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FIXAČNÉ KOTVY W-FA/S, W-FA/F

W-FA/S, pozinkovaná oceľ

W-FA/S,  pozinkovaná oceľ,
s veľkou U podložkou

W-FA/F, žiarovo pozinkovaná oceľ

Jednotlivé upevnenie:
Nepopraskaný betón

 Výkonové parametre

11.1

Postup osadzovania

Vyvŕtajte dieru Kotvu zatlčte ručným 
kladivom alebo 
strojovým vkladacím 
nástrojom

Správne osadená 
kotva

Aplikujte uťahovací 
moment

Dieru vyčistite

Fixačná kotva W-FA/A4 pozri 
Fixačná kotva W-FA/HCR M6 pozri

11.2

11.2

1. Oblasti využitia
•  Môže byť použitá pre stredné a vysoké zaťaženia
•  Vhodná pre upevnenie: kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových 

platní, podpier, káblovodov, potrubí, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov, atď.
•  Podľa Európskeho technického osvedčenia kotva môže byť použitá v armovanom alebo 

nearmovanom štandardnom betóne s triedou pevnosti minimálne C20/25 a maximálne 
C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12

•  Môže byť použitá v betóne s triedou pevnosti <C20/25 a v tlakovzdornom prírodnom 
kameni (bez osvedčenia)

•  Kotva môže byť použitá pre ukotvenie s prevažne statickými zaťaženiami 
alebo kvázi statickými zaťaženiami (napr. fasády, zábradlia).

•  Individuálne upevnenie: kotvenie podľa Európskeho technického osvedčenia 
v nepopraskanom betóne (tlaková zóna)

•  W-FA/S a W-FA/F môže byť používaná v suchých interiéroch

2. Výhody
• Vysoké zaťaženia, malé osové a okrajové vzdialenosti
• Časovo úsporná montáž prestrčením
•  Dve hĺbky ukotvenia - univerzálne použitie pre stredné a vysoké zaťaženia
• Okamžite zaťažiteľná - žiadne čakacie doby
• Spoľahlivá montáž pri použití predpísaného krútiaceho momentu pri ukotvení

3. Vlastnosti
•  Rozperná kotva s regulovateľnou silou/regulovateľným krútiacim momentom, z galvanicky 

pozinkovanej a žiarovo pozinkovanej ocele, vo veľkostiachM6, M8, M10, M12, M16 a M20
•  Osvedčenia:

ETA-02/0001 pre individuálne upevnenie
Variant 7, do nepopraskaného betónu, pozinkovaná oceľ (M6 - M20) a žiarovo pozinko-
vaná oceľ (M8 - M20); vyhodnotené podľa “Smernice pre európske technické osvedčenia 
(ETAG) pre ukotvenie kovových kotiev v betóne”, dodatok C, postup vyhodnocovania A.

•  Protipožiarna odolnosť: W-FA/S (M6 – M20) F30, F60, F90 a F120
Požiarne namáhanie podľa DIN 4102-02: 1977-09 (štandardná krivka teploty a času)

 Osvedčenia Skúš. protokoly

Protipožiarna
odolnosť

Priamy účinok 
plameňov

Európske
technické

osvedčenie
Variant 7

pre nepopraskaný betón

Strojový nástroj na vklada-
nie fi xačných kotiev (W-FA 
a W-FAZ) M8 - M16

2 hĺbky ukotvenia:

Obj.č. 0904 908 016
Detaily pozri na samostatnom 
katalógovom infoliste


