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Cz

ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wystawiaj ca Europejsk Ocen
Techniczn

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu
budowlanego

Wklejanie do betonu pr tów zbrojeniowych za pomoc
zaprawy iniekcyjnej fischer FIS EM Plus

Rodzina produktów,
do której nale y wyrób budowlany

Zaprawa iniekcyjna do wklejania do betonu dodatkowych
pr tów zbrojeniowych

Producent

fischerwerke GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
NIEMCY

Zak ad produkcyjny

fischerwerke

Niniejsza Ocena Techniczna zawiera

20 stron, w tym 3 za czniki stanowi ce integraln cz
sk adow niniejszej Oceny.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
wystawiana jest zgodnie z
Rozporz dzeniem (UE) nr 305/2011 na
podstawie

ETAG 001 Cz
5: "Kotwy wklejane", kwiecie 2013,
ytej jako Europejski Dokument Oceny (EAD) zgodnie z
artyku em 66 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musi by ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.
Niniejsza Ocena Techniczna mo e by powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi wy cznie za
pisemn zgod wystawiaj cej j Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie
musi zosta jako takie oznaczone.
Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo
niniejsz Europejsk Ocen Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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szczegó owa

1

Opis techniczny produktu
Przedmiotem niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej jest wklejanie dodatkowych pr tów
zbrojeniowych do betonu, poprzez zakotwienie lub zespojenie ich z pr tami zbrojeniowymi
znajduj cymi si w istniej cych elementach elbetowych przy zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej
fischer FIS EM Plus zgodnie z zasadami dotycz cymi konstruowania elbetu.
Do wklejenia dodatkowych pr tów u ywa si pr tów zbrojeniowych wykonanych ze stali o
rednicy Ø od 8 mm do 40 mm lub kotwy z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym FRA w
rozmiarach M12, M 16, M20 i M24 przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS EM Plus.
cznik
stalowy zostaje umieszczony w wywierconym otworze wype nionym zapraw iniekcyjn i zostaje
zakotwiony poprzez zespojenie elementu stalowego z betonem zapraw iniekcyjn .
Opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2

Okre lenie zamierzonego
Dokumentem Oceny

zastosowania

zgodnie

z

odpowiednim

Europejskim

Spe nienie parametrów podanych w rozdziale 3 mo na zak ada wy cznie wtedy, gdy kotwa
zosta a zastosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.
Metody bada i oceny stanowi ce podstaw niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz
do przyj cia przewidywalnej d ugo ci u ytkowania kotwy wynosz cej, co najmniej 50 lat. Dane
dotycz ce okresu u ytkowania nie s równoznaczne z gwarancj producenta; s jedynie
informacj
pomocn
przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.
3

ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1

Wytrzyma
Istotna w

mechaniczna i stateczno
ciwo

Warto ci zwymiarowania wytrzyma
zniszczenie zespojenia
3.2

osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)
Zamierzone zastosowanie

ci na

Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)
Istotna w

ciwo

Reakcja na ogie
Odporno
3.3

Patrz za cznik C 1

ogniowa

Zamierzone zastosowanie
Wklejanie do betonu dodatkowych pr tów
zbrojeniowych spe nia wymagania klasy
A1
Zamierzone zastosowanie nie okre lone

Higiena, zdrowie i ochrona rodowiska naturalnego (wymaganie podstawowe BWR 3)
Odno nie materia ów niebezpiecznych, produkty obj te zakresem obowi zywania niniejszej
Europejskiej Oceny Technicznej mog podlega innym wymaganiom (np. wprowadzone w ycie
ustawodawstwo europejskie oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Aby spe ni
postanowienia rozporz dzenia (EU) nr 305/2011, musz zosta ewentualnie zachowane tak e
w/w wymagania.

3.4

Bezpiecze stwo u ytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)
Istotne w ciwo ci dotycz ce bezpiecze stwa w trakcie u ycia uj to w ramach g ównego
wymagania: "Wytrzyma
mechaniczna i stateczno osadzenia".
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ciwo ci u ytkowych z podaniem

Zgodnie z wytyczn dotycz
Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 001, kwiecie 2013,
zastosowanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD), zgodnie z artyku em 66 ust p 3
Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011, obowi zuje nast puj ca podstawa prawna: [96/582/WE].
Nale y zastosowa nast puj cy system: 1
5

Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

ciwo ci

Szczegó y techniczne, które s konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi cz
sk adow planu bada z onego w Niemieckim Instytucie Techniki
Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 13 grudnia 2017 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow

Uwierzytelniono:

Kierownik dzia u
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Monta kotew
Rys. A1:
ugo zak adu pr tów zbrojeniowych w
przypadku czenia belek i p yt

Rys. A2:
Zak ad dla pr tów zbrojeniowych s upa lub
ciany poddanych zginaniu do pod a.
Pr ty zbrojeniowe podlegaj obci eniu
wyrywaj cemu.

Rys. A3:
Zakotwienie ko cowe p yt lub belek obliczanych
jako przegubowo podpartych

Rys. A4:
Wklejenie pr ta zbrojeniowego do elementu
budowlanego poddanego g ównie naciskowi

Rys. A5:
Kotwienie zbrojenia w zakresie obwiedni obci enia
rozci gaj cego w elemencie obci onym na zginanie
Obwiednia obci
wyrywaj cego

Obwiednia

enia

Uwaga dotycz ca rys. A1 do A5
Wymagane zbrojenie poprzeczne wg normy EN
1992-1-1: 2004+AC:2010 nie zosta o pokazane na
rysunkach.
Wykonanie monta u wed ug Za cznika B 2

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Opis produktu
Stan po zamontowaniu oraz przyk ady zastosowania dla stali zbrojeniowej

Z2848.18
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Monta kotew

Kotwa z pr tem
zbrojeniowonagwintowanym
fischer FRA

Kotwa z pr tem
zbrojeniowonagwintowanym
fischer FRA

Kotwa z pr tem
zbrojeniowonagwintowanym
fischer FRA

yta kotwowa
Kotwa z pr tem
zbrojeniowonagwintowanym
fischer FRA

Kotwa

yta kotwowa

Rys. A6: Zak ad pr ta w przypadku
upa poddanego zginaniu.

Rys. A7: Zak ad w przypadku
kotwienia wspornikowych elementów
budowlanych
W p ycie kotwi cej, otwory wiercone
dla kotew FRA musz zosta
zaprojektowane jako otwory
wyd one z kierunkiem osiowym w
kierunku obci enia cinaj cego.

Bild A8: Übergreifungsstoß für die
Verankerung von auskragenden
Bauteilen
In der Ankerplatte sind für den fischer
Bewehrungsanker FRA die Bohrlöcher
als Langlöcher mit Achse in Richtung
der Querkraft auszuführen.

Kotwa

Wymagane zbrojenie poprzeczne wg normy EN 1992-1-1: 2004+AC:2010 nie zosta o pokazane na
rysunku. Kotwa z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym FRA mo e by u ywana jedynie dla
osiowych obci
wyrywaj cych. Obci enie wyrywaj ce musi zosta przeniesione na istniej ce w
betonie zbrojenie poprzez zak ad pr ta wklejanego z tym zbrojeniem. Przenoszenie obci
cinaj cych
musi zosta zapewnione przez odpowiednie rodki, np. za pomoc p yt kotwowych lub kotew z europejsk
aprobat /ocen techniczn (ETA).

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Opis produktu
Stan po zamontowaniu oraz przyk ady zastosowania dla kotew z pr tem zbrojeniowonagwintowanym fischer FRA

Z2848.18

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik A 2

8.06.01-428/17

Niemiecki
Instytut
Techniki
Budowlanej

Strona 7 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-17/1056 z dnia 13 grudnia 2017

Kartusz z zapraw iniekcyjn fischer FIS EM Plus
Pojemno ci: 390 ml; 585 ml; 1100 ml, 1500 ml
Nadruk:
FIS EM Plus, wskazówki dotycz ce monta u, okres
przydatno ci, wskazówki dotycz ce zagro
, czas obróbki i
utwardzania (zale ny od temperatury), skala skoku t oka,
wielko

Zakr tka

Mieszalnik statyczny FIS MR Plus lub FIS UMR

Oznaczenie g boko ci
osadzenia

Kotwa z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym
FRA M12, M16, M20, M24

Pr t zbrojeniowy

8,

10,

12,

14,

16,

20,

22,

24,

25,

26,

Podk adka

28,

30,

32,

Nakr tka
sze ciok tna

34,

36,

40

Oznaczenie g boko ci
osadzenia

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Opis produktu
Zaprawa iniekcyjna, stal zbrojeniowa, kotwa z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym
FRA

Z2848.18

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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Rys. A9: W

•
•
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Instytut
Techniki
Budowlanej

ciwo ci stali zbrojeniowej

Minimalna wzgl dna powierzchnia u ebrowania fBimin zgodnie z EN 1992-1 -1:2004+AC:2010
Maksymalna rednica zewn trzna pr ta zbrojeniowego mierzona przez ebra wynosi
o
o

Nominalna rednica pr ta zbrojeniowego z ebrami: Ø + 2 * h (h 0,07 * Ø)
(Ø: Nominalna rednica pr ta zbrojeniowego; h: wysoko u ebrowania)

Tabela A1: Materia y na pr ty zbrojeniowe
Oznaczenie
Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa
Pr ty i stal zbrojeniowa z pier cienia klasy B lub C z
EN 1992-1-1:2004+AC:2010, za cznik C fyk i k zgodnie z NDP lub NCL zgodnie z EN 1992-1-1/NA:2013
fuk = ftk = k·fyk

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Opis produktu
ciwo ci i materia y stali zbrojeniowej

Z2848.18
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Rys. A10: W

ciwo ci kotew z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym fischer FRA
Oznaczenie na bie
ruby

Oznaczenie na bie ruby np.:

FRA (dla stali nierdzewnej)
FRA C (dla stali o wysokiej wytrzyma

ci na korozj )

Tabela A2: Warunki monta owe dla kotwy z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym

fischer FRA
rednica gwintu
rednica nominalna pr ta
zbrojeniowego
Rozmiar klucza
rednica nominalna wiert a
boko wierconego otworu
(h0 = e,ges)
Efektywna g boko
zakotwienia
Odleg
mi dzy
powierzchni elementu
konstrukcyjnego a miejscem
zespojenia

M12

M16

M20

M24

Ø

[mm]

12

16

20

25

SW
d0

[mm]
[mm]

19
142) 16

24
20

30
25

36
30

e,ges

[mm]

v

[mm]

Zgodnie z obliczeniem statycznym

e

[mm]

100

v

+

e

Monta wst pny
[mm]
14
18
22
26
df
Otwór przelotowy w elemencie
mocowanym 1)
Monta przelotowy
[mm]
18
22
26
32
df
Minimalna grubo elementu
h0+30
hmin [mm]
h0 + 2d0
konstrukcyjnego
100
Maksymalny monta owy
Tinst,max [Nm]
50
100
150
150
moment dokr cania
1)
Wi ksze otwory przelotowe w elemencie mocowanym patrz rozdzia 1.1 Raportu Technicznego TR 029
2)
Obie rednice wierconych otworów mo liwe

Tabela A3: Materia y, z których wykonane s kotwy z pr tem zbrojeniowo-nagwintowanym
fischer FRAU
Materia y
Element Nazwa
FRA
FRA C
1
Pr t zbrojeniowy
B500B zgodnie z DIN 488-1:2009
Pr t
Stal nierdzewna zgodnie z
Stal o wysokiej odporno ci na korozj
2
nagwintowany
EN 10088-1:2014
zgodnie EN 10088-1:2014
Stal nierdzewna zgodnie z
Stal o wysokiej odporno ci na korozj
3
Podk adka
EN 10088-1:2014
zgodnie EN 10088-1:2014
Stal nierdzewna zgodnie z
Stal o wysokiej odporno ci na korozj
Nakr tka
EN 10088-1: 2014 klasa
zgodnie EN 10088-1:2014
4
sze ciok tna
wytrzyma ci 80;
klasa wytrzyma ci 80; EN ISO
EN ISO 3506:2009
3506:2009
Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Opis produktu
ciwo ci oraz materia y, z których wykonane s kotwy z pr tem zbrojeniowonagwintowanym fischer FRA
Z2848.18

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania
Obci
Obci

enie zakotwienia:
enia statyczne i quasi statyczne.

Pod

e kotwienia:

zwyk y beton zbrojony lub niezbrojony zgodnie z EN 206-1:2000

klasa wytrzyma

ci C12/15 do C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000
chlorków 0,40 % (CL 0.40) w stosunku do zawarto ci cementu zgodnie z EN 206-

dopuszczalna zawarto

1:2000

beton nieskarbonizowany.
Uwaga: W przypadku powierzchni skarbonizowanej istniej cego betonu, przed zespojeniem nowego pr ta w
obszarze wklejania dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu o rednicy ø + 60 mm nale y usun
warstw skarbonizowan .
boko usuwanej warstwy betonu musi odpowiada co najmniej minimalnej
otulinie betonu dla odpowiednich warunków rodowiskowych wg EN 1992-1-1 .2004+AC:2010. Nie
obowi zuje to w przypadku nowych, nieskarbonizowanych elementów konstrukcyjnych oraz w przypadku
elementów konstrukcyjnych w rodowisku suchym.

Zakres temperatur:
•

-40 °C do +80 °C (max temperatura krótkotrwa a +80 °C oraz max temperatura d ugotrwa a +50 °C).

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe) dla wklejania dodatkowych pr tów
zbrojeniowych do betonu przy pomocy kotew zbrojeniowych z pr tem nagwintowanych fischer
FRA
Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze wewn trznych (kotwa fischer FRA oraz FRA C)
Elementy konstrukcyjne w obszarze zewn trznym (w cznie ze rodowiskiem przemys owym i morskim) oraz
w warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze , je eli nie wyst puj szczególnie agresywne warunki (kotwa
fischer FRA oraz FRA C)
Elementy konstrukcyjne w obszarze zewn trznym oraz w warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze ,
je eli wyst puj szczególnie agresywne warunki (kotwa fischer FRA C)
Uwaga: Do szczególnie agresywnych warunków nale
np. ci
e naprzemienne zanurzanie w wodzie
morskiej, strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawieraj ce chlor w basenach p ywackich krytych
lub otoczenie o ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele
drogowe, w których stosuje si
rodki odladzaj ce nawierzchni ).

Wymiarowanie:
Wymiarowanie zakotwie odbywa si na odpowiedzialno in yniera posiadaj cego odpowiednie
do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie.
Przy uwzgl dnieniu obci
dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi mo liwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne . Wymiarowanie zgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010 i za cznikami B 2 i
B 3.
Nale y uwzgl dni rzeczywiste po enie zbrojenia w istniej cym elemencie konstrukcyjnym na podstawie
dokumentacji budowlanej i uwzgl dni je przy projektowaniu.

Monta :
w betonie suchym lub mokrym,
nie w wywierconych otworach wype nionych wod .
wykonanie otworów technik udarow , pneumatyczn lub diamentow .
mo liwy monta nad g ow
Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolony
personel oraz pod nadzorem na budowie. Stworzenie warunków dla odpowiedniego wyszkolenia personelu
budowlanego oraz nadzór budowlany nale
do obowi zków pa stw cz onkowskich, w których
przeprowadzany jest monta .
Nie wolno uszkodzi istniej cego zbrojenia, sprawdzenie po enia istniej cego zbrojenia (je li po enie
istniej cego zbrojenia nie jest widoczne, nale y je ustali za pomoc przystosowanych do tego celu
wykrywaczy zbrojenia na podstawie dokumentacji budowlanej i zaznaczy na elemencie dla wykonania
zak adów).

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Specyfikacje
Z2848.18
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Rys. B1: Ogólne zasady konstrukcyjne dla wklejanych pr tów zbrojeniowych do betonu
Wklejanie pr tów zbrojeniowych mo e by
stosowane wy cznie do przenoszenia obci
wyrywaj cych w kierunku osi pr ta.
Nale y wykaza przenoszenie obci
cinaj cych mi dzy istniej cym i nowym betonem zgodnie z EN
1992-1-1:2004+AC:2010.
Fugi powsta e w czasie przerw technologicznych nale y uszorstni przynajmniej na tyle, aby
uwidoczni y si dodatki do betonu.
Kraw

elementu konstrukcyjnego

Wklejony dodatkowo pr t zbrojeniowy

1) Je eli odst p w wietle mi dzy za onym pr tami jest wi kszy ni 4 , nale y zwi kszy
zak adu o ró nic pomi dzy istniej cym odst pem w wietle mi dzy pr tami oraz 4 .
c
c1
min c
Ø
0
v

d0

d ugo

otulina betonu wklejonego pr ta

otulina betonu od czo a zabetonowanego pr ta

min. otulina betonu zgodnie z tabel B1 i norm EN 1992-1-1:2004+AC:2010, rozdzia 4.4.1.2
rednica nominalna pr ta zbrojeniowego
ugo zak adu, zgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010, rozdzia 8.7.3
boko osadzenia, : 0 + c1
rednica nominalna wiert a, patrz za cznik B 5

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Ogólne zasady konstrukcyjne dla wklejanych pr tów zbrojeniowych do betonu
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Rys. B2: Ogólne zasady konstrukcyjne dla wklejanych do betonu kotew zbrojeniowych z
pr tem nagwintowanym FRA

•

Wklejanie kotew zbrojeniowych z pr tami nagwintowanymi mo e by stosowane wy cznie do
przenoszenia obci
wyrywaj cych w kierunku osi pr ta.
Obci enie wyrywaj ce musi zosta przeniesione na istniej ce w betonie zbrojenie poprzez zak ad
pr ta wklejanego z tym zbrojeniem.
Przenoszenie obci
cinaj cych musi zosta zapewnione przez odpowiednie rodki, np. za pomoc
czników lub kotew z Europejsk Ocen Techniczn (ETA).
W p ycie kotwi cej, otwory wiercone dla kotew FRA musz zosta zaprojektowane jako otwory
wyd one z kierunkiem osiowym do obci enia cinaj cego.
Kraw

elementu konstrukcyjnego

1) Je eli odst p w wietle mi dzy za onym pr tami jest wi kszy ni 4 , nale y zwi kszy
zak adu o ró nic pomi dzy istniej cym odst pem w wietle mi dzy pr tami oraz 4 .
c
c1
min c

0
e,ges

d0
e
fix
v

d ugo

otulina betonu wklejonej kotwy FRA
otulina betonu od czo a zabetonowanego pr ta zbrojeniowego
min. otulina betonu zgodnie z tabel B1 i norm EN 1992-1-1:2004+AC:2010, rozdzia
4.4.1.2
rednica nominalna pr ta zbrojeniowego
ugo zak adu, zgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010, rozdzia 8.7.3
boko osadzenia,
0 + e
rednica nominalna wiert a, patrz za cznik B 5
ugo zabetonowanego odcinka nagwintowanego
grubo elementu mocowanego
efektywna g boko osadzenia

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Ogólne zasady konstrukcyjne dla wklejanych do betonu kotew z pr tem zbrojeniowonagwintowanym fischer FRA
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Prowadnica
do wiercenia

Tabela B1:
Minimalna otulina betonu c1) w zale no ci od metody
i tolerancji wiercenia

Metoda wiercenia

rednica
nominalna pr ta
Ø [mm]
20
22
20
22
20

Minimalna otulina betonu min c

Bez prowadnicy [mm]
Z prowadnic [mm]
30 mm + 0,06 v
30 mm + 0,02 v
2Ø
Wiercenie
udarowe
40 mm + 0,06 v
40 mm + 0,02 v
2Ø
50 mm + 0,08 v
50 mm + 0,02 v
Wiercenie
pneumatyczne
60 mm + 0,08 v
60 mm + 0,02 v
Wiercenie
30 mm + 0,06 v
30 mm + 0,02 v
2Ø
wiert em
22
40 mm + 0,06 v
40 mm + 0,02 v
2Ø
diamentowym
1)
Patrz za cznik B2, rys. B1 i za cznik B3, rys. B2
Uwaga: Nale y zachowa minimaln otulin betonu zgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

Tabela B2:
Pistolety wyciskowe, przynale ne kartusze oraz maksymalne g
lv,max
Pr t zbrojeniowy /
Kotwa zbrojeniowa z
pr tem
nagwintowanym FRA
Ø [mm]
8
10
12 / FRA 12
14
16 / FRA 16
20 / FRA 20
22 / 24 / 25 / FRA 24
26 / 28
30 / 32 / 34
36
40

czny pistolet wyciskowy
Pojemno kartusza
390 ml, 585 ml
v,max / e,ges,max [mm]

Akumulatorowy i
pneumatyczny pistolet
wyciskowy (ma y)
Pojemno kartusza
390 ml, 585 ml
v,max / e,ges,max [mm]

boko ci osadzenia

Pneumatyczny pistolet
wyciskowy (du y)
Pojemno kartusza
1500 ml
v,max / e,ges,max [mm]

1000
1000

1200

500

1500
1300
1000
700

-----

500

700

1800

2000

Tabela B3: Czasy obróbki twork i utwardzania tcure
Temperatura
pod u kotwienia
[°C]
+5 bis +91)
+10 bis +19
+20 bis +29
+30 bis +40

Maksymalny czas
obróbki2)
twork
FIS EM Plus
120 min
30 min
14 mm
7 min

Minimalny czas
utwardzania3)
tcure
FIS EM Plus
40 h
18 h
10 h
5h

W przypadku temperatur obróbki
poni ej 10°C nale y podgrza zapraw
1)

FIS EM Plus do 20°C.
2)
Okres od rozpocz cia wype nienia
zapraw do osadzenia i
spozycjonowania pr ta zbrojeniowego,
3)
W betonie wilgotnym czasy
utwardzania nale y podwoi .

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Minimalna otulina betonu / Pistolety wyciskowe, kartusze oraz maksymalne
boko ci osadzenia / czasy obróbki i utwardzania
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Tabela B4:

Narz dzia do wykonywania i czyszczenia otworów oraz ich wype niania zapraw
Pr t
zbrojeniowy/
Kotwa FRA
Ø [mm]
8
10
12 / FRA 12
14
16 / FRA 16
20 / FRA 20
22 / 24
25 / FRA 24
26/28
30 / 32 / 34
36
40
1)

Bohren und Reinigen
rednica
nominalna
wiert a d0
[mm]
101) 121)
121) 141)
141) 161)
18
20
25
30
30
35
40
45
55

rednica ostrza
wiert a
dcut [mm]
10,50
12,50
12,50
14,50
14,50
16,50
18,50
20,55
25,55
30,55
30,55
35,70
40,70
45,70
55,70

Wype nianie zapraw

rednica szczotki
stalowej
db [mm]
11,0
12,5
15

12,5
15
17
19
21,5
26,5
32
32
37
42
47
58

Dysza do
czyszczenia
[mm]

Przed ka
[mm]

11

9

15
19
28

9 lub 15

38

Adapter iniekcyjny
[Kolor]
Naturalny
Naturalny Niebieski
Niebieski Czerwony
ty
Zielony
Czarny
Szary
Szary
Br zowy
Czerwony
ty
Naturalny

Obie rednice wiert a mo liwe

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Narz dzia do wykonywania i czyszczenia otworów oraz ich nape niania zapraw
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Wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa

Przed rozpocz ciem pracy przeczyta
kart
substancji niebezpiecznej dla prawid owego
stosowania!

i

charakterystyki
bezpiecznego

Przy pracy z zapraw fischer FIS EM Plus nosi odpowiedni odzie
ochronn , okulary ochronne oraz r kawice ochronne. Wa ne:
Przestrzega instrukcji u ycia za czonej do ka dego opakowania

1. Wiercenie otworu
Uwaga: Przed rozpocz ciem wiercenia usun skarbonizowany beton; oczy ci powierzchnie stykowe
(patrz za cznik B1).
W przypadku b dnie wywierconych otworów nale y je wype ni zapraw .

Wykona otwór technik udarow , pneumatyczn
lub diamentow .
Rozmiary wierte patrz tabela B4.

Zmierzy i sprawdzi otulin betonu c (cdrill = c +
Ø/2).
Wierci równolegle do kraw dzi i istniej cego
zbrojenia.
Je li to mo liwe, u
prowadnicy firmy fischer.

Dla g boko ci wierconego otworu v > 20 cm
ywa prowadnicy do wiercenia. Trzy mo liwo ci:
A)
B)
C)

prowadnica firmy fischer
ata lub poziomica
kontrola wzrokowa

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja osadzania cz
1
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2. Czyszczenie wywierconego otworu
Wiercenie technik
pneumatyczn

udarow lub

Wydmucha czterokrotnie wywiercony otwór od
samego odpowiedni dysz
(niezaolejonym spr onym powietrzem pod
ci nieniem 6 bar)
Wiercenie technik

diamentow
Wy ama i usun

rdze wiertniczy

uka do momentu, a zacznie wyp ywa czysta
woda

Wydmucha dwukrotnie wywiercony otwór od
samego odpowiedni dysz
(niezaolejonym spr onym powietrzem pod
ci nieniem 6 bar)

Zamocowa odpowiedni szczotk ze stali
nierdzewnej z przed
w wiertarce i wyczy ci
ni dwukrotnie wywiercony otwór.

Wydmucha dwukrotnie wywiercony otwór od
samego odpowiedni dysz
(niezaolejonym spr onym powietrzem pod
ci nieniem 6 bar)

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja osadzania cz
2
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3. Przygotowanie pr tów zbrojeniowych lub kotew zbrojeniowych z pr tem
nagwintowanym FRA i kartuszy z zapraw
ywa wy cznie czystych, niezaolejonych i suchych pr tów
zbrojeniowych i kotew zbrojeniowych z pr tem nagwintowanym
FRA.
Zaznaczy g boko ci osadzenia v (np. ta
klej
).
Wsadzi pr t w otwór i sprawdzi , czy g boko wierconego
otworu i g boko osadzenia s zgodne.
Przygotowanie kartuszy z zapraw
Krok 1: Odkr ci zakr tk

Krok 2: Nakr ci mieszalnik statyczny (spirala mieszaj ca w
mieszadle statycznym musi by wyra nie widoczna)

Krok 3: W
iniekcyjnego.

kartusz z zapraw do odpowiedniego pistoletu

Krok 4: Wycisn pasmo zaprawy ok. 10 cm d ugo ci a kolor
zaprawy stanie si równomiernie szary. Nie wolno u ywa
zaprawy o nierównomiernie szarym zabarwieniu.

4. Iniekcja zaprawy do wywierconego otworu
4.1

boko

wierconego otworu

250 mm:

Wype ni otwór od samego jego dna. Przy ka dym naci ni ciu
wigni pistoletu powoli wyci ga mieszalnik. Unika
powstawania p cherzy powietrznych.
Nape ni otwór zapraw do ok. 2/3, aby by pewnym, e
szczelina pier cieniowa mi dzy pr tem zbrojeniowym a betonem
jest ca kowicie wype niona na ca ej g boko ci osadzenia.
Po wype nieniu wywierconego otworu przesun j zyczek
pistoletu iniekcyjnego do przodu, aby unikn dodatkowego
wyp ywu zaprawy.

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja osadzania cz
3
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wierconego otworu > 250 mm:

Nasadzi na mieszalnik statyczny FIS MR lub FIS UMR
przed
i adapter iniekcyjny (patrz tabela B 4)

Oznaczenie ilo ci zaprawy

Umie ci ka dorazowo jedno oznaczenie dla wymaganej ilo ci
zaprawy m oraz g boko ci osadzenia v (ta
klej
lub
markerem)
a) Wzór przybli ony:
b) Dok adny wzór dla optymalnej ilo ci zaprawy:

Oznaczenie ilo ci zaprawy

Wsadzi adapter iniekcyjny a do dna wywierconego otworu i
dokona iniekcji zaprawy. W trakcie procesu wype nienia
umo liwi adapterowi iniekcyjnemu, aby by on wyciskany
automatycznie z otworu przez ci nienie wciskanej zaprawy.
Nape ni otwór zapraw do ok. 2/3, aby by pewnym, e
szczelina pier cieniowa mi dzy pr tem zbrojeniowym a betonem
jest ca kowicie wype niona na ca ej g boko ci osadzenia.
Wype nia otwór do momentu pokazania si oznaczenia ilo ci
zaprawy m.
Maksymalne g boko ci osadzenia patrz tabela B2.
Po wype nieniu wywierconego otworu przesun j zyczek
pistoletu iniekcyjnego do przodu, aby unikn dodatkowego
wyp ywu zaprawy.

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja osadzania cz
4

Z2848.18

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik B 9

8.06.01-428/17

Strona 19 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-17/1056 z dnia 13 grudnia 2017

Niemiecki
Instytut
Techniki
Budowlanej

4.2 Osadzanie pr ta zbrojeniowego lub kotwy zbrojeniowej z pr tem nagwintowanym FRA

Wprowadzi pr t zbrojeniowy / kotw zbrojeniow z pr tem
nagwintowanym FRA obracaj c nim w obie strony do
wywierconego otworu a po znacznik g boko ci osadzenia.

W przypadku monta u nad g ow zabezpieczy pr t
zbrojeniowy/kotw FRA przed wypadni ciem klinami do
momentu rozpocz cia utwardzania zaprawy.

Po osadzeniu pr ta zbrojeniowego/kotwy FRA, szczelina
pier cieniowa musi zosta wype niona ca kowicie zapraw .
Kontrola osadzenia
• Po dana g boko osadzenia v jest osi gni ta, gdy przy
uj ciu otworu (powierzchnia betonu) widoczny b dzie
znacznik g boko ci osadzenia
• Widoczne wychodzenie zaprawy przy uj ciu otworu
Przestrzega czasu obróbki "twork" (patrz tabela B3), który mo e
by ró ny w zale no ci od temperatury pod a. W trakcie czasu
obróbki "twork" mo liwa jest niewielka korekta po enia pr ta
zbrojeniowego/kotwy FRA.
Obci enie wklejonego p ta zbrojeniowego mo e nast pi
dopiero po up ywie czasu utwardzania "tcure" (patrz tabela B 3).

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja osadzania cz
5
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Minimalne d ugo ci zakotwienia oraz minimalne d ugo ci zak adów
Minimalna d ugo
zakotwienia b,min oraz minimalna d ugo ci zak adu 0,min zgodnie z EN 1992-11:2004+AC:2010 ( b,min wg równania 8.6 i równania. 8.7 oraz 0,min wg równania 8.11) musz zosta
pomno one przez wspó czynnik wg tabeli C1.

Tabela C1: Wspó czynnik w zale no ci od wytrzyma
Klasa wytrzyma

ci betonu

ci betonu i techniki wiercenia

Technika wiercenia
Wiercenie udarowe i
pneumatyczne
Wiercenie diamentowe

C12/15 do C50/60
C12/15 do C50/60

Wspó czynnik
1,0
1,3

Tabela C2: Warto ci obliczeniowe no no ci wklejenia fbd w N/mm2
Zgodnie z EN 1992-1-1: 2004+AC:2010 dla dobrych warunków wklejenia (dla wszystkich innych
warunków wklejenia warto ci nale y pomno
przez 0,7)
Wiercenie udarowe i pneumatyczne
No no

Pr t
zbrojeniowy/
kotwa FRA

przyczepno

Klasa wytrzyma

C12/15
Ø [mm]
8 bis 25
1,6
26 bis 40
Wiercenie udarowe

ci betonu

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

2,0

2,3

2,7

3,0

3,4

3,7

4,0

4,3
4,0

C45/55

C50/60

4,0

4,3

No no

przyczepno

Klasa wytrzyma

Betonstahl
/FRA
C12/15

fbd [N/mm2]

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

fbd [N/mm2]
ci betonu

C35/45

C40/50

3,4

3,7

Ø [mm]
8 bis 12
14 bis 25
26 bis 40

1,6

2,0

2,3

2,7

3,0

3,7
3,0

Wklejanie dodatkowych pr tów zbrojeniowych do betonu z zapraw
fischer FIS EM Plus
Parametry
Minimalne d ugo ci zakotwienia oraz minimalne d ugo ci zak adu
Warto ci obliczeniowe przyczepno ci fbd
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