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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého vý-
robku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za 
náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  K. Hory; tel./fax: 327  596  428, 327  596  128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com

Aplikace:

Chemická kotva je dvousložkový kotvicí a fixační systém s rychlým vytvrzováním. Jedná se o vysoce pevný a maximálně 
efektivní nerozpěrný systém kotvení. Při jeho použití nevzniká v podkladovém materiálu pnutí, takže kotvy mohou být 
umístěny blízko okrajů nebo blízko sebe. Používá se ke kotvení a fixaci kolíků, šroubů, hmoždinek, pilířů, konzol, trnů, 
zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. Kotvení stavebních prvků lze aplikovat do plných i dutých materiálů jako 
cihly, beton, kámen, mramor apod. Při aplikaci do dutých materiálů je nutno použít sítko. Chemická kotva není vhodná 
pro použití na PP, PE a teflon. Aplikační teplota již od -5°C, doba zpracovatelnosti a doba úplného vytvrzení viz tabulka:

Návod na použití:

1.  Do podkladu vyvrtejte požadovaný počet otvorů pro ukotvení stavebních prvků (rozměr každé díry musí odpo-
vídat rozměru stavebního prvku).

2. Vyvrtané otvory zbavte prachu a jiných nečistot vzniklých v důsledku vrtání a odmastěte je.
3. Na kartuši nasaďte aplikační špičku, vložte ji do pistole a aplikujte v potřebném množství do díry.
4. Kotvicí prvek zasuňte do celé hloubky otvoru ručně, otáčivým pohybem.
5. Přebytečný materiál odstraňte ihned po aplikaci.

CH ANCHORCH ANCHOR
Excelentní kotvicí systém
• Jednoduchá aplikace, rychlý účinek

• Vysoká pevnost a přilnavost

• Nahrazuje kolíky a hmoždinky

• Aplikační teplota již od -5°C

Název Sklad. kód Balení EAN Objed.číslo

CH Anchor CHA 12x 300 ml kartuš 859 415 641 009 4 RS 12 001

Objednací kódy:

Teplota okolí při aplikaci Doba zpracovatelnosti
Doba vytvrzení

Suchý podklad: Mokrý podklad:
-5°C až 0°C 45 min 6 hod 12 hod
0°C až +5°C 25 min 3 hod 6 hod

+5°C až +20°C 12 min 1,5 hod 3 hod
+20°C až +30°C 4 min 45 min 1,5 hod
+30°C až +40°C 3 min 25 min 50 min

+40°C a více 2 min 15 min 30 min


