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 ChemoFix Epoxy 
  Епокси-акрилат инжекционно лепило за анкериране 
 
 
Описание на продукта:  
Bostik ChemoFix Epoxy е двукомпонентен, много бързо втвърдяващ, без стирен, високо устойчив 
епокси-акрилат базиран химически анкер за фиксиране и закрепване, който е произведен в 
съответствие с EN 1504-6 TS, подходящ е за различни професионални приложения, в специална 
смесителна опаковка и се прилага със специализиран пистолет. 
 
Области на приложение: 
-  За фиксиране и закрепване в строителството:  
-  Пръти и армировъчно желязо; 
-  Шпилки и анкери; 
-  В бетон; 
-  В плътна зидария; 
-  Стомана. 
 
Характеристики: 
-  Може да се нанася върху бетон, плътни тухли, кухи тухли, брикети, естествени камъни, гранит и 
скали; 
-  Бързо втвърдяване; 
-  Лимитирана устойчивост на химикали; 
-  Висока товароносимост; 
-  Устойчиви на топлина до +80°C; 
-  Тиксотропно - може да се прилага хоризонтално или вертикално. 
 
Технически данни: 
 

Температура (C) 
Първоначален капацитет 

на натоварване (мин) 
Пълно време за 

втвърдяване(мин) 

5 20 120 

10 17 80 

20 5 45 

30 4 25 

35 2 20 

 
Общи физически спецификации: 

Плътност на микса (гр/мл) 1.48 ±0,01 

Непрекъснато изместване под 50 KN < 0,6 мм 

Сила срещу изтегляне (75 KN) < 6 мм 

Модул на еластичност (N/mm2) ~ 3150 

Сила на натиск (N/mm2)  ~8.42 

 
Резултати от изпитване (за минимална сила) - за ефективността / в бетон / 

Диаметър на  пръта (мм) M8 M10 M12 M16 M20 

(кг) (кг) (кг) (кг) (кг) 

Бетон C25 1900 2600 4000 5150 6250 

Бетон C15 1350 2000 3100 4000 4800 

 
Техническите данни са приблизително определени при температура +20°С и относителна влажност от 50%. 
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Приложение: 
Подготовка на патрона: 
-  Отстранете капачката(върха) от патрона и поставете специалния смесителен накрайник на върха 
на патрона. Да не се използва, без специалния смесителен накрайник. 
-   Поставете продукта в специалния пистолет за 410 мл патрони. 
-  Натиснете спусъка на пистолета на няколко пъти, за да се смеси продукта в смесителя, докато 
сместа излизаща от смесителя стане с равномерен сив на цвят (около 10 см), и не използвайте 
тази част за прилагането. 
-  Затворете капачката на патрона след употреба. 
 
Избор на закрепване: 
-  Тъй като стречинг стойностите на кухите строителни материали и тухли могат да се различават, 
факторите за безопасност следва да бъдат разглеждани в съответствие със структурата и 
твърдостта на пода. 
-   Малка площ трябва да бъде тествана в случаите, в които се изисква специална съвместимост. 
-   За най-добри резултати, разстоянието между закрепванията трябва да бъде двойно по-голямо 
от тяхната дълбочина и минималното разстояние от ръбове/ъглите трябва да бъде 1,25 пъти 
дълбочината на анкериране.. 
 
Прилагане: 
-  Направете подходяща дупка в зависимост от диаметъра и ширината на закрепване с помощта на 
бормашина или перфоратор. 
-  Дупките трябва да се почистват добре от прах и замърсяване с четка или въздушна помпа. 
- Запълете дупката от дъното до ръба, поставете пръта/шпилката за закрепване и изчакайте 
времето за стягане(начална якост). 
-  Завийте допълнителния компонент. 
- Всички закрепвани пръти/шпилки трябва да бъдат чисти и обезмаслени. Следи и остатъци от 
ръжда трябва да се почистят. 
 
Безопасност: 
-  Химическия анкер може да причини дразнене на кожата. Избягвайте контакт с кожата и очите. 
-  Използвайте защитно облекло като ръкавици, очила и др по време на прилагането. При контакт с 
кожата, измийте обилно с вода и сапун веднага. 
 
Разход: 
таблица за приблизителен консумация 

Диаметър на  
пръта (мм) 

Диаметър на  
отвора (мм) 

Дълбочина на 
отвора  (мм) 

Необходим 
материал (мм) 

Брой анкери  
(за опаковка) 

10 14 140 11 31 

12 16 160 14,6 23 

14 18 180 19 18 

16 20 200 23.75 14 

18 22 220 29 11 

20 24 240 34.8 9 

22 26 260 41.15 8 

24 28 280 48 7 

26 30 300 55.38 6 

28 32 320 68.1 5 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят и контролни проби. 
 
Опаковка: 
Двуобемен патрон (две шпули за смесване една в друга) – 410 мл (25 бр/кашон) 
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Съхранение: 
-  опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
-  да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети/плотове; 
-  отворени продукти трябва да бъдат употребени веднага;  
-  максимум 5 кашона може да бъдат складирани един върху друг;  
- срокът на годност е максимум 12 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 

 
Информация за безопасност и здраве. 

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 

 


