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PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE 19/2020
Vážený obchodný partner,
Radi by sme Vás týmto informovali o nových alternatívnych materiáloch za epoxidovú chemickú
kotvu Sika AnchorFix®-3+, ktorú sme zamenili za produkty s lepšími technickými parametrami
Sika AnchorFix®-3001 a Sika® AnchorFix®-3030.
Sika AnchorFix®-3001 výhody v porovnaní so Sika AnchorFix-3+ :







rovnaká aplikačná pištol
ETA pre dodatočnú inštaláciu výstuže
LEED certifikácia
Schválené pre styk s pitnou vodou (IAPMO)
Schválené podľa normy AC308 US
ETA vrátane skúšok seizmicity C1 a kotvenie v betóne s trhlinami

Sika AnchorFix®-3030 výhody v porovnaní so Sika AnchorFix-3+ :






ETA pre dodatočnú inštaláciu výstuže
LEED certifikácia
Schválené pre styk s pitnou vodou (WRAS)
ETA vrátane skúšok seuzmicity C1 a C2; kotvenie v betóne s trhlinami
Pre profesionálne použitie

Sika Anchorfix® 3001; Sika Anchorfix® 3030 :
VYSOKO KVALITNÉ, EPOXIDOVÉ KOTVIACE LEPIDLO / CHEMICKÁ KOTVA
 2-komponentné, tixotrópne, vysoko kvalitné kotviace lepidlo na báze epoxidu na kotvenie závitových tyčí a
výstuže v suchom alebo vlhkom betóne, ktorý je bez trhlín alebo aj s trhlinami.
Použitie:
 Kotvenie nosných prvkov:
 Tyče / oceľová výstuž kotvené v nových alebo renovovaných konštrukciách
 Závitové tyče
 Kotvy a špeciálne ukotvovacie / fixačné systémy
 Montážne práce:
 Kotvenie madiel, zábradlí a nosníkov
 Kotvenie mreží
 Kotvenie dverných a okenných rámov
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 Do nasledovných podkladov
 Betón (bez trhlín alebo s trhlinami)
 Murivo z plných aj dutinových tehál
 Drevo
 Tvrdý prírodný a umelý kameň, pevná skala
Ďalšie vlastnosti/výhody:
 Dlhý otvorený čas
 Umožňuje kotviť do vlhkého aj suchého betónu
 Vysoká zaťažiteľnosť
 Odolné voči ohňu
 Bez styrénov
 Dobrá prídržnosť k podkladu
 Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
 Nízke emisie
 Malé straty

SAP
č.
532837
584639

Názov materiálu

Balenie

m.j.

Sika AnchorFix®-3001
Sika AnchorFix®-3030

250 ml
585 ml

ml
ml

Cena v €/m.j.
bez DPH
17.00 €
30.30 €

Cena v €/m.j.
s DPH
20.40 €
36.36 €

PRAKTICKÁ INFORMÁCIA:

Sika AnchorFix®-3001 – aplikácia možná bežnými
pištoľami na katuše
Sika AnchorFix®-3030 – aplikácia možná bežnými
pištoľami na aplikáciu z 585 ml balení. Potrebné je
iba mať k dispozícii doplnkový adaptér.

V prípade záujmu Vám radi pošleme produktové listy materiálov a poradíme pri správnom výbere a zabudovaní
produktov fy Sika. Obráťte sa na pracovníkov nášho Technického servisu prípadne na technikov a obchodníkov
spoločnosti Sika Slovensko, s ktorými ste v kontakte.
Technický servis Sika Slovensko spol. s r.o., tel: 02/ 49 20 04 41, e-mail: sika@sk.sika.com
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