
         
 

 

 

Технически проспект 

EPOMAX-ANCHOR 
Бързостягащо лепило за анкериране на армиращи пръти 
 
 

Описание 
 
EPOMAX-ANCHOR е несвиваемо 
двукомпонентно полиестерно лепило за 
анкериране Не съдържа разтворители и 
стирин. 
 

Приложение 
 
EPOMAX-ANCHOR е бързостягащо лепило 
за анкериране на армировъчни пръти, 
резбовъни пръти, болтове и т.н. в бетон, 
скали, кухи и плътна зидарии, и т.н. 
                                                                

Технически характеристики 
 
Основа :           полиестер без стирин 

Цвят:  сив  

Отношение на  
смесване:         10:1 по обемни части  

Плътност на сместа: 1, 65 kг/л 

Температура  
на полагане:   между  +5°C и 35°C  
 

Втърдяване: 

Температура Време за 
работа 

Верме на 
втвърдяване 

+ 5 OC 25 min 120 min 
+ 10 OC 15 min 80 min 
+ 20 OC 6 min 45 min 
+ 30 OC 4 min 25 min 
+ 35 OC 2 min 20 min 

 
Якост на натиск:           75 Mpa след 24h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаметър на 
резбата 
d (mm) 

8 10 12 16 20 

Диаметър на 
отвора 
d0 (mm) 

10 12 14 18 24 

Дълбочина на 
анкериране 
hef (mm) 

80 90 110 125 170 

 
Диаметър на 
резбата 
d (mm) 

8 10 12 16 20 

Диаметър на 
отвора 
d0 (mm) 

10 12 14 18 24 

Дълбочина на 
анкериране 
hef (mm) 

80 90 110 125 170 

Минимална 
дебелина на 
стената 
h min (mm) 

130 140 160 175 220 

Edge distance 
Ccr,N (mm) 80 90 110 130 170 

Axial distance 
Scr,N (mm) 160 180 220 250 340 

Проектно 
натоварване 
за бетон 
В20/25                   
NRk (KN) 

12.3 18.4 26.0 30.2 48.1 

Препоръчано 
натоварване 
за бетон 
В20/25                
Frec (KN) 

4.7 7.1 10.0 11.2 18.8 

 
Указания за употреба 

 
1. Полагане в бетон или стабилен камък 
Пробийте дупки с желания диаметър до 
препоръчаната дълбочина. Почистете 
дупката с найлонова четка и премахнете 
нестабилните частици чрез сгъстен въздух, 
ръчна помпа и т.н. Завиите смесителя към 
флакона и сложете смесителния 
накрайник. Поставете ги в  пистолета за 
полагане.  
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 

 

 
 
Изкарайте приблизително 15 ml от сместа 
докато не се плучи хомогенна смес, която 
не се използва. Започвайки от дъното, 
запълнете цялата дупка със смола. 
Поставете анкера до дъното на дупката 
като го натискате и  въртите леко. Убедете 
се визуално дали смолата е напълнила 
изцяло отвора. Изчакайте материала да 
втвърди, преди да натоварите анкера. 
Запознайте се с  таблицата за времето за 
втвърдяване на  EPOMAX-ANCHOR. 
 
2. Полагане в куха основа. 
Пробийте дупка без точен диаметър. 
Почистете дупката с найлонова четка и 
премахнете нестабилните частици чрез 
сгъстен въздух, ръчна помпа и т.н. Завийте 
смесителя към флакона и сложете 
смесителния накрайник. Поставете ги в  
пистолета за полагане. Изкарайте 
приблизително 15 ml от сместа докато не 
се плучи хомогенна смес, която не се 
използва. 
Поставете в дупката перфориран дюбел 
Започвайки от дъното, запълнете 
перфорирания дюбел със смола. 
Поставете анкера до дъното на дюбела 
като го натискате и  въртите леко. Убедете 
се визуално дали смолата е напълнила 
изцяло отвора. Изчакайте материала да 
втвърди, преди да натоварите анкера. 
Запознайте се с  таблицата за времето за 
втвърдяване на  EPOMAX-ANCHOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Разход 
 
Зависи от приложението. 
 

Опаковка 
 
Флакони от 300 ml. 
 

Трайност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца, в сухи и 
проветливи помещения. 
 

Забележки 
 
EPOMAX-ANCHOR може да бъде полаган 
при обкръжаващи температури по-ниски от 
-5°C, но температурата на продукта трябва 
да е поне 10°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


