
Technický list

EPOMAX-ANCHOR

Rýchlo tvrdnúce kotviace lepidlo pre  tyče betónovej výstuže

Popis produktu 

EPOMAX-ANCHOR je dvojzložkové 
polyesterové lepidlo na kotvenie. Neobsahuje 
rozpúšťadlá ani styrén. Po aplikácii drží 
objem a   nezmršťuje sa.

Oblasti použitia

EPOMAX-ANCHOR môže byť použité ako 
rýchlo tvrdnúce kotviace lepidlo pre  tyče 
betónovej výstuže, závitové tyče, kotviace 
skrutky. Môže byť tiež použitý na inštaláciu 
týchto prvkov do betónu, pevného kameňa, 
dutého a masívneho muriva atď.   

Technické dáta

Základ :                             polyester bez styrénu
Farba:  šedá 
Pomer miešania (A:B):   10:1  
Hustota:     1, 65 kg/lit  

Teplota pri aplikácii:      medzi +5°C a 35°C 

Tvrdnutie : 

    Teplota          Pracovný čas    Čas tvrdnutia
+ 5 OC 25 min 120 min 
+ 10 OC 15 min 80 min 
+ 20 OC 6 min 45 min 
+ 30 OC 4 min 25 min 
+ 35 OC 2 min 20 min 

Pevnosť v tlaku:  75 Mpa po 24h 

Priemer závitu 
d (mm) 8 10 12 16 20 

Priemer vrtáku
d0 (mm) 10 12 14 18 24 

Hĺbka ukotvenia 
hef (mm) 80 90 110 125 170 

Priemer závitu 
d (mm) 

8 10 12 16 20 

Priemer vrtáku
d0 (mm) 

10 12 14 18 24 

Hĺbka ukotvenia 
hef (mm) 

80 90 110 125 170 

Minimálna 
hrúbka vrstvy
h min (mm) 

130 140 160 175 220 

Odstup od okraja 
Ccr,N (mm) 80 90 110 130 170 

Vzdialenosť od 
osi  Scr,N (mm) 160 180 220 250 340 

Konštrukčné 
hodnoty  betónu 
C20/25 NRk (KN) 

12.3 18.4 26.0 30.2 48.1 

Odporúčané 
zaťaženie pre 
betón C20/25 
Frec (KN) 

4.7 7.1 10.0 11.2 18.8 

Návod na použitie

1. Aplikácia do betónu alebo pevného kameňa
Vyvŕtajte otvor správneho priemeru do 
odporúčanej hĺbky. Potom dôkladne vyčistite 
otvor pomocou nylonovej kefy a odstráňte 
všetky voľné častice pomocou stlačeného 
vzduchu alebo ručnej pumpy atď.
Vložte EPOMAX-ANCHOR do aplikačnej 
pištole a vytlačte mimo otvoru približne 15 ml 
zmesi. Toto množstvo sa nepoužíva. 
Následne začnite vypĺňať vyvrtaný otvor od 
zadného konca a úplne ho vyplňte. Zasuňte 
kotvu do  otvoru tak, že ju pritom jemne 
točíte. Je potrebná vizuálna kontrola pri 
vyplňovaní otvoru.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na vedomostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobých aplikácií výrobku v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa používania produktu 
sú poskytované bez záruky, pretože podmienky na mieste počas aplikácií sú mimo kontroly našej spoločnosti. Aplikátor je zodpovedný 
za použitie  zvoleného výrobku na danú aplikáciu. Vydanie tohto technického listu automaticky zruší všetky predchádzajúce vydania, 
ktoré sa týkajú tohto výrobku.

Pred zaťažením nechajte EPOMAX-
ANCHOR dostatočne vytvrdnúť, časy 
tvrdnutia sú uvedené v tabuľke vyššie. 

2. Inštalácia na duté podklady
Vyvŕtajte otvor bez príklepu. Potom dôkladne 
vyčistite otvor pomocou nylonovej kefy a 
odstráňte všetky voľné častice pomocou 
stlačeného vzduchu alebo ručnej pumpy atď. 
Vložte EPOMAX-ANCHOR do aplikačnej 
pištole a vytlačte mimo otvoru približne 15 ml 
zmesi. Toto množstvo sa nepoužíva. 
Následne začnite vypĺňať vyvrtaný otvor od 
zadného konca a úplne ho vyplňte. Zasuňte 
kotvu do  otvoru tak, že ju pritom jemne 
točíte. Pred zaťažením nechajte EPOMAX-
ANCHOR dostatočne vytvrdnúť, časy 
tvrdnutia sú uvedené v tabuľke vyššie. 

Spotreba 

V závislosti od aplikácie.

Balenie 

300 ml tuba 

Trvanlivosť / Skladovanie

12 mesiacov ak je skladovaný na suchom 
mieste bez mrazu.

Poznámky 

EPOMAX-ANCHOR sa aplikuje pri teplote 
prostredia nad -5°C, avšak teplota produktu 
musí byť vždy minimálne  10°C.  
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