
DROP IN – TDA Kotwa tulejowa  
z gwintem wewnętrznym

Zalety:
•   mała głębokość osadzania – grubość podłoża od 80mm,
•   tuleja nie wystaje ponad powierzchnię betonu, 
•   prosty demontaż zamocowania,
•   wersja bez kołnierza pozwala na głębsze mocowanie tulei.

Zastosowania:
•   montaż instalacji rurowych, wentylacyjnych, elektrycznych  
     i teletechnicznych,
•   mocowanie i zabezpieczanie rusztowań i szalunków, 
•   montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia,
•   średnia klasa obciążeń zarówno dla śrub jak i prętów gwintowanych.

Parametry techniczne kotew TDA L / TDA

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasy ≥ C20/25 – tuleje TDA L i TDA.

Materiał pręta kotwy:
Tuleje TDA L i TDA stal węglowa ocynkowana galwanicznie do 5 µm.

Właściwości mechaniczne kotew TDA L i TDA

*Nośności obliczeniowe kotew TDA L i TDA w betonie C20/25

*wersja skrócona w przypadku płytko umieszczonego zbrojenia

*nośności w przypadkach zastosowania śrub lub prętów gwintowanych wykonanych ze stali w klasie własności mechanicznych wyrobów śrubowych nie niższej niż 5.8
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DROP IN – TDA A Kotwa tulejowa  
z gwintem wewnętrznym 

Zalety:
•   mocowanie instalacji w betonie zarysowanym,
•   możliwość bezpośredniego montażu pręta gwintowanego,
•   nośności ogniowe dla różnych klas potwierdzone badaniami.

Zastosowania:
•   montaż instalacji tryskaczowych i hydrantowych,
•   mocowanie instalacji mechanicznych i elektrycznych  
     w betonie zarysowanym.

Parametry techniczne kotew TDA A** 

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasy ≥ C20/25 – dla rozmiarów od M6 do M20  
oraz beton zarysowany klasy ≥ C20/25 – dla rozmiarów od M6 do M12.

Materiał pręta kotwy:
Tuleje TDA A stal węglowa ocynkowana galwanicznie do 5 µm.

Właściwości mechaniczne kotew TDA A

*Nośności zalecane kotew TDA A w betonie C20/25

*wersja dłuższa do głębszego zakotwienia
**kotwy TDA A dostępne są tylko na zamówienie

*nośności w przypadkach zastosowania śrub lub prętów gwintowanych wykonanych ze stali w klasie własności mechanicznych wyrobów śrubowych nie niższej niż 5.8

*Nośności ogniowe kotew TDA A w betonie zarysowanym i niezarysowanym C20/25

*nośności w przypadkach zastosowania śrub lub prętów gwintowanych wykonanych ze stali w klasie własności mechanicznych wyrobów śrubowych nie niższej niż 5.8
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DROP IN – TDA SS Kotwa tulejowa  
z gwintem wewnętrznym

Zalety:
•   mocowanie instalacji w betonie zarysowanym,
•   doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne,
•   nośności ogniowe dla różnych klas potwierdzone badaniami.

Zastosowania:
•   montaż instalacji i urządzeń w środowisku korozyjnym np.:          
     przemysł spożywczy, oczyszczalnie ścieków, infrastruktura      
     drogowa,
•   mocowania narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasy ≥ C20/25 – dla rozmiarów od M6 do M20  
oraz beton zarysowany klasy ≥ C20/25 – dla rozmiarów od M6 do M12.

Materiał pręta kotwy:
Tuleje TDA SS stal nierdzewna A4 gatunku 1.4578 oraz stal HCR.

*Nośności ogniowe kotew TDA SS w betonie zarysowanym i niezarysowanym C20/25

*Nośności zalecane kotew TDA SS w betonie C20/25

*nośności w przypadkach zastosowania śrub lub prętów gwintowanych wykonanych ze stali w klasie własności mechanicznych wyrobów śrubowych nie niższej niż A4-70

Właściwości mechaniczne kotew TDA SS

Parametry techniczne kotew TDA SS 

*nośności w przypadkach zastosowania śrub lub prętów gwintowanych wykonanych ze stali w klasie własności mechanicznych wyrobów śrubowych nie niższej niż A4-70
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Schemat instalacji kotwy tulejowej TDA

Sposób montażu kotwy TDA

Narzędzia do osadzania kotew tulejowych TDA 
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