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CH ANCHOR 
Egyedülálló rögzítő rendszer 

• Egyszerű alkalmazás, gyors hatás

• Kimagasló szilárdság és tapadó képesség

• Helyettesíti a horgonyszögeket és rögzítő tipliket

• Alkalmazási hőmérséklet -5°C-tól

Alkalmazás: 

A vegyi rögzítő rendszer kétkomponensű gyors kötésű rögzítő. Ez egy rendkívül 

erős és maximálisan hatékony, nem feszítő rögzítő rendszer. 

Alkalmazásakor az alapanyagban nem keletkeznek feszültségek, így a rögzítők a 

szélek közelében vagy egymáshoz közel elhelyezhetők. A csapok, csavarok, tiplik, oszlopok, konzolok, tüskék, korlátok, rácsok, 

vízvezeték-szerelvények, stb. rögzítésére szolgál. Az építőelemeket lehet rögzíteni tömör és üreges anyagokba, mint a tégla, beton, 

kő, márvány, stb. Üreges anyagokba alkalmazásakor szűrőt kell használni. A vegyi rögzítő rendszer nem használható PP-hez, 

PE-hez és teflonhoz. Alkalmazási hőmérséklet -5°C-től, feldolgozhatósági és a kikeményedési időt lásd a táblázatban:  

Használati utasítás: 

1. Az aljzaton fúrja ki az építőelemek rögzítéséhez szükséges lyukakat (az egyes lyukak méretének meg kell felelnie az építőelem

méretének).

2. A fúrt lyukakat tisztítsa meg a fúrásból származó portól és más szennyeződésektől, és zsírtalanítsa.

3. Helyezze a kinyomóvéget a tubusra, a tubust helyezze be a pisztolyba, és vigye be a szükséges mennyiséget a lyukba.

4. Forgó mozdulatokkal manuálisan csúsztassa a rögzítőelemet a furatba, a furat teljes mélységébe.

5. Az alkalmazás után azonnal távolítsa el a felesleges anyagot.

Rendelési kódok:

Nyilatkozat: 

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, 

saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi 

esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az előírásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más 

kereskedőknek továbbértékesített termékért sem. 

A cég címe: 

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 

Környezeti hőmérséklet 
alkalmazáskor 

Feldolgozhatósági idő 
Kikeményedési idő 

Száraz aljzat: Nedves aljzat: 

-5°C - 0°C 45 perc 6 óra 12 óra 

0°C - +5°C 25 perc 3 óra 6 óra 

+5°C - +20°C 12 perc 1,5 óra 3 óra 

+20°C - +30°C 4 perc 45 perc 1,5 óra 

+30°C - +40°C 3 perc 25 perc 50 perc 
+40°C és magasabb 2 perc 15 perc 30 perc 

Megnevezés Raktári kód Csomagolás EAN Rendelési sz. 
CH Anchor CHA 12x 300 ml tubus 859 415 641 009 4 RS 12 001 
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