fischer
Rozwiązania dla infrastruktury
mostowo-drogowej.

Serwis na potrzeby budowy mostów.

Badania i rozwój
Posiadamy własny dział
rozwoju żywic chemicznych,
kotew stalowych i łączników
tworzywowych. Nasza
wiedza w zakresie trendów
marketingowych oraz

Marka, która gwarantuje dobrą jakość

Klienci, którzy wybierają markę fischer, otrzymują coś więcej niż
tylko bezpieczne produkty do mocowania. Naszym celem jest
pewność, że zawsze oferujemy klientom najlepsze rozwiązania

z realną wartością dodaną.
Oprócz innowacyjnych
i wyjątkowych produktów,
klienci otrzymują wsparcie w
zakresie doradztwa i korzystają z
naszego serwisu. fischer jest
wiodącą marką, na której mogą polegać
fachowcy budowlani na całym świecie.

Globalna obecność
Posiadając ponad 40 oddziałów krajowych oraz
ponad 100 współpracujących importerów,
fischer jest jedną z najbardziej innowacyjnych

Produkcja
W naszych zakładach znajdują się wszystkie
działy niezbędne w całym procesie
produkcji: dział badań i rozwoju oraz inne
działy zajmujące się przygotowaniem
sprzętu i specjalnego wyposażenia do
produkcji kotew chemicznych, stalowych
i łączników tworzywowych. Nasz system
zarządzania jakością uzyskał certyfikację

zarówno pod względem technicznym, jak i sprzedażowym,
dzięki czemu zagwarantowany jest także wysoki poziom
dostępności produktów.

Oprogramowanie projektowe

ów zamocowań o zasięgu globalnym.

Porady dla klientów

porównawcze oraz rozwój specjalnych rozwiązań.

Nasze wsparcie techniczne w zakresie
polega na profesjonalnym doradztwie, zgodnym

według normy DIN EN ISO 9001. Poprzez system procesowy (fPS), ciągle optymalizujemy wszystkie procesy
produkcyjne i dostosowujemy je do wymagań
naszych klientów. Dzięki temu
możemy zapewnić niezmiennie
wysoki poziom
odpowiedzialności i jakości w
odniesieniu do naszych produktów.

fischer pozostaje kompetentnym i profesjonalnym partnerem,

firm z silną pozycją lidera na rynku system-

wszystkich spraw związanych z mocowaniem,

oczekiwań klientów pozwalają na opracowanie wyjątkowych
produktów, gotowych do wprowadzenia na rynek. Ponadto
oprócz dobrego funkcjonowania i jakości naszych produktów,
istotnym elementem jest ich bezpieczny i szybki montaż. Dzięki
temu użytkownicy oszczędzają czas, pieniądze i nakłady pracy.

W skali światowej, ponad 130 inżynierów wspiera
Państwa w zakresie fachowej wiedzy, dotyczącej

Nasze nowe modularne

wszystkie istotne standardy projektowe (ETAG 001 oraz

oprogramowanie, pod nazwą

Eurokody EC2, EC1, EC3 i EC5), dokumenty krajowe oraz daje

„Fixperience“ oferuje

możliwość wyboru różnych jednostek miar, a to w efekcie

bezpieczny, odpowiedzialny i

przekłada się na międzynarodowe użytkowanie. Bezpłatna

komfortowy sposób projektow-

aktualizacja „live update“ jest stale dostępna na stronie:

ania. Oprogramowanie obejmuje

http://www.fischerpolska.pl

zamocowań. Cieszy nas możliwość doradzania – czy to

ze sztuką budowlaną i krajowymi regulacjami prawnymi.

poprzez nasze szkolenia, czy w biurze, czy bezpośrednio na placu

Do zadań serwisu należy testowanie zamocowań, próby

budowy.

wytrzymałościowe, projekty indywidualne, obliczenia

Certyfikacja
Nie uznajemy żadnych kompromisów w odniesieniu do
bezpieczeństwa naszych produktów. Bierzemy udział w pracach

Produkty

wiodących międzynarodowych organizacji, które określają normy
i szczególnych wymagań

i przepisy w zakresie techniki zamocowań.

ETA-98/004

001- 3
Wiele z ETAG
naszych
produktów posiada zaktualizowane,
Option 1 für gerissenen Beton

międzynarodowe aprobaty i certyfikaty techniczne oraz raporty
sporządzone przez uznanych ekspertów. Wszystko to w celu
zapewnienia bezpieczeństwa.

Oferujemy szeroki asortyment rozwiązań w zakresie techniki

klientów. Wszystkie te

mocowania, począwszy od żywic chemicznych, poprzez kotwy stalowe

rozwiązania oparte są na naszej

i mocowania tworzywowe. Oferujemy zarówno nasze standardowe

wiedzy i przeszło 60-letnim

produkty, przeznaczone do typowych zastosowań, jak

doświadczeniu w dziedzinie

Aktywnie wspieramy budownictwo

Nasz asortyment produktów z tzw.

i specjalne rozwiązania dla potrzeb konkretnych projektów

techniki mocowania.

zrównoważone. Nasz środowiskowy system

zielonej linii bazuje już w ponad 50%

Środowisko

zarządzania dostał certyfikat zgodnie z normą
DIN EN ISO 14001. Coraz większa ilość naszych
8C048
produktów posiada Środowiskową Deklarację Produktu

na surowcach odnawialnych – co
zostało wykazane w certyfikacie
według DIN CERTCO/TÜV Rheinland.

(EPD) wydaną przez Instytut Budownictwa i Środowiska.
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Rozwiązania dla mostów i wiaduktów
drogowych.

Spis treści
Strona

Strona

Specjalne wymagania dla mostów

fischer oferuje:

■ Podstawowe wiadomości

6

■ Instalacje elektryczne, rurowe i drenażowe

11

■ Długi oraz bezobsługowy czas użytkowania

■ trwałe produkty i systemy, wykonane z takich materiałów jak
stal nierdzewna i stal wysoko - odporna na korozję

■ Referencje

7

■ Rekonstrukcje i dodatkowe wyposażenie

12

■ Produkty odporne na obciążenia sejsmiczne, dynamiczne lub
szokowe

■ Zamocowania tymczasowe na budowach

8

■ Dylatacje i łożyska mostowe

13

■ Bariery i ekrany akustyczne

9

■ Inne wyposażenie lub instalacje

14

■ Specyfikacja produktowa i akcesoria

15

■ Zwiększone bezpieczeństwo, także w przypadku trzęsienia
ziemi

■ Drabiny i podesty obsługowe

10

Ochrona przed wiatrem
i hałasem

Elektryfikacja - słupy i
sygnalizatory

System odwodnienia
Poręcze i drabiny dla
serwisu

Balustrada
Bariera

Korytka kablowe i rurociągi
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Podstawowe wiadomości

Beton zarysowany
Podczas kotwienia w betonie, zazwyczaj
zakłada się występowanie rys w rejonie
zamocowania, które znacząco wpływają
na nośność. Trudno jest też określić
wszystkie tymczasowe i stałe przypadki
obciążenia i rozstrzygać, czy beton jest
zarysowany czy niezarysowany. Ze względów
bezpieczeństwa, zawsze zaleca się stosowanie
zamocowań, przeznaczonych do strefy zarysowanej betonu.
Mocowania posiadające aprobatę (lub ocenę) techniczną, zgodnie
z wytycznymi ETAG 001 do strefy zarysowanej, mają potwierdzoną
możliwość zastosowania w obecności rys i mogą być bez ograniczeń
stosowane w strefie rozciąganej oraz ściskanej betonu.
Zamocowania, które są odpowiednie do betonu zarysowanego,
zostały sprawdzone i zatwierdzone według norm amerykańskich.
Tego typu “raporty ewaluacyjne” są przygotowywane w oparciu
o normę ACI 318.

Obciążenia dynamiczne /
zmęczenie materiału
Aprobaty krajowe wydawane przez
np.
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt)
lub Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA)
przeznaczone są zazwyczaj dla obciążeń
statycznych lub quasi-statycznych. Jednakże w przeciwieństwie
do tych obecnych aprobat, w praktyce występują różne efekty
dynamiczne, jak np. ciśnienie lub podciśnienie w wielu
aplikacjach w tunelach. Zazwyczaj projektanci zwracają
największą uwagę na ochrone przed hałasem oraz wiatrem.
Aplikacje wewnątrz tunelu są poddane oddziaływaniu przez duży
ruch samochodowy, ssanie lub napór wiatru.
Kotwa fischer Highbond FHB dyn posiada aprobatę dla obciążeń
dynamicznych. Aprobata ta odnosi się do zakotwień
z obciążeniami dynamicznymi o nieograniczonej liczbie cykli
obciążenia wyrywającego lub ścinającego. W dodatku kotwa FHB
dyn jest produkowana w rozmiarze M16 ze stali o wysokiej
odporności na korozję, z materiału nr 1.4529.
Testy pokazały, że ten rodzaj materiału (w przeciwieństwie do
zwykłych standardowych stali nierdzewnych o odporności klasy
III, np. A4, w stopniu AISI 316) jest odpowiedni nie tylko do
zastosowania w wilgotnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz
budynków, ale także do przenoszenia obciążeń dynamicznych

Korozja
Korozja to reakcja chemiczna, podczas której metal jest utleniany.
Im słabsza jest jakość metalu (czyli tzw. “potencjał elektrochemiczny”),
tym więcej materiału ulega destrukcji. Podczas tego procesu
następuje złuszczanie się rdzy lub jej występowanie miejscowe.
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Najczęściej spotykanym typem korozji zamocowań i kotew jest
jednolite pojawienie się przebarwienia na całej powierzchni
lub na jej części. Przykładowo, korozja może wystąpić poprzez
przenikanie pary wodnej przez szczelinę pomiędzy kotwą a blachą,
a nie przez trzpień kotwy. W rezultacie mocowanie, które wydaje się
z zewnątrz być zupełnie nieskorodowane, nagle ulega awarii.

Referencje

Saint Cloud (FR)

Korozja kontaktowa
Jeśli metale o różnych właściwościach stykają się ze sobą jako
przewodzące medium, to zawsze materiał gorszej jakości zaczyna
korodować (ponieważ stanowi anodę). W efekcie stal nierdzewna
jest zwykle niezmieniona. Najbardziej istotny jest stosunek dwóch
powierzchni różnych typów metali: im większa jest powierzchnia
metalu o lepszej jakości w porównaniu do metalu gorszej jakości, to
tym większa będzie korozja. Na przykład, jeśli duży arkusz blachy
nierdzewnej będzie przymocowany wkrętami cynkowanymi
galwanicznie, to wkręty będą rdzewieć szybciej. W przeciwieństwie
do tego, jeśli zastosuje się wkręty nierdzewne do blachy
galwanizowanej, to korozja postępuje powoli.

Projekt renowacji wiaduktu de Saint Cloud
obejmował wymianę kapy krawędziowej.
fischer dostał zadanie zaprojektowania
mocowania poszczególnych elementów
betonowych.

Każdy element kapy betonowej został zamocowany łącznikami FIS A M20,
wklejanymi przy pomocy systemu iniekcyjnego FIS V 360 S. To ekonomiczne rozwiązanie
zostało zatwierdzone do realizacji po wykonaniu wielu testów wytrzymałościowych na
budowie.

Wyzwanie

Rozwiązanie

Ze względu na duże natężenie ruchu
drogowego, należało wzmocnić 4 wiadukty
na autostradzie A2. Wzmocnienie zostało
wykonane poprzez dodanie dodatkowej
warstwy betonu i wbudowanie dwóch kap
krawędziowych. Nowa warstwa betonu miała
być połączona do starej konstrukcji poprzez
specjalne łączniki. Wymagano dostarczenia
dużej ilości kotew w bardzo krótkim czasie.
Największym wyzwaniem była zamiana kosztownego rozwiązania zaproponowanego przez
projektanta. Rozwiązanie mocowania kapy
miłao polegać na połączeniach do
zakotwionych szyn montażowych.

fischer był w stanie dostarczyć w ciągu
jednego miesiąca ponad 25.000 szt.
łączników do betonu typu FCC-H oraz FCC-A
o różnych średnicach. Mocowanie kapy
krawędziowej zostało zmienione na nowe
rozwiązanie.

Wyzwanie

Rozwiązanie

W roku 2008 południowa obwodnica
Krakowa została zupełnie odnowiona
i poszerzona. Utrzymanie wszystkich
mostów i wiaduktów na tej trasie oznaczało
znaczne zwiększenie ich nośności
i bezpieczeństwa. Łącznie trzeba było
wybudować 12 mostów i 20 wiaduktów.

Do zakotwienia ponad 18.000 łączników
zbrojeniowych zastosowano hybrydową
zaprawę iniekcyjną FIS EM oraz FCS Liquid.
Istniejące słupy zostały wzmocnione
dodatkowym zbrojeniem, które znacznie
zwiększyło ich nośność. Do zakotwienia
profili zabezpieczających przed rozszerzaniem termicznym zastosowano kotwy FHB
dyn w rozmiarze M16.

Wyzwanie

Rozwiązanie

Do zakotwienia ponad 18.000 łączników
zbrojeniowych zastosowano hybrydową
zaprawę iniekcyjną FIS EM oraz FCS Liquid.
Istniejące słupy zostały wzmocnione
dodatkowym zbrojeniem, które znacznie
zwiększyło ich nośność. Do zakotwienia
profili zabezpieczających przed rozszerzaniem termicznym zastosowano kotwy FHB
dyn w rozmiarze M16.

Dla tej niezwykłej budowli pomiędzy
Monachium a Jeziorem Konstancja zostały
dostarczone kotwy wklejane w systemie FHB
II w różnych rozmiarach. fischer był w stanie
spełnić wszystkie wymagania i zaoferować
ekonomiczne zamocowanie, w dodatku
łatwe do wykonania.

fischer dostarczył ponad 8.000 szt. kotew
mostowych typu FBA o różnych długościach,
w celu najlepszego i najbardziej optymalnego rozwiązania, dostosowanego do dużego
natężenia ruchu drogowego.

Renowacja wiaduktu Kraków (PL)

Wodoszczelność
Mocowania są najbardziej efektywnym elementem pod względem
wodoszczelności, ponieważ jedynie punktowo przechodzą przez warstwę
wodoszczelną. Przykładowo w konstrukcjach znajdujących się
w intensywnym oddziaływaniu chlorków, jak np. mosty i tunele takie
oddziaływanie chlorków jest najbardziej decydujące o trwałości betonu,
i ten negatywny wpływ może być wyeliminowany jedynie przez zwiększenie
otuliny prętów zbrojeniowych. Taka sytuacja obniża okres użytkowania
konstrukcji, ze względu na to, że woda przenika do zbrojenia wcześniej niż
zakładano i może dojść do awarii na skutek korozji. A zatem podczas doboru
odpowiedniego rodzaju zamocowania należy zawsze rozważyć wymaganie
wodoszczelności. W przypadku stałych obciążeń wyrywających także stal
nierdzewna A4, o numerze materiałowym 316, może być poddana korozji
naprężeniowej. Korozja naprężeniowa kotew jest zazwyczaj
niewidoczna i prowadzi do nagłego zniszczenia zamocowania lub
całej konstrukcji.

Rozwiązanie

Wzmacnianie konstrukcji mostu (AT)

Korozja naprężeniowa
W przypadku niezmiennego obciążenia wyrywającego, także stal A4,
materiał 316 może być poddana korozji naprężeniowej. Podczas tego
procesu zaczynają się pojawiać pęknięcia, ze względu na naprężenia
mechaniczne i procesy chemiczne (niedobór chromu), które
zwiększają prawdopodobieństwo zwiększonej postępującej korozji.
Przykładowo zdarza się to przy kontakcie stali nierdzewnej A4
z atmosferą zanieczyszczeną chemicznie,np. środkami odladzającymi
itp. Zazwyczaj pęknięcia powstałe w wyniku korozji naprężeniowej
nie są widoczne, ale prowadzą do nagłego zniszczenia zakotwienia
i konstrukcji.

Wyzwanie

Platforma i system antenowy (DE)
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Tymczasowe mocowania na placu budowy

Podpory do szalunków

Rusztowania i systemy zabezpieczające

Barierki ochronne
FBS II

Aplikacja:

FH II

Zamocowanie podpór szalunkowych do
istniejących betonowych elementów
fundamentowych. Wszystkie kotwy spełniają
warunki szybkiego montażu, stanowią
bezpieczne, tymczasowe zamocowania i są także
rozwiązaniem ekonomicznym.

RGM + RSB

FBS II

FBN II
FIS SB + FIS A
EA II

Zabezpieczenie przed wiatrem i hałasem

Rusztowania i systemy zabezpieczające
FBS II

Aplikacja:

FH II

Ze względu na posiadane duże nośności na
ścinanie i wyrywanie, wszystkie nasze kotwy są
ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ można
zastosować mniej punktów mocujących
i tym samym zmniejszyć nakłady pracy na
wiercenie.

FHB II

Barierki ochronne mogą absorbować energię
kinetyczną poprzez deformację profili stalowych.
Płyta kotwowa i same kotwy muszą także w
odpowiedzialny sposób wytrzymać takie uderzenia.
W tym przypadku stawiane są szczególne
wymagania i wyjątkowe standardy dla obciążeń
szokowych. Dodatkowo kotwy mogą być narażone
na sól stosowaną do odladzania. Jesteśmy także
w stanie dostarczyć wodoszczelne rozwiązania,
które będą zabezpieczać miejsca kotwienia przed
wnikaniem wilgoci.

Zestaw Superrail

RGM +RSB lub FIS V

FBN II

Aplikacja:

Oferujemy rozwiązania posiadające aprobaty
zarówno na poziome, jak i pionowe zamocowania
barierek, drabin i poręczy.

FHB II

FRA + FIS EM

FIS SB + FIS A / RGM + RSB

Aplikacja:
Ekrany akustyczne są narażone na działanie wiatru,
mogą także przejąć ewentualne dynamiczne
obciążenia spowodowane przez uderzenia
pojazdów. Często są montowane do podłużnych,
cienkich elementów żelbetowych o bardzo
niewielkich odległościach od krawędzi
i osiowych odstępach pomiędzy kotwami. Dlatego
najlepszym rozwiązaniem są kotwy bezrozporowe.
W niektórych przypadkach mocowania muszą
być wymiarowane przy uwzględnieniu obciążeń
dynamicznych.

RGM + RSB
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Instalacje elektryczne, rurociągi
i odwodnienia

Źródło: KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Drabiny i podesty robocze

Drabiny

Instalacje elektryczne
FAZ II

FBS II

FH II

FZA

FAZ II

Aplikacja:
Drabiny wewnątrz i na zewnątrz pylonów powinny
być mocowane przy pomocy kotew, o parametrach
podanych w aprobatach (lub ocenach)
technicznych ETA z opcją 1, jeśli podłoże betonowe
znajduje się w strefie zarysowanej. Ponieważ firma
fischer posiada bardzo szeroki asortyment różnych
zamocowań, spełnia wszelkie wymagania stawiane
zarówno kotwom mechanicznym jak
i wklejanym.

FBN II

FBS II

Aplikacja:
W celu podwieszania instalacji elektrycznych
do konstrukcji mostu i do zewnętrznej
powierzchni pylonów, można zastosować
lekkie i ekonomiczne mocowania, w różnych
klasach stali. Firma fischer oferuje także spory
zakres mocowań, zaadaptowanych na potrzeby
instalacji elektrycznych.

FNA II

EA II

FIS SB/FIS VL lub RSB + RGM

RGM + RMII / FIS V/FIS VL

Podesty robocze
FAZ II

Aplikacja:

FBS II

Podesty robocze są czasami niewłaściwie
użytkowane jako powierzchnie magazynowe. W
konsekwencji nieprzewidziane wysokie obciążenia
są przenoszone z konstrukcji stalowych poprzez
zakotwienia na podłoże betonowe. Dlatego też
do tego typu przeznaczenia, preferuje się systemy
zakotwień posiadające spore rezerwy nośności.

FH II

FHB II

FIS SB/FIS VL lub RSB + RGM
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Rurociągi i odwodnienia
FBS II

FAZ II

EA II

Aplikacja:
Jeżeli rurociągi nie są stale wykorzystywane,
to wymagania w stosunku do zamocowań,
przeznaczonych do ich podwieszania są zawsze
wysokie. Najlepiej zastosować odpowiednio
dobrane podpory ze standardowymi,
ekonomicznymi kotwami.

RGM / RGMI + FIS SB / RSB

FHB II
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Przebudowa i modernizacja

Szczeliny dylatacyjne i łożyska

Dylatacje

Mocowanie nowej kapy betonowej
FBA

FIS EM / FIS EB

FIS SB

FIS EM / SB / RSB + RGM + RGMI

Aplikacja:
W większości przypadków modernizacja mostów
polega na usunięciu starej kapy betonowej
i wybetonowaniu nowej. Wówczas dodatkowo
wklejane pręty pozwalają na połączenie
nowego elementu żelbetowego do istniejącej
konstrukcji nośnej. Takie rozwiązanie jest również
praktykowane w przypadku nowej konstrukcji
mostowej.

FBS II

FH II

Aplikacja:
Dylatacje w nowych mostach są zazwyczaj
wykonywane w postaci blokowych paneli
z gniazdami i gwintem wewnętrznym, natomiast
dodatkowo montowane lub wymieniane elementy
dylatacji powinny być montowane przy pomocy
tulejek z gwintem wewnętrznym. Zastosowanie
zaprawy typu FIS EM lub systemu Superbond
(w postaci zaprawy lub żywicy w ampułkach),
umożliwia wypełnienie szczeliny pomiędzy blokiem
dylatacyjnym i betonem. Dzięki temu zapobiega
się krytycznemu oddziaływaniu cyklicznego
zamarzania i odmarzania.

FIS V/ FIS VL
RGM + FIS V/FIS VL

Wierzchnia warstwa betonu
FCC

Aplikacja:
Poprzez usunięcie zniszczonej warstwy
i ponownym wzmocnieniu konstrukcji nośnej nową
warstwą betonu, cel renowacji zostaje spełniony.

FCC-A

FIS EM

FIS SB
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Dzięki zastosowaniu łączników ścinanych FCC,
firma fischer oferuje odpowiedni system do
połączenia starej konstrukcji żelbetowej
i dodatkowej warstwy betonu.

Łożyska
FIS EM + FRA

RGM + FIS SB / RSB

Łączniki FCC zostają wklejane zaprawą
iniekcyjną, co pozwala na przekazywanie obciążeń
bezpośrednio na warstwę nośną.

Aplikacja:
Podczas wymiany istniejącego łożyska, często
muszą być wymieniane także punkty mocujące.
Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem są kotwy
stalowe, które spełniają wszystkie wymagania.
W niektórych przypadkach stosuje się kotwy ze stali
nierdzewnej FH II, jeżeli nie ma ryzyka zamarzania
wody w otworach.

FH II
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Pozostałe wyposażenie i instalacje

Specyfikacja kotew i akcesoriów

Materiał

✔

✔

✔

✔

Kotwy wbijane typu zykon FZEA II

8-12

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EAII

6-20

✔

✔

✔

✔

✔

Aplikacja:

Kotwy trzpieniowe FAZ II

8-24

✔

✔

Dodatkowo wklejane pręty zbrojeniowe są
potrzebne w przypadku powiększania konstrukcji
mostu, albo wówczas, gdy łączniki zbrojeniowe są
zamontowane w niewłaściwej pozycji. Aprobaty
opisują sposób wklejania prętów przy pomocy
zaprawy iniekcyjnej firmy fischer, o bardzo dużej
sile przyczepności. Duży zakres potrzebnych
akcesoriów pozwala na łatwy i szybki przebieg
wklejania.

Kotwy do dużych obciążeń FH II

6-24

✔

Kotwy trzpieniowe FBN II

6-20

Kotwy gwoździowe FNA II

Firma fischer oferuje także bardzo ekonomiczne
i wydajne mocowania chemiczne, przeznaczone do
sprężanych systemów kablowych.

ESR-2948

European Technical Approval Option 1 for cracked concrete

Shock approval by
the Federal Office for
Civil Defense, Bonn.

✔

See ICC-ES
Evaluation Report
at www.ic-es.org

Gwint wewnętrzny

✔

Inspection agency:
IEA (AA-707)

Montaż wstępny

✔

Montaż przelotowy

✔

Cierne

Mocowanie
kształtowe

6-16

Wklejane

Stal o wysokiej odporności
na korozję np. 1.4529

Kotwy typu zykon FZA

Gwint łączący

Dynamic

Odpowiednie aprobaty

Stal nierdzewna
np. A4

Rodzaj montażu

Stal cynkowana
galwanicznie

Przegląd produktów

Rodzaj zamocowania

M

Konstrukcje budowlane i sprężone
FIS EM / skrzynka ze sprzętem

FIS V / skrzynka ze sprzętem

FIS SB / RSB + RGM / RGMI

FRA + FIS EM

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

6-8

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Kotwy FHB II

8-24

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FIS EM z FIS A

8-30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FIS EM z F.R.A

12-20

✔

✔

✔

System Superbond FSB + RSB

8-30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FIS V

6-30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FIS VL

6-30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FBA

12-20

FBS II

8-14

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Konstrukcje stalowe
FZA

FH II / FH II-I

RSB

FIS SB / RSB + RGM / RGMI

RGM + RMII / FIS V
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Aplikacja:
Różne konstrukcje stalowe, takie jak przęsła
mostowe lub inne wyposażenie kolei, metra, muszą
być montowane do betonu w odpowiedniej pozycji.
Kotwy chemiczne o czasie wiązania wynoszącym
20 sekund przy temperaturze 20 °C mają takie
same zalety, jak kotwy mechaniczne. W dodatku
wszystkie otwory są dokładnie zaślepione
i chronione przed wilgocią.
Kotwy mechaniczne z gwintem wewnętrznym
umożliwiają ewentualny demontaż zamocowania,
bez potrzeby cięcia czy rozwiercania. Tego typu
punkty mocujące mogą być także ponownie
używane w późniejszym etapie prac remontowych.

Przydatne akcesoria
Osłony do punktów
mocujących izolowanych
elektrycznie

Klipsy

Klipsy do montażu ponad głową
Klips

Pręt nagwintowany

Średnica wiercenia
[mm]

Długość pręta
[mm]

Materiał

8-16

M8, M12, M16

12-18

do 1000

PBT

20-24

M20, M22, M24

24-28

do 1000

PBT

27-30

M27, M30

30-35

do 1000

stal sprężynowa

Pręt nagwintowany

Średnica wiercenia [mm]

Ilość w opakowaniu [pz]

Nr art.

ACD M 8-12

M8, M10, M12

14-18

500

071359, 071360, 557240

ACD M 16-24

M16, M20, M24

22-30

500

571093, 071094, 557241

ACD M 27

M27

32

200

571095

ACD M 30

M30

35

200

071096

ACD M 33

M33

40

100

071097

Akcesoria do punktów mocujących izolowanych elektrycznie
Artykuł
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