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ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 18 - 22.

CHEMICKÉ KOTVY
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vy fill & fix tekutá hmoždinka
Bezpečné a rychlé uchycení ve všech stavebních materiálech. Dokonce i ve vykotlaných otvorech.

PŘEHLED

fill & fix
tekutá hmoždinka

Vhodná pro:
▪ beton
▪ duté stropní desky z 

předpjatého betonu
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou
▪ plné cihly
▪ vápenopísková plná 

tvárnice
▪ plná tvárnice z lehčeného 

betonu

▪ pórobeton
▪ sádrokartonové desky
▪ příčně děrované cihly
▪ vápenopísková děrovaná 

tvárnice
▪ duté tvárnice z lehčeného 

betonu
▪ duté stropy z cihel, betonu 

apod.
▪ deskové stavební 

materiály

▪ Dvousložková injektážní hmota bez rozpouštědel určená pro 
aplikaci do vyvrtaných děr, kde expanduje a rychle vytvrzuje.

▪ Vhodná pro opravy vykotlaných děr, pro aplikace do děrova-
ných cihel apod.

▪ Do vytvrzené hmoty je možné bez problémů zašroubovat 
libovolné šrouby do dřeva či vruty.

Výhody
▪ Vhodné pro všechny stavební materiály
▪ Vhodná též pro opravy nábytku - např. nábytkových závěsů.
▪ Expanze objemu během vytvrzování umožňuje maximální 

zatížení v dutých cihlách.
▪ Optimálně vhodné pro renovaci.
▪ Jednoduché a rychlé použití: šrouby lze zašroubovat přímo 

do vytvrzené hmoty (jako do dřeva).
▪ Vytvrzenou hmotu je možné řezat, brousit a přetírat.
• Teplotní odolnost v rozsahu od -10° do +80°C.

POPIS

MONTÁŽ

Tipy pro montáž
▪ Teplota systému (tuby) a teplota v kotevním základu:  

+10 °C až +30 °C.
▪ Pokud se má provést více vrtaných děr, vyvrtejte nejprve 

všechny potřebné otvory a následně je všechny vyplňte  
v dalším pracovním postupu jednu po druhé.  
(Pozor: hmota se vytvrzuje velmi rychle).

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové obsahuje počet kusů

číslo v balení

fill & fix  506255  1 dvojitá tuba fill & fix 25 ml, 2 statický směšovač, 4 síťová pouzdra, 2 12

fill & fix stat. směšovač  502735  6 statický směšovač 1


