
Vlastnosti a výhody
■ vysoká únosnosť
■ jednoduchá a rýchla inštalácia
■ schválené pre použitie v predpätých

dutinových stropných paneloch
■ až 3 hĺbky ukotvenia poskytujú

maximálnu flexibilitu pri inštalácii
■ skrátenie vzdialeností od okrajov a

rozostupu kotiev
■ vhodné na prievlakovú a prievlačnú

montáž
■ materiál: oceľ

■ pozinkované
■ Schválenie ETA variant 1 pre trhlinový a

netrhlinový betón
■ ETA podľa EAD 330747-00-0601 pre

skupinové použitie v nenosných
konštrukciách

■ trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na
navrhovanie kotvových úchytov v
podmienkach požiaru

■ seizmická výkonnostná kategória C1 pre
návrh ukotvenia pri seizmickom pôsobení

■ vyhovuje VdS CE 4001: 2014-04 (05) a
VdS CE 4001: 2018-01 (06) pre aplikácie
so sprinklerovými systémami v
betónových prvkoch

■ druh podkladu:
■ trhlinový betón
■ netrhlinový betón
■ predpäté dutinové panely

vysoko výkonná skrutka do betónu s vonkajším závitom

(L 03 65)WCS1M Skrutky do betónu

L Hmoždinky a kotvy

Výr. č. Kód Veľkosť L dk ds d0 h0 hmin hnom tfix,max SW1 Dop.  zaťaženie v ťahu betón
C20/25

M.Bal.

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN)

6253104 WCS1M 6x35 M8 6 35 mm 5,1 7,5 6 40 80 35 0 10 1,43* 100
6253106 WCS1M 6x55 M8 6 55 mm 5,1 7,5 6 60 100 55 0 10 3,57* 100
* Doporučené zaťaženia: sú uvedené pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách podľa ETAG001, časť 6; platí pre kotvy správne inštalované pri
maximálnej hĺbke vkladania; zahrnujú dielčí bezpečnostný faktor a celkový dielčí bezpečnostní faktor pre činnosť podľa bodu 1.4.
Súčinitel bezpečnosti faktor pri spolupôsobeniu závisí na druhu zaťaženia a musí byť prevzatý z vnútroštátnych predpisov. Pre konštrukciu kotiev musia
byť zohľadnené všetky režimy zlyhania kotiev a celé relevantné európske technické posúdenie výrobku.
Viac informácií nájdete v Európskom technickom schválení ETA.
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Doplnky
WIS Čistiace kefky
WIS Vzduchové pumpy
WSDS+ Vrták 3 brity

Doplnky
WSDS+ Vrták do dutých tehál


