
Throughbolt – TT Kotwa segmentowa
wersja ocynkowana galwanicznie

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasa min C20/25.

Zalety:
•   jedna kotwa do montażu zarówno w betonie zarysowanym  
     i niezarysowanym,
•   łatwy i szybki montaż,
•   szeroki zakres asortymentowy, stal ocynkowana 
     galwanicznie, ogniowo oraz stal nierdzewna A4.

Parametry techniczne kotew TT

*wartości dla zredukowanej głębokości kotwienia

Materiał pręta kotwy:
Kotwy TT wykonane są ze stali zwykłej, węglowej w klasie właściwości  
mechanicznych 6.8 wg. normy PN-EN ISO 898-1:2001 i pokryte są 
warstwą ocynku o grubości nie mniejszej niż 5µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich           
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier,   
     poręczy itd.,
•   mocowanie regałów magazynowych,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych oraz instalacji do   
     stropów w betonie zarysowanym,
•   podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu instalacji.
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Sposób montażu kotew TT

Właściwości mechaniczne kotew TT

Nośności obliczeniowe kotew TT w betonie C20/25 – dla podstawowej głębokości kotwienia hef

Nośności obliczeniowe kotew TT w betonie C20/25 – dla zredukowanej głębokości kotwienia hef, red

Parametry techniczne kotew TT

*wartości dla zredukowanej głębokości kotwienia
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Throughbolt – TT A Kotwa segmentowa 
wersja ocynkowana galwanicznie 
z badaniami ogniowymi

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasa min C20/25.

Zalety:
•   jedna kotwa do montażu zarówno  w betonie zarysowanym  
     i niezarysowanym,
•   łatwy i szybki montaż,
•   certyfikaty VdS i FM,
•   odporność ogniowa potwierdzona badaniami. 

Parametry techniczne kotew TT A*

*kotwa TT A dostępna jest wyłącznie na zamówienie   

Materiał pręta kotwy:
Kotwy TT A wykonane są ze stali zwykłej, węglowej w klasie właściwości  
mechanicznych 8.8 wg. normy PN-EN ISO 898-1:2001 i pokryte są 
warstwą ocynku o grubości nie mniejszej niż 5µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich  
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, 
     barier, poręczy itd.,
•   mocowanie regałów magazynowych,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych oraz instalacji  
     do stropów w betonie zarysowanym,
•   podstawowa kotwa do mocowania instalacji tryskaczowych  
     i hydrantowych.

Właściwości mechaniczne kotew TT A

ETA - 03 / 0017 
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Nośności zalecane kotew TT A w betonie C20/25 – dla podstawowej głębokości kotwienia hef

Schemat instalacji kotwy TT A

Sposób montażu kotew TT A

Nośności ogniowe kotew TT A w betonie zarysowanym i niezarysowanym klasy C20/25
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Throughbolt – TT G Kotwa segmentowa 
wersja ocynkowana ogniowo

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasa min C20/25.

Zalety:
•   jedna kotwa do montażu zarówno  w betonie zarysowanym  
     i niezarysowanym,
•   łatwy i szybki montaż,
•   zwiększona grubość ocynku powoduje zwiększoną trwałość    
     kotwy w warunkach działania korozji.

Parametry techniczne kotew TT G

*wartości dla zredukowanej głębokości zakotwienia

Materiał pręta kotwy:
Kotwy TT G wykonane są ze stali zwykłej, węglowej w klasie właściwości  
mechanicznych 5.8 wg. normy PN-EN 10152:2005; PN-EN 10142:2003  
i pokryte są warstwą ocynku o grubości nie mniejszej niż 45µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich           
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji,  
     barier, poręczy itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych oraz instalacji  
     do stropów w betonie zarysowanym,
•   zamocowania na obiektach infrastruktury drogowej  
     i przemyśle.

Właściwości mechaniczne kotew TT G
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Schemat instalacji kotew TT G

Sposób montażu kotew TT G

Nośności obliczeniowe kotew TT G w betonie C20/25 – dla podstawowej głębokości kotwienia hef

*wartości dla zredukowanej głębokości zakotwienia
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Throughbolt – TTM SS Kotwa segmentowa 
wersja ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasa min C20/25.

Zalety:
•   trwałość i odporność na korozję,
•   łatwy i szybki montaż,
•   certyfikaty VdS i FM,
•   odporność ogniowa potwierdzona badaniami. 

Parametry techniczne kotew TTM SS

*wartości dla zredukowanej głębokości zakotwienia

Materiał pręta kotwy:
Kotwy TT SS wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578 (A4-70) EN10088.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich        
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji,  
     barier, poręczy itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych, instalacji oraz     
     urządzeń w warunkach silnie korozyjnych.

ETA - 05 / 0018
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Właściwości mechaniczne kotew TTM SS 

Nośności zalecane kotew TTM SS w betonie C20/25 – dla podstawowej głębokości kotwienia hef

Nośności zalecane kotew TTM SS w betonie C20/25 – dla zredukowanej głębokości kotwienia hef,red

Nośności ogniowe kotew TTM SS w betonie zarysowanym i niezarysowanym klasy C20/25

Parametry techniczne kotew TTM SS
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