
SHIELD – TSA Kotwa pancerzowa do 
podłoży pełnych i płyt kanałowych 

Zalety:
•   uniwersalna kotwa do podłoży pełnych i płyt kanałowych,
•   kotwienie  w płytach kanałowych w klasie betonu od C20/25, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   wysokie bezpieczeństwo osadzania w podłożach z pustkami  
     i płytach kanałowych np.: cegła żerańska, stropy typu FERT,  
     TERIVA, ACKERMAN, COBIAX, BUBBLE DECK.

Zastosowania:
•   montaż instalacji rurowych, wentylacyjnych, elektrycznych  
     i teletechnicznych,
•   mocowanie i zabezpieczanie rusztowań i szalunków, 
•   montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia,
•   duża i średnia klasa obciążeń w zależności od podłoża,
•   możliwość bezpośredniego montażu prętów gwintowanych.

Parametry techniczne kotew TSA – wersja z gwintem wewnętrznym

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy ≥ C20/25, cegła pełna, płyty 
kanałowe – klasa betonu od C20/25. 

Materiał pręta kotwy:
Korpusy łączników rozporowych TSA oraz trzpienie nagwintowane proste, 
zakończone oczkiem lub hakiem wykonane są ze stali 5.8 wg. PN-EN  
ISO898-1:2001 a śruby w klasie 8.8 wg. tej samej normy. Grubość ocynku  
do 5µm wg. PN-EN 10152:2005.

Parametry techniczne kotew TSA L – wersja ze śrubą
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Parametry techniczne kotew TSA P – wersja z nakrętką

Właściwości mechaniczne kotew TSA ,TSA L i TSA P

Nośności obliczeniowe kotew TSA, TSA L i TSA P w poszczególnych podłożach

Schemat instalacji kotew TSA, TSA L i TSA P Schemat mocowania kotew TSA, TSA L  
i TSA P w płycie kanałowej

Sposób montażu kotew TSA 
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SHIELD – TSA Kotwa pancerzowa do  
podłoży pełnych i płyt kanałowych - 
wersje z hakiem otwartym i zamkniętym 

Zalety:
•   uniwersalna kotwa do podłoży pełnych i płyt kanałowych,
•   kotwienie  w płytach kanałowych w klasie betonu od C20/25, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   wysokie bezpieczeństwo osadzania w niskiej jakości    
     podłożach z pustkami np.: cegła żerańska, stropy typu FERT,  
     TERIVA, ACKERMAN, COBIAX.

Zastosowania:
•   mocowania zabezpieczające przy pracy na wysokości,
•   mocowanie i zabezpieczanie rusztowań, 
•   montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia,
•   duża i średnia klasa obciążeń w zależności od podłoża.

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy ≥ C20/25, cegła pełna, płyty 
kanałowe – klasa betonu od C20/25. 

Materiał pręta kotwy:
Korpusy łączników rozporowych TSA oraz trzpienie nagwintowane proste, 
zakończone oczkiem lub hakiem wykonane są ze stali 5.8 wg. PN-EN ISO898-
1:2001 a śruby w klasie 8.8 wg. tej samej normy. Grubość ocynku do 5µm  
wg. PN-EN 10152:2005.

Parametry techniczne kotew TSA E – wersja z hakiem zamkniętym

Parametry techniczne kotew TSA H – wersja z hakiem otwartym
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Właściwości mechaniczne kotew TSA H i TSA E

Schemat instalacji kotew TSA H i TSA E

Nośności obliczeniowe kotew TSA H w poszczególnych podłożach 

Nośności obliczeniowe TSA E w poszczególnych podłożach

Sposób montażu kotew TSA H 
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