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INJEKTÁŽNY SYSTÉM WIT-PE 500
23.7

pre spracovanie s vytláčaciou pištoľou
obj.č. 0891 009

Jednotlivé upevnenie:
Popraskaný a nepopraskaný betón

WIT-PE 500, dodatočne 
vlepovanie výstuže pozri

S injektážnou maltou
WIT-PE 500

Nehrdzavejúca oceľ A4

29.1

Vyvŕtajte dieru Zmiešavač naskrutkujte
na kartušu, použite
vytláčaciu pištoľu

Vyvŕtanú dieru vyčistite (2x vyfúkať, 
2x strojovo vykefovať, 2x vyfúkať, 
od veľkosti M20 dieru vyfúkať stlačeným
vzduchom)

Hĺbku zasunutia
vyznačte na kotviacej
tyči

Pred aplikáciou vytlačte
cca 10 cm malty, 
nie do vyvŕtanej diery

Vyvŕtanú dieru od dna
rovnomerne vyplňte
maltou

Kotviacu tyč miernymi
otáčavými pohybmi
zatlačte až na dno
vyvŕtanej diery

Opticky skontrolujte
množstvo malty 
a značku pre hĺbku
zasunutia

Dodržte čas tvrdnutia
lepiacej malty

Namontujte upevňo-
vaný diel, aplikujte
montážny uťahovací
moment

1. Oblasti využitia
• Použiteľná pre oblasti so stredným a vysokým zaťažením
• Kotva sa smie s európskym technickým osvedčením používať vo vystuže-

nom alebo nevystuženom normálnom betóne triedy pevnosti minimálne
C20/25 a maximálne C50/60 podľa EN 206:2000-12

• Ukotvenie s európskym technickým osvedčením v popraskanom betóne
(M12 až M24 – v zóne ťahu betónu) a v nepopraskanom betóne 
(M8 až M30 – v zóne tlaku betónu)

• Kotva sa smie používať na ukotvenia pri prevažne statickom 
(napr. vlastná hmotnosť, zariadenia, ložné materiály) alebo 
kvázistatickom (napr. zábradlia) zaťažení

• Montáž do suchého alebo vlhkého betónu, ako aj do vyvŕtaných dier,
vyplnených vodou

• Teplota nesmie v oblasti lepenia prekročiť +43 °C, 
krátkodobo +60 °C, resp. +72 °C

• Použiteľná v betóne < C20/25 a prírodnom kameni, odolnom voči tlaku
(bez osvedčenia)

• Prevedenie z nehrdzavejúcej ocele A4 sa smie používať vo vonkajšom
prostredí (vrátane priemyselných priestorov a miest v blízkosti mora)
alebo vo vlhkých priestoroch.

• Vhodná na upevňovanie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol,
podlahových dosiek, vzpier, zábradlí, drevených konštrukcií, trámov, atď.

2. Výhody
• Variabilná hĺbka ukotvenia
• Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna ťahu betónu) 

a nepopraskaný betón (zóna tlaku betónu)
• Injektážnu maltu WIT-PE 500 možno použiť na dodatočné vlepovanie

výstuže (ETA-07/0313, Z-21.8-1834)
• Vytvrdnutá injektážna malta dokonale utesní vyvŕtanú dieru
• Upevnenie, vyžadujúce minimálny tlak roztiahnutia umožňuje malé

vzdialenosti osí a od okrajov
• Strojové čistenie vyvŕtanej diery: jednoduchá manipulácia, dokonalé

vyčistenie vyvŕtanej diery, vysoká nosnosť
• Kartušu možno po výmene statického zmiešavača, resp. po opätovnom

uzavretí viečkom použiť opakovane

3. Vlastnosti
• Ukotvenie väzbou medzi injektážnou maltou, kotviacou tyčou 

a ukotvovacím podkladom
• Lepená kotva pre kotvenie v popraskanom a nepopraskanom betóne:

európske technické osvedčenie ETA-09/0040
• Dimenzovanie podľa technickej správy EOTA TR 029 

„Dimenzovanie lepených kotiev“
• Kotviaca tyč v metráži s preberacím protokolom 3.1 podľa EN 10204
• Teplota pri transporte a skladovaní (kartuša): +5°C až +25°C
• Minimálna trvanlivosť pri správnom skladovaní: 24 mesiacov

Výkonové parametre

Čistenie vyvŕtanej diery
Čistenie vyvŕtanej diery: 2x vyfúkať, 2x strojovo vykefovať, 2x vyfúkať
Vyvŕtanú dieru od veľkosti M20 vyfúkať stlačeným vzduchom
s použitím príslušných dýz na stlačený vzduch.

Osvedčenia
Európske
technické

osvedčenie
Variant 1 pre popraskaný 

a nepopraskaný betón betón

Dodatočne vlepovanie
výstuže

pozri osvedčenie Z-21.8-1834


