
הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על 

מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין 
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו 

כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה 
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות 

בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים 
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

ניתן לשימוש ב:
בטון	 
אבן טבעית	 
סלעים יציבים	 
בניה יציב	 

דוגמאות ליישומים
עיגון של יתדות	 
מיתדים	 
הדבקת קוצים בבטון	 
הדבקת פרופילים בבטון	 

יתרונות
עוגן כימי ללא סטירן	 
ניתן לשימוש באקדח סיליקון רגיל	 
אריזת תרמיל לעבודה חסכונית	 

תיאור במוצר:
עוגן כימי באריזת 300 מ"ל מותאם לאקדח סיליקון רגיל.

עוגן כימי PSF מורכב מבסיס ומקשה המופרדים באריזת ניילון מיוחדת ומיושמים מתוך 
אריזת תרמיל סיליקון רגיל.

אריזת הניילון אשר בתוך התרמיל מאפשרת הפרדה בין הבסיס למקשה וכן ערבוב 
החומרים נעשה רק בתוך פיית ההזרקה.

עוגן כימי באריזה 300 מ"ל, מתאים לאקדח סיליקון 
רגיל. לעיגון קוצים ומיתדים. מתאים לאקדח 

סיליקון רגיל. מצורפות שתי פיות לתרמיל. 

עוגן כימי 300 מ"ל
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קוטר קדח אורך עוגן )מ"מ( עומס מירבי )קילו ניוטון( עומס מומלץ )קילו ניוטון(

M8 80 25.6 8.5

M10 90 31.5 10.5

M12 110 43.3 14.4

M16 125 49.7 16.6

M20 170 86.6 28.9

M24 210 94.0 31.3


