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EUR 12,99

                      

RR

           

Pritrditev z umetno smolo brez razpiranja, s hibridno malto brez stirola.

Certifikati:
• Evropsko tehnično dovoljenje, opcija 1, za nerazpokan in razpokan beton.
• Evropsko tehnično dovoljenje za zidove (zidaki, votlaki in zidaki z navpičnimi luknjami).
• Evropsko tehnično dovoljenje za betonsko železne priključke.
• Evropsko tehnično dovoljenje za fischerjev sistem Thermax.
• Požarna odpornost razreda R 120.
 
Prednosti izdelka:
• Močna hibridna malta za visoke obremenitve v skoraj vseh materialih.
• Malta se ne razteza, kar omogoča pritrditev bližje robu in z manjšo razdaljo med vijaki.
• Za uporabo injekcijske kartuše ne potrebujete posebnih pištol.
• Vključno z dvema statičnima mešalnikoma.
• Ne popolnoma iztisnjene injekcijske kartuše se lahko ponovno uporabijo s pomočjo menjave 

statičnih mešalnikov.

Pomembno:
pri pritrditvah v polne gradbene materiale je treba izvrtino temeljito očistiti.

Obdelovalni čas: približno 5 min pri 20 °C
Nasvet: čas strjevanja približno 60 min pri 20 °C

Št. artikla Vsebina ml Pakiranje Količina polnjenja pak. EM Cena v EUR na

110 613 301 300 kartuša 150 12 kos 12,99 1 kos

 Skupina artiklov D00 D28

Injekcijska malta FIS AB 300

ČAS STRJEVANJA − FIS AB

Temperatura kartuše 
(malta)

Čas obdelave Temperatura na 
dnu sidranja

Čas strjevanja

– 10 °C  —  – 5 °C       -
± 0 °C      - – 5 °C  —  ± 0 °C   24 ur
+ 5 °C  13 minut ± 0 °C  —  + 5 °C 3 ure
+ 10 °C 9 minut + 5 °C  —  + 10 °C  90 minut
+ 20 °C 5 minut + 10 °C  —  + 20 °C  60 minut
+ 30 °C   4 minut + 20 °C  —  + 30 °C  45 minut
+ 40 °C   2 minut + 30 °C  —  + 40 °C  35 minut
Časovna navedba velja od trenutka združenja smole in trdila v statičnem mešalniku. 
Pri daljšem času uporabe, torej pri delu s premori, je potrebno mešalnik zamenjati.
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Kakovostna pištola za dvojne kartuše, omogoča hitro in neutrudno delo.

Nasvet: za T in S kartuše. Ni za C kartuše.

Uporaba za: injekcijske kartuše do 390 ml

Št. artikla  EM Cena v EUR na

101 186 360  kos 138,50 1 kos

Skupina artiklov A00 A05

Pištola za kartuše FIS DM S

 

Pištola za iztis dvojnih kartuš, masivna, trpežna izvedba. Je primerna za hiter iztis 
injekcijskih kartuš.

Nasvet:
za T in S kartuše. Ni za C kartuše.

Uporaba za: injekcijske kartuše do 390 ml

Št. artikla  EM Cena v EUR na

101 186 362  kos 66,59 1 kos

Skupina artiklov A00 A05

Pištola za kartuše FIS AM

EUR 138,50

EUR 66,59

od EUR 15,66 

 

Čistilna krtača BS omogoča po certifikatu ustrezno čiščenje izvrtin v betonu. Kakovostna izvedba z dolgo življenjsko dobo iz 
kovine in odstranljivimi kovinskimi ročaji. Kovinske krtače BS s ščetinami iz nerjavečega jekla so dovoljene za čiščenje izvrtin v 
betonu in zidakih. Glede na zahtevani postopek čiščenja, lahko krtače uporabljate s strojem ali priloženim ročajem.

Pozor: pred uporabo preverite ali krtače še imajo zahtevani premer. Pri vstavljanju v izvrtino morate začutiti upor.
Premajhnih krtač ne smete več uporabljati.
 

Št. artikla ø mm EM Cena v EUR na

101 186 286 13 kos 15,66 1 kos

101 186 287 16 kos 15,82 1 kos

101 186 288 20 kos 17,19 1 kos

101 186 289 25 kos 16,27 1 kos

Skupina artiklov A00 A05

Čistilna krtača BS

 

Za čiščenje (izpihovanje) izvrtin, pred uporabo injekcijske malte.

 
Št. artikla Dolžina mm EM Cena v EUR na

101 186 363 370 kos 33,45 1 kos

Skupina artiklov A00 A05

Izpihovalnik ABG

EUR 33,45
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Sistem veznega sidra na osnovi hibridnih vinil-estrov s silan tehnologijo.
Sistem za razpokan in nerazpokan beton.
Visoke temperature uporabe do +150 °C, temperatura obdelave ≥ -15 °C, preprosto iztiskanje 
maltnih kartuš iz specialnih pištol FIS DMS ali FIS AM, pritrditev brez ekspanzijskega tlaka 
omogoča majhne robne in osne razdalje, vključuje 2 statična mešalnika.

Certifikati: z evropskim tehničnim certifikatom (ETA-12/0258) opcija 1 za razpokan beton,
veljavno za zasidranje v: beton C20/25 do C50/60, razpokan in nerazpokan, armirani spoji.

Izvrtino je potrebno temeljito očistiti.

Obseg dobave: 6 x injekcijska malta FIS SB 390 S, 1 x ročna pištola,12 x statični mešalnik, 
1 x set krtač FIS, kovček iz umetne mase
 

Št. artikla Nasvet EM Cena v EUR na

101 186 364 n čas strjevanja približno 45 min pri 20 °C kos 591,00 1 kos

Skupina artiklov A00 A05

Set injekcijska malta FIS, 21-delni
                                 

ČAS STRJEVANJA – FIS SB

Temperatura na 
dnu sidranja

Čas obdelave Čas strjevanja

– 14 °C  —  – 10 °C  60 minut 36 ur
– 9 °C  —  – 5 °C  30 minut 24 ur
– 4 °C  —  ± 0 °C  20 minut 8 ur
+ 1 °C  —  + 5 °C  13 minut 4 ure
+ 6 °C  —  + 10 °C 9 minut  120 minut

+ 11 °C  —  + 20 °C 5 minut 60 minut
+ 21 °C  —  + 30 °C 4 minut 45 minut
+ 31 °C  —  + 40 °C 2 minut 30 minut EUR 591,-


