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Épületfelújításokhoz engedélyezett rendszer

ÉPÍTANYAGOK

Engedélyezett:
Repedéses és repedésmentes beton
C20/25-től C50/60-ig

▪

Rögzítés öreg betonba B25 - B55▪

ENGEDÉLYEK

ELNYÖK

A könnyű szerelhetőségének
köszönhetően az FCC gyors és
gazdaságos a hagyományos hajlított
vasas megoldással szemben.

▪

Méretezése lehetséges az
engedélynek köszönhetően. Így a
rendszer maximális biztonságot
nyújt.

▪

A variálható rögzítési mélységnek
köszönhetően a dübelhosszak
optimálisan a terheléshez
igazíthatóak.

▪

A helyszíni feltételektől függően az
FCC beton tüske az engedéllyel
összhangban FIS SB vagy FIS EM
injektáló ragasztóval alkalmazható.

▪

FIS EM injektáló ragasztóval az FCC
beton tüske engedélyezett
gyémántfúrt furatokba is.

▪

ALKALMAZÁSOK

Hídjavítás▪
Hidak terhelésének növekedése▪
Mennyezetek terhelés növekedése
átalakítás alatt, például

▪

Alapok megerősítése pilléreknél,
oszlopoknál és falaknál

▪

Gépjármű parkoló mennyezet
felújítások korrózios károkat
követően

▪

MKÖDÉSE

A rendszer injektáló ragasztóból (FIS
SB vagy FIS EM) és FCC beton
tüskéből áll.

▪

A ragasztóanyagot
buborékmentesen kell a furatba
injektálni.

▪

A ragasztó az FCC beton tüskét a
furat falához rögzíti és teljes
egészében kitölti azt.

▪

A beton tüskét manuálisan kell a
furat aljáig behelyezni enyhe
forgatással.

▪

Az új és régi beton csatlakozásánál
ébredő nyíró és húzóerőket az új
beton nyeli el az FCC beton tüske
közvetítése által.

▪
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MSZAKI ADATOK

Beton tüske FCC
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y Furatátmérő Betonacél átmérő Dübel hossz
d0

Termék megnevezése Cikkszám [mm] [mm] [mm]
FCC-H 10 x 180 520081 ● 12 10 180
FCC-H 12 x 230 520082 ● 14 12 230
FCC-H 14 x 290 520083 ● 18 14 290
FCC-H 16 x 360 520085 ● 20 16 360
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