pfii
vdechování a pfii styku s kÛÏí.

Postup montáÏe

J Vyãistit a vyfoukat vyvrtan˘ otvor od prachu z vrtání.

J VloÏit patronu FHP podle nákresu.

J Oãistit betonáfiskou tyãovou ocel. Musí b˘t zbavena oleje a
tuku. Nasadit manÏetu.

J Kotevní prvek zatlouci palicí do vyvrtaného otvoru aÏ na
doraz. Dobu vytvrzení odeãíst z tabulky.

Technická data

Pfiíklad pouÏití

1

fischer zaráÏecí patrona FHP1

V˘poãtové zátûÏe se 2 vloÏen˘mi
patronami (dvojnásobná vrtaná hloubka).
Zahrnuty jsou dané bezpeãnostní
koeficienty.

výpočtové zatížení  F 
betonu M B25 

x ocelové (25N/mm2)
tyče v kN

Typ fischer     (Armování) a BST 420/500

FHP 10     10 12

FHP 12     12 17

FHP 16     14 22

FHP 16     16 29

FHP 20     20 38

vhodný x do
ocelové x hloubka ampule na
tyče vrtáku díry jednu montáž balení balení

Typ fischer katalogové č. mm mm mm kusů kusů v kusů

FHP 10 52520 10 13 180/ 90 2/1 10 500

FHP 12 52521 12 15 220/110 2/1 10 500

FHP 16 52522 14 18 250/125 2/1 10 250

FHP 16 52522 16 20 280/140 2/1 10 250

FHP 20 52523 20 24 360/180 2/1 10 100

bez styrenu

DodrÏujte dobu
vytvrzení!

Certifikováno




