
Żywica TRUTEK TCM 380P

Zalety:
•   praktyczna żywica do wszystkich podłoży budowlanych,

•   doskonale przylega do porowatych podłoży,

•   wysoka reaktywność ułatwiająca penetrację podłoża,

•   wysokie parametry kotwienia w słabych podłożach, 

•   szeroki zakres asortymentu prętów kotwowych TCS stal                      

     ocynkowana galwanicznie, ogniowo oraz stal nierdzewna.

Żywica TCM 380P i pręty gwintowane TCS – stal klasy 5.8 w betonie

Żywica TCM 380P i pręty gwintowane TCS – stal klasy 5.8 w cegle pełnej, cegle silikatowej i cegle dziurawce*

*Dane techniczne żywicy TCM 380P zostały opracowane na podstawie badań firmy TRUTEK w oparciu o następujące wytrzymałości podłoży:                 
- cegła ceramiczna pełna klasy ≥15 wg normy PN-EN 771-1:2006;                                                                                                                                       
- cegła silikatowa klasy ≥15 wg normy PN-EN 771-2:2006;                                                                                                                                                    
- cegła dziurawka klasy ≥7,5 wg normy PN-EN 771-1:2006;       

Materiał pręta kotwy:
Pręty gwintowane wykonane są ze stali zwykłej, 

węglowej w klasie właściwości mechanicznych 5.8 

i 8.8 pokryte są warstwą ocynku galwanicznego 

grubości min. 5µm lub ogniowego do 45µm.  

Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy A2 i A4.

Dane techniczne Trutek TCM 380P opracowane w oparciu o wytrzymałość betonu C20/25 (wg. PN-EN 206-1:2003).

Dozownik TCM 380MT Mieszacz żywicy TCN01  
i przedłużka dozująca TEN01

Szczotka do czyszczenia otworów TCB  
i pompka do wydmuchiwania zwiercin TBP

Zastosowania:
•   wklejanie prętów gwintowanych w betonie, betonie  

     zbrojonym, kamieniu naturalnym, cegle pełnej ceramicznej,  

     cegle silikatowej i cegle dziurawce,

•   kotwienie wszelkiego typu konstrukcji wsporczych, 

•   zamocowania wszelkiego typu urządzeń w różnych podłożach,

•   mocowanie bram garażowych i wjazdowych.

*temperatura pojemnika z żywicą musi wynosić minimum 20˚C.

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasa min C20/25, cegła pełna  

klasy 15, cegła silikatowa klasy 15 i cegła dziurawka klasy 7.5.
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DANE TECHNICZNE TRUTEK FASTENERS POLSKA



Pręty i akcesoria 
kotew chemicznych

*pręty kotew dostępne wyłącznie na zamówienie

Tuleje z gwintem wewnętrznym TIS
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