MOMENT CF 850

Ancoră chimică pentru ancorări puternice
PENTRU FIXAREA OBIECTELOR SUSPENDATE
CARACTERISTICI

proprietăţi termice și mecanice foarte bune

după întărire, devine impermeabilă

soluţia ideală pentru fixări dificile în interiorul și exteriorul casei


DOMENII DE UTILIZARE

fixare obiecte sanitare suspendate, instalații de aer condiționat,

balustrade, antene satelit, iluminat stradal, uși de grilaj, rafturi,
cabluri, legături conducte etc.
cărămidă, beton sau piatră (Atenție! Piatra naturală se poate

decolora; verificaţi în prealabil).

AMBALARE

cartuș din plastic 850 ml, 12 buc. / bax


PROPRIETĂŢI
Se aplică cu pistol normal aplicator de cartuşe şi cu mixerul
static. Rezistă la temperaturi de până la +80°C, pentru perioade
scurte de timp rezistă până la +120°C. Temperatura de aplicare
a tubului trebuie să fie de minimum +20°C. Rezistenţă chimică
redusă. Temperatură de depozitare de la +5°C până la +25°C.
Termen de valabilitate: 18 luni de la data de fabricație.

RECOMANDĂRI
A se folosi la temperaturi de peste +10°C. Curăţaţi uneltele cu
apă imediat după folosire. Nu este recomandat pentru polietilenă,

polipropilenă şi oglinzi. După folosire, cartuşele trebuie închise.
Resturile de material nu se aruncă în reţeaua de canalizare.
Conţine metacrilat de 2-hidroxietil. Iritant pentru ochi şi
pentru piele. Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
Persoanele care sunt alergice la acrilaţi și la peroxizi trebuie să
evite lucrul cu acest produs. În cazul contactului cu ochii, spălaţi
imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. Purtaţi echipament
de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru
ochi/faţă. Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros. A
se păstra departe de murdărie, rugină, baze, acizi şi acceleratori.

DATE TEHNICE / BETON
greutate recomandată maximă

bolțuri de ancorare

diametru bolț (mm)
încărcare

beton � C20/25

Frec. [kN]

M8

M10

M12

M16

M20

4,7

7,1

10,0

11,2

18,8

M6

M8

Frec. [kN] = factor de siguranță calculat după ETAG.
Valori valabile pentru bolțuri de ancorare de 5,8 din zinc galvanizat / A4‑70
DATE TEHNICE / CĂRĂMIDĂ CU GOLURI
greutate recomandată maximă

diblu de ancorare

greutate recomandată
(tensiune transversală, tensiune
angulară sub orice unghi)

diametru bolț (mm)
cărămidă cu goluri

cărămidă cu goluri tencuită

bloc beton ușor cu goluri
bloc beton cu goluri

M10

M12

Frec. [kN] � Hlz 4

0,3

0,3

0,3

0,3

Frec. [kN] � Hlz 6

0,4

0,4

0,4

0,4

Frec. [kN] � Hlz 12

0,7

0,8

0,8

0,8

Frec. [kN] � KSL 4

0,3

0,4

0,4

0,4

Frec. [kN] � KSL 6

0,4

0,6

0,6

0,6

Frec. [kN] � KSL 12

0,7

0,8

0,8

0,8

Frec. [kN] � Hbl 2

0,3

0,3

0,3

0,3

Frec. [kN] � Hbl 4

0,5

0,6

0,6

0,6

Frec. [kN] � Hbn 4

0,5

0,6

0,6

0,6

