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ETA (Evropsko tehnično soglasje) posodobljena v skladu z novo Uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011. Izjave 

o lastnostih (DoP) so na voljo na spletnem mestu www.bossong.com.  

Glede na podatke CE-ETA o obremenitvah gre za eno najboljših vinilestrskih smol na evropskem trgu z dvojno 

odobritvijo. ETA-09/0140 Možnost 7 od M8 do M24 za nerazpokan beton in Možnost 7 za vgradnjo v razpokan 

beton s palicami od M10 do M20. Je certificiran za pritrditev s spremenljivimi globinami sidranja. To pomeni, da 

ima inženir projektant s tem izdelkom veliko možnosti v fazi načrtovanja. Največja globina vgradnje do 20-kratnik 

nazivnega premera navojne palice. 

ETA-09/0246 Armaturne palice (premera od 8 mm do 32 mm) za naknadno nameščene armaturne palice v 

armiran beton. Reducirana najmanjša globine vgradnje za izvedbo naknadno nameščenih armaturnih povezav. 

Poročilo o oceni požarne odpornosti. 

Odobrena različica 825 ml Jumbo, idealna za velika dela. 

Možnost uporabe izdelka v suhem in mokrem betonu in poplavljenih luknjah (slednje je odobrena samo za 

navojne palice). Reakcija strjevanja proizvoda poteka tudi v prisotnosti vode. 

Certificirano temperaturno območje je v razponu: 

-40°C/+40°C (dolgotrajna T° max = 24°C) 

-40°C/+80°C (dolgotrajna T° max = 50°C)  

-40°C/+120°C (dolgotrajna T° max = 72°C).  

Skrajšani čas strjevanja za osnovne temperature materiala od -10 ° C do + 40 ° C. 

VOC po francoski uredbi št. 2011-321 in standard ISO 16000.  
 

Čas vgradnje: 

 

Suho 

Vlažno / poplavljena luknja 

 

1 – temperatura podlage 

2 – čas obdelave 

3 – čas strjevanja  

http://www.bossong.com/
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Podatki za namestitev: 

LEGENDA 

Material Scr [mm] karakteristična medosna razdalja 

d[mm] premer palice Ccr [mm] karakteristična razdalja do roba 

Tip palice Smin [mm] minimalna medosna razdalja 

hmin [mm] minimalna debelina podlage Cmin [mm] minimalna razdalja do roba 

d0 [mm] premer izvrtine tfix [mm] debelina elementa za fiksiranje 

h1 [mm] globina izvrtine df [mm] premer luknje v elementu za fiksiranje 

hnom [mm] globina vložka Sw [mm] ključ 

hef [mm] efektivna globina sidranja Tinst [Nm] Moment pritrditve 
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Podatki o obtežbi: 

LEGENDA 

NRum [kN] povprečna končna natezna obtežba  

VRum [kN] povprečna končna strižna obtežba   

NRk [kN] karakteristična natezna obtežba  

VRk [kN] karakteristična strižna obtežba  

Nrec [kN] dopustna natezna obtežba  

Vrec [kN] dopustna strižna obtežba  

 

 

Podatki o obtežbah za navojne palice: 

(pri max dolžini sidranja, opcija 1, +24°C, razpokan beton) 

 
 

 

Podatki o obtežbah za armaturne palice: 

(pri max dolžini sidranja, +24°C, nerazpokan beton) 
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Postopek namestitve: 

 
Izvrtajte luknjo in preverite pravokotnost. Izpihajte luknjo z ustrezno pumpo (ali 

s kompresorjem na stisnjen zrak), očistite stransko površino luknje z ustrezno jekleno krtačo, ponovno izpihajte 

luknjo, dokler v notranjosti ni prahu in / ali ostankov materiala. Toplo priporočamo uporabo jeklene krtače za 

čiščenje stranskih površin lukenj. 

 
Odvijte sprednji zamašek, privijte mešalnik in vstavite kartušo v pištolo. Uporabite zaščite 

za roke in obraz. 

 
Preden začnete uporabljati kartušo, iztisnite del izdelka in se prepričajte, da: 

- Skozi mešalnik (prozoren) vidite, da je curek izdelka sestavljen iz dela A (bela barva) in dela B (črna barva). 

- obe komponenti sta popolnoma zmešani. 

Popolno mešanje dosežemo šele potem, ko dvokomponentna mešanica produkta izhaja iz mešalnika z 

enakomerno barvo. Zdaj je kartuša pripravljena za uporabo. 

 
1) V luknjo vbrizgajte smolo, da jo napolnite do 2/3. V votlih opekah uporabite plastični tulec in vbrizgajte smolo v 

notranjost. 2) Uporabite navojni čep s 45° izrezom vstran do luknje. Preden vstavite palico preverite, ali je element 

suh, brez olja in drugih onesnaževalcev. Vstavite navojno palico naprej in nazaj, da se prepreči prisotnost zraka v 

luknji. 3) Za namestitev in naslednje faze obremenitve sidra, upoštevajte čas odpiranja in čas sušenja, naveden v 

tehničnem listu in na etiketi izdelka. 4) Preden obremenite sidro, preverite strjenost izdelka. 5) Kartušo lahko 

ponovno uporabite s privitjem zamaška in zamenjavo mešalnika. Ne pozabite izvreči prvi del izdelka, glej točko 3. 


