POLY SF – Poliestrsko lepilo za kemično sidranje, brez stirena

ETAG 029 za uporabo v zidovih
Dvokomponentno poliestrsko lepilo brez stirena je primerno za kemično sidranje srednjih in visokih obremenitev v
različnih osnovnih materialih, kot so beton, kamen, trdno zidani ali votli zidovi (opeke).
Glede na tehnične podatke in lastnosti v ETA je na voljo eno najboljših poliestrskih kemičnih sider (z ETAG 029
homologacijo) za pritrditev navojnih palic v trdni in votli zid. Uporaba je možna tudi v zidu z začasno prisotnostjo
vlage v času vgradnje.
Lepilo je homologirano za uporabo v široki paleti zidov (6 vrst opeke) in opcijo 7 za nerazpokan beton, z navojnimi
palicami (od M8 do M12) in sitastimi tulci (GC 12x80 – GC 15x85 – 20x85 GC).
Za temperaturno območje -40 °C/+40 °C (dolgotrajno T° = 24 °C) in -40 °C/+50 °C (dolgotrajno T° = 40 °C).












Evropski tehnični certifikat ETAG 029 za uporabo v zidovih;
Brez močnega vonja, lepilo ne vsebuje stirena;
Primerno za uporabo zaprtih prostorih;
Primerno za sidranje v votli opeki, z uporabo sitastih tulcev;
Kratki časi nameščanja in utrjevanja;
Tiksotropna konsistenca – primeren za stropno montažo;
Lepilo ima močan oprijem ter prodre v luknje in votle prostore;
Zagotovi varno pritrditev, brez ekspandiranja in stresa za substrate;
Enostavna uporaba – lepilo se meša v mešalni cevki med iztiskanjem iz kartuše;
Lahko se uporablja tudi za popravila ali polnjenje lukenj;
Rok uporabe 12 mesecev.

Za uporabo v vlažnem betonu ali poplavljenih luknjah ter v primeru pričakovanih visokih obremenitev se
priporoča uporaba EPOXY21 epoksi lepila ali V-PLUS vinilestrskega lepila.

Podrobne tehnične informacije (dimenzije, obremenitve idr.) na voljo v tehničnih listih za posamezno lepilo!
KOOP TRGOVINA d.o.o.
Zg. Pohanca 6
SI-8272 Zdole

Tel.:
Fax:

07/ 47 78 820
07/ 47 78 821
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info@koop.si
Splet:
www.koop.si
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V-PLUS – Vinilestrsko lepilo za kemično sidranje, brez stirena

ETAG 001-5; opcija 7 in opcija 1
Dvokomponentno vinilestersko lepilo brez stirena je primerno za kemično sidranje visokih obremenitev v različnih
osnovnih materialih, kot so beton, kamen, trdno zidani ali votli zidovi (opeke) in les. Dvojna CE kvalifikacija je
potrjena za uporabo tudi ob seizmičnih vplivih za zmogljivostni razred C2.
Glede na tehnične podatke in lastnosti v ETA je na voljo eno najboljših vinilesterskih kemičnih sider z ETA-09/0140
opcijo 7 za navojne palice M8 – M24 za vgradnjo v nerazpokan beton in opcijo 1 za navojne palice M10 – M20 za
vgradnjo v razpokan beton. Lepilo je certificirano za vgradnjo sider z različnimi globinami, kar pomeni, da imajo
projektni inženirji precejšnjo fleksibilnost pri načrtovanju. Največja globina je 20-kratnik premera navojne palice. Pri
vgradnji v suh beton omogoča povečanje obremenitev v primerjavi z vgradnjo v moker beton. ETA-09/0246 Rebar
tehnični certifikat potrjuje uporabo lepila za sidranje armiranega železa, premera od 8 mm do 32 mm za naknadno
vgrajene podporne priključke armiranega betona. Lepilo dovoljuje zmanjšanje potrebne minimalne globine sidranja
za lepljenje podpornih priključkov. Lepilo izpolnjuje zahteve o odpornosti v primeru požara. Za večja dela je
odobrena uporaba v 825 ml kartušah.
Uporaba v suhem in mokrem betonu; za sidranje navojnih palic tudi v popolnoma poplavljenih luknjah. Lepilo
reagira in se utrjuje v prisotnosti vode.
Uporablja se za temperaturno območje -40 °C/+40 °C dolgotrajno T° = 24 °C); -40 °C/+80 °C (dolgotrajno T° = 50 °C);
-40 °C/+120 °C dolgotrajno T° = 72 °C).
 Uporablja se lahko v mokrih ali poplavljenih luknjah – v tem primeru je priporočena 20 % manjša obremenitev;
 Skrajšan čas utrjevanja pri temperaturah substratov od -10 °C do +40 °C;
 HOS v skladu s francosko uredbo št. 2011-321 in standardom ISO 16000;
 Brez močnega vonja, ker ne vsebuje stirena;
 Primerno za uporabo zaprtih prostorih;
 Primerno za sidranje v votli opeki, z uporabo sitastih tulcev;
 Primerno za sidranje v lesu;
 Kratki časi nameščanja in utrjevanja;
 Tiksotropna konsistenca – primeren za stropno montažo;
 Lepilo ima močan oprijem ter prodre v luknje in votle prostore;
 Zagotovi varno pritrditev, brez ekspandiranja in stresa za substrat;
 Enostavna uporaba – lepilo se meša v mešalni cevki med iztiskanjem iz kartuše;
 Lahko se uporablja tudi za popravila ali polnjenje lukenj;
 Rok uporabe 12 mesecev.

Podrobne tehnične informacije (dimenzije, obremenitve idr.) na voljo v tehničnih listih za posamezno lepilo!
KOOP TRGOVINA d.o.o.
Zg. Pohanca 6
SI-8272 Zdole

Tel.:
Fax:

07/ 47 78 820
07/ 47 78 821
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[2]

V-PLUS WINTER – Vinilestrsko lepilo za kemično sidranje, brez stirena

ETAG 001-5; Opcija 7 in Opcija 1
Dvokomponentno vinilestrsko lepilo brez stirena je namenjeno za kemično sidranje visokih obremenitev v različnih
osnovnih materialih, kot so beton, kamen, trdno zidani ali votli zidovi (opeke) in les.
Posebna formulacija dovoljuje uporabo v zimskem času, pri temperaturah substratov do -18 °C. Kratek čas
utrjevanja je tudi pri nizkih temperaturah.
Uporablja se za temperaturno območje -40 °C/+40 °C dolgotrajno T° = 30 °C).













Uporablja se lahko v mokrih ali poplavljenih luknjah – v tem primeru je priporočena 20 % manjša obremenitev;
Brez močnega vonja, ker ne vsebuje stirena;
Primerno za uporabo v zaprtih prostorih;
Primerno za sidranje v votli opeki, z uporabo sitastih tulcev;
Primerno za sidranje v lesu;
Kratki časi nameščanja in utrjevanja;
Tiksotropna konsistenca – primeren za stropno montažo;
Lepilo ima močan oprijem ter prodre v luknje in votle prostore;
Zagotovi varno pritrditev, brez ekspandiranja in stresa za substrat;
Enostavna uporaba – lepilo se meša v mešalni cevki med iztiskanjem iz kartuše;
Lahko se uporablja tudi za popravila ali polnjenje lukenj;
Rok uporabe 12 mesecev.

Podrobne tehnične informacije (dimenzije, obremenitve idr.) na voljo v tehničnih listih za posamezno lepilo!
KOOP TRGOVINA d.o.o.
Zg. Pohanca 6
SI-8272 Zdole

Tel.:
Fax:

07/ 47 78 820
07/ 47 78 821

Email:
info@koop.si
Splet:
www.koop.si
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EPOXY 21 – Čisto epoksi lepilo za kemično sidranje

ETAG 001-5; Opcija 7 in Opcija 1
TR 023 armaturna palica, navojne palice
Dvokomponentno epoksi lepilo za kemično sidranje visokih obremenitev v različnih osnovnih materialih, kot so
beton, kamen, polna opeka in les. Dvojna CE kvalifikacija je potrjena za uporabo tudi ob seizmičnih vplivih za
zmogljivostni razred C2.
Glede na tehnične podatke in lastnosti v ETA je na voljo eno najboljših epoksi kemičnih sider z ETA-09/0140 opcijo 7
za navojne palice M8 – M30 za vgradnjo v ne-razpokan beton in opcijo 1 za navojne palice M12 – M24 za vgradnjo v
razpokan beton. Poveča obremenitev pri vgradnji v suh ali moker beton. ETA-09/0246 Rebar - armirano železo
(premer od 8 mm do 32 mm), za naknadno vgrajene podporne priključke armiranega betona. Uporablja se lahko v
mokrih ali poplavljenih luknjah; v tem primeru se podvoji čas utrjevanja in je priporočena 20% manjša obremenitev.
Lepilo je certificirano z Eurocode 2 in TR023 za vgradnjo armiranega železa z različnimi globinami. To pomeni, da
imajo projektni inženirji precejšnjo fleksibilnost pri načrtovanju. Največja globina vgradnje armiranega železa je
2500 mm; vrtanje s standardnim ali diamantnim svedrom (suho ali mokro).
Za temperaturno območje -40 °C/+40 °C dolgotrajno T° = 24 °C) in -40 °C/+80 °C dolgotrajno T° = 50 °C).











Primerno za električno izolirane pritrditve;
Dolgotrajna odpornost na hidrolizo;
Odlično za pritrjevanje armiranega železa;
Primerno za sidranje v polni opeki;
Primerno za sidranje v lesu;
Lepilo ima močan oprijem ter prodre v luknje in votle prostore;
Zagotovi varno pritrditev, brez ekspandiranja in stresa za substrat;
Enostavna uporaba – lepilo se meša v mešalni cevki med iztiskanjem iz kartuše;
Lahko se uporablja tudi za popravila ali polnjenje lukenj;
Rok uporabe 24 mesecev.

Podrobne tehnične informacije (dimenzije, obremenitve idr.) na voljo v tehničnih listih za posamezno lepilo!
KOOP TRGOVINA d.o.o.
Zg. Pohanca 6
SI-8272 Zdole

Tel.:
Fax:

07/ 47 78 820
07/ 47 78 821

Email:
info@koop.si
Splet:
www.koop.si
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NAVODILO ZA UPORABO 

POLY-SF; V-PLUS; V-PLUS WINTER; EPOXY21

Izvrtati luknjo in preveriti pravokotnost. Izpihati luknjo z ustrezno tlačilko (ali stisnjenim zrakom), očistiti stene
luknje z ustrezno jekleno ščetko in luknjo ponovno izpihati. Priporočena je uporaba jeklenih ščetk za čiščenje sten
luknje.

Pri kartuši odviti sprednji čep, priviti mešalno cevko in vstaviti kartušo v pištolo. Uporabiti zaščitna sredstva roke in
obraza. Pri kartušah, velikosti 300 ml, 265 ml in 165 ml, odviti sprednji čep in odstraniti jekleni obroček, v skladu z
naslednjim postopki:
- vstaviti mešalno cevko v zanko na plastičnem nastavku;
- izvleči plastični nastavek skupaj z jeklenim obročkom.
Nato priviti mešalno cevko in vstaviti kartušo v pištolo. Uporabiti zaščitna sredstva rok in obraza.

Pred začetkom uporabe kartuše, zavreči prvi del lepila, pri čemer se prepričati, da:
- se skozi mešalno cevko vidi iztiskanje komponente A (bele barve) in komponente B (črne barve);
- sta obe komponenti popolnoma zmešani.
Popolno mešanje lepila je, ko se iz cevke iztiska lepilo v enakomerni barvi. Sedaj je kartuša pripravljena za uporabo.

1) Vbrizgati lepilo v luknjo od dna proti vrhu, da se izpolni 2/3. V votlih opekah, uporabiti plastični sitasti vložek in
vbrizgati lepilo v notranjosti vložka. 2) Uporabiti navojno palico s 45° rezom na strani luknje. Preden se palica vstavi,
preveriti, ali je suha in brez olja ali drugih onesnaževalcev. Vstaviti navojno palico z obračanjem naprej in nazaj, da
bi se izognili prisotnosti zraka v luknji. 3) Po vgradnji in pred obremenitvijo sidra, upoštevati odprti čas in čas
utrjevanja (glede na temperaturo), kar je podrobno opisano v tehničnem listu in na nalepki proizvoda. 4) Pred
obremenitvijo sidra, preverite trdnost lepila. 5) Če kartuša ni bila izpraznjena, se jo lahko naslednjič ponovno
uporabi; potrebna je le zamenjava mešalne cevke. Ne pozabiti zavreči prvi del lepila, kot je opisano v točki 3.
Podrobne tehnične informacije (dimenzije, obremenitve idr.) na voljo v tehničnih listih za posamezno lepilo!
KOOP TRGOVINA d.o.o.
Zg. Pohanca 6
SI-8272 Zdole

Tel.:
Fax:

07/ 47 78 820
07/ 47 78 821
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