
CHEMFIX 100 + ATR

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(
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שליפה

Nrk,cone

kN

4	.	51.469.584.2133.5183.4224.0282.3313.1377.7
Nrk,adh		.	4	.			.	94.4			.				.		4	.	44	.	494.				.4
Nrk,steel29.34	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8			.				.	

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4277.6326.8גזירה

עומס תכן
.8				8.			88.		49.		.				89.	.			44.	.			9.	Nrdשליפה

.4				.				9.			.	4		.			8.4	.4			.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.921.431.440.163.687.3106.7134.4149.1179.9שליפה
Vrec8.613.319.436.056.080.7105.1128.2158.6186.7גזירה
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	.				.	4		4.		.9	9	4.	.4		.8			.			4.		.		Nrdשליפה

.4				.				9.		.8	4		.			8.4		.			.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.9			4.4		88.8	8.		.			.		9.8		.			.			.	Nrecשליפה

	.	8		8.			8.		4.9			.	8	.		.9			9.		.			Vrec8.גזירה
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Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		4.		8	.				.				.	
Nrk,adh		.	4	.			.	94.4			.				.		4	.	44	.	494.				.4
Nrk,steel	8.		9.	4	.		9.				.				.				.		8	.				.94	4.8

	.				.				.	4		.				88.	.			9.		.			.			Vrk9.גזירה

עומס תכן
.8				8.			.	8		49.		.				.	8	.			8.		9.		.		Nrdשליפה

	.			8.8			.				.	.49		48.8	.		.8			.			.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

9.9			49.		.				.			.8	8	8.		.			.		.8			Nrec8.שליפה

.4				99.	.	8	.			.		4.9		.			.			8.	.	Vrecגזירה
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	dקוטר קידוח

mm

					4	8	4 )		(	8						4	

	4					8		4														9	hnom8עומק התקנה נומינאלי

					4	4	4	4								עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

																			8	4				TmaxNmמומנט התקנה מקסימאלי

	8		4	89				(		 )	4	.			.			.		.	mlכמות חומר לחור כולל 35% פחת

	4		8)		( 		4				8			כמות חורים/אמפולה 600 מ''ל 

Fire Resistance  
Classification

R			

European
Approval

ETA 	9-				

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA-	8/				-ETA			-TR			

 0756-CPD-0575

ה ק י ד ב
ר ת א ב

תקן
איכות 
הסביבה

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
דבק אפוקסי	 
 	C	-ו C	 אישור נגד רעידת אדמה

	 Tensile Strength 		.	Mpa )ASTM D			(
	 :EN	9	 part	

	 Compressive Strength 			.9Mpa
	 Flexural Strength : 4	Mpa
	 E-Modulus : 				4.	

	 Density : 	.4	
	 VOC Content : A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

 .Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן
.ENV קוטר 8 ו-10 מ''מ בבטון סדוק אינם כלולים בתקן אירופאי

+
ATR )מוט הברגה(

2* הכמות התיאורטית גבוהה יותר אבל יש קושי לדייק בכמויות קטנות בהזרקה.
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 
heffעומק התקנת העוגן

mm

8	9																

					4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

	8			.							4	smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8													ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

	8			.							4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

							4		8					4	4		

										9	84									scrמרחק קריטי בין העוגנים

										4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

								4		4									ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

										4										cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

 המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

		M		M		M8Mסוג העוגן
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שליפה

Nrk,cone
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		.			.	48.		8.9

Nrk,pull		.			.			.		4.8

Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.	

	.44	.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.			.			.		Nrdשליפה

	.		8.9		.			Vrd8.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.			.9	.	Nrecשליפה

	.			.			..89	Vrecגזירה
C	

מי 
ס

סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN--

48.		8.9

Nrk,pull		.9		.	

 Nrk,steel		.4			.	

	.44	.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.		Nrdשליפה

	.		8.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.	Nrecשליפה

	.			.		Vrecגזירה
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מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

Chemfix			 			ml	8			

CG			 אקדח הזרקה ידני	84		

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

EG			 אקדח הזרקה חשמלי		4		

ATR

מק"טתיאור פריט

אורך קוטר

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

fuk
)N/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 		 M	x													

				

ST		

		

						

ATR 		 M8x							8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x															9

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x															4

ATR 		 M	8x								8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x																

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x														4	

ATR 		 M		x														4	

ATR 8.8 M	x					88						

8.8

		

8			4	

ATR 8.8 M8x					888				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88								9

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88								4

ATR 8.8 M	8x					88	8				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR SS			 M	x													

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M8x							8				8		

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4	9

ATR SS			 M		x															4

ATR SS			 M	8x								8				8	9

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4		

ATR SS			 M		x														4	

ATR SS			 M		x														4	

.)ATR 	.8 M		x			 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין

CHEMFIX 100 + ATR59



CHEMFIX 100 + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

+
קוץ / ברזל זיון

.Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

Fire Resistance  
Classification

R			

European
Approval

ETA 	9-				

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA-	8/				-ETA			-TR			

 0756-CPD-0575

ה ק י ד ב
ר ת א ב

תקן
איכות 
הסביבה

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
דבק אפוקסי	 
 	 C	-ו C	 אישור נגד רעידת אדמה

	 Tensile Strength 		.	Mpa )ASTM D			(
	 :EN	9	 part	

	 Compressive Strength 			.9Mpa
	 Flexural Strength : 4	Mpa
	 E-Modulus : 				4.	

	 Density : 	.4	
	 VOC Content : A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

2* הכמות התיאורטית גבוהה יותר אבל יש קושי לדייק בכמויות קטנות בהזרקה.
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שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.	84.	110.7133.5183.4183.4	44.948	.	48	.				.	

Nrk,adh4	.			.	60.571.38	.			4.8	44.		9	.				.9322.0418.3470.6653.5

Nrk,steel28.043.0		.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
	.			.4			.4			8.9		4.4		.8				.	.88			.	4	9.		.		9.4		.		Nrdשליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec14.321.024.028.333.745.557.376.381.7127.8166.0186.7259.3שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה
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48.		8.9	8.9		.	9	.			8.			8.		4	.4			.4			.44		.	

Nrk,adh		.		9.94	.4	4.	8	.				.			4.				.8		4.		4	.	4		.	

Nrk,steel		.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

.9	4		.	8		.			8.8			.				4.			.	8	.			.			.	4	.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.4			.	9	8.9			8.			9.		.		44.8	.		.4			.		.4		Nrdשליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.88	.8				.			49.484.4	44.	.		.4		8.8	.8		.4		Nrecשליפה

	.				.4			.			.4	8	4.	49.8	.	.44		.4			.		4.8	Vrecגזירה
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נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

8	9																									4		4					

		44	4												8	4(	 )							dקוטר קידוח

	8	8	8	8									4	4						עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

	444		9			4					9			9			)	.	( 			.4	.	mlכמות חומר / חור )כולל פחת של 35%(

	.		.		.	4						4					)	4( 	9						כמות חורים לאמפולה 600 מ''ל
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

8											4										

								4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

				8											smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

													9										ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

				8											cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

				4					8				4		4					

														9	84	8							scrמרחק קריטי בין העוגנים

													4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

										48		4	9							ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

													4										cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

 המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את הברזל זיון בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

מק''טים

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

מק"טתיאור פריט

Chemfix			 			ml	8			

CG			 אקדח הזרקה ידני	84		

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

EG			 אקדח הזרקה חשמלי		4		
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