
KOTWA 
CHEMICZNA
  szybkoutwardzalna

  do wszystkich podłoży

  nie zawiera styrenu

* nośność na ścinanie przy 
standardowym zakotwieniu pręta M12 w betonie

   TONOWY UDŹWIG!!!

Czym jest kotwa chemiczna?
Jest dwukomponentową półpłynną masą, którą aplikuje się bez-
pośrednio do wywierconego i odpowiednio wyczyszczonego otworu,  
a następnie zatapia się w masie łącznik stalowy, który po zaschnięciu 
zastępuje tradycyjne zamocowania tworzywowe lub kotwy mechaniczne.Zasady montażu

Przewaga konkurencyjna mocowania opartego na kotwie żywicznej  
w porównaniu do standardowych mocowań mechanicznych;

• jeden produkt do podłoży pełnych i z pustymi przestrzeniami,

• pozwala mocować wszelakie elementy (nie tylko śrubę lub pręt 
gwintowany),

• obsługuje cały zakres średnic i głębokości kotwienia (określa go tylko 
element mocujący),

• nie jest wrażliwa na źle rozwiercony lub popękany otwór,

• nie wprowadza wstępnych naprężeń do podłoża,

• pozwala na mocowanie blisko krawędzi i doskonale nadaje się do starych 
i popękanych podłoży, dodatkowo wzmacnia je – wypełnia 
i spaja pęknięcia,

• po zaaplikowaniu żywicy można poziomować elementy wobec siebie,

• przenosi najwyższe obciążenia,

• może pełnić rolę kleju – zaprawy klejącej lub wypełnia ubytki,

1. Wiercimy otwór o odpowiedniej 
średnicy. Pamiętajmy, że  
w podłożach miękkich lub  
z pustymi przestrzeniami nie 
używamy udaru.

2. Czyścimy otwór wyciorem,  
a następnie pompką. Czynności 
powtarzamy 3 krotnie.

3. Odkręcamy nakrętkę (nie trzeba 
nic odcinać), przykręcamy 
końcówkę mieszającą i wkładamy 
kartusz do pistoletu.

4. Wyciskamy „na boku” kilka cm 
substancji do pełnego zmieszania. 
Masa powinna mieć stabilny szary 
kolor.

5. Aplikujemy masę do otworu.  
W podłożach pełnych wypełniamy 
otwór w 70% jego głębokości.

6. Wkładamy do otworu stalowy 
łącznik (pręt, hak, wkręt lub inny). 

7. Pozostawiamy do czasu pełnego 
związania, który jest podany na 
etykiecie i po jego upływie pod-
dajemy pełnemu obciążeniu.

Jakich błędów nie popełniać.

1. Należy zawsze dobrze wyczyścić otwór.
Niedokładnie wyczyszczony otwór może spowodować redukcję siły  
nośnej nawet o 50%, a w skrajnych przypadkach mocowanie nie 
będzie trzymało w ogóle!

2. Należy zawsze dobrze wymieszać dwa składniki. Zawsze trzeba  
wycisnąć i wyrzucić pierwszych kilka cm żywicy, która wychodzi z mie-
szacza przed wymieszaniem dwóch komponentów, dopiero potem 
aplikować masę do otworu.

SOLIDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
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KOTWA 
CHEMICZNA żywica poliestrowa 

bez styrenu

Czas wiązania - 
nawet 30 minut!

30 min.

ZALETY

• bezpieczne mocowanie w podłożach 
pełnych i porowatych,

• wysoka odporność chemiczna,

• do stosowania w wielu typach podłoży, 
również starych i zniszczonych,

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków,

• do stosowania w połączeniu z różnymi 
elementami, takimi jak haki, wkręty, śruby, 
pręty,

• kotwienie blisko krawędzi podłoża

Odpowiednia do większości specjalistycznych zadań. Do stosowania  
w podłożach porowatych i pełnych. Oferuje zdecydowanie wyższe  
nośności i większe bezpieczeństwo niż tradycyjne zamocowania  
mechaniczne, tj. kołki i kotwy.

 szybki czas wiązania
 podłoża pełne i porowate
 wysokie nośności
 do wilgotnych otworów
 mały skurcz

ZASTOSOWANIE

• montaż konstrukcji stalowych, drewnia-
nych, aluminiowych i innych,

• zamocowanie barierek, poręczy, regałów,

• montaż bram, przęseł, zawiasów, krat  
i innych elementów ślusarskich,

• montaż okiennic, markiz, daszków,

• montaż klimatyzatorów, przewodów wen-
tylacyjnych, anten satelitarnych

Zastosowanie Akcesoria do kotew chemicznych

KLIMATYZATORY      PORĘCZE      OGRODZENIA      ANTENY SAT   

MARKIZY      DASZKI      BARIERKI ENERGOCHŁONNE   

MASZTY      MURŁATY      SUWNICE
KOŃCÓWKI

MIESZAJĄCE

PRZEDŁUŻKI 
KOŃCÓWKI

MIESZAJĄCEJ

TULEJKI SIATKOWE
- STALOWE 1M

TULEJKI Z GWINTEM
WEWNĘTRZNYM

SZPILKI 
GWINTOWANE

TULEJKI SIATKOWE
- NYLONOWE

WYCIORY 
DO CZYSZCZENIA

OTWORÓW

POMPKI 
DO WYDMUCHIWANIA 

ZWIERCIN
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