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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

При монтаж на крепежни елементи на бетонни структури, облицовани с плоскости 
за защита на бетон AGUSAFE, могат да се предложат няколко възможности, в 
зависимост от приложението и натоварването, на което ще бъдат подложени:

При големи механични сили се използват специални струговани части от HDPE 
с анкерни плочи, които обикновено се монтират преди облицоването.

Ако натоварването е твърде голямо за HDPE или има възможност за деформиране 
поради високо налягане,  могат да се използват комбинирани резбови части от 
PE.

Анкерните плочи могат да се използват и за фиксиране на големи системи като 
помпи.

Друг вариант е използването на стенни анкери от HDPE като допълнение.

При слаби натоварвания или само за фиксиране на тръби и стълби се използват 
плоскости от HDPE, които се заваряват към плоскостите за защита на бетон.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Стенният анкер е инжекционно лят дюбел с фланец от черен полиетилен. 
Неговото предназначение е да осигури здрава фиксация към облицовани със 
Sure Grip бетонни структури без да се пробива плоскостта.    

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

• Добра здравина и стабилност
• Екструзионно заваряем с плоскости за защита на бетон Sure Grip
• Стоманената шпилка е защитена от корозия
• Бърз и лесен монтаж
• Проектирана якост на опън- макс. 5kN/анкер

Anchor Installation
Supplementary Installation :
using BA-anchors
for Polyethylen Sure Grip Lining of concrete structures
PE-shell
PE-flange
Product Description:
The BA-anchor is an injection
moulded fitting shell with flange in
HDPE black.
Its designation is to provide tight
ficxation possibilities for HDPE Sure
Grip lined concrete structures
without penetrating the lining.
Product Advantages:
-good force transfer
-extrusion weldable with Sure Grip PE-Concrete
ProtectiveLiners
-anchor steel is corrosion protected
-quick and simple installation
Remarks:
The pull out design strenght is max. 10kN/anchor
this information is prepared based on techncial paper
by the manufacturer of BA-anchor BauAbdichtugns
AG-8902 Urdorf Switzerland.
On project issues tests on pull out shall be carried out
prior to using BA-anchor system.
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Размери
Артикулен номер Комплект с 

винт
Обща дължина

(с винт)
BA00M80000E да 200 (50) mm
BA00M800000 не 156,5 mm
BA00M10000E да 200 (50) mm
BA00M100000 не 156,5 mm
BA00M12000E не 200 (50) mm
BA00M120000 не 156,5 mm
BA00M14000E да 200 (50) mm
BA00M140000 не 156,5 mm

Стенен анкер комплект с шпилка М 16 от 
неръждаема стомана и монтажно лепило Sikadur

Пробит отвор, подготвен за пълнене с 
монтажно лепило

Запълване на отвора

Запълване със Sikadur 31 “Завинтване” на външната резба на 
анкера

Почистване на излишното лепило

Окончателно поставяне на анкера Поставяне на втори анкер Екструзионно заваряване за 100% 
непропускливост
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ОФИСИ

  AURO Austria GmbH

  Lichtblaustraße 21
  A-1220 Wien

  Tel.: +43/1/2565555
  Fax: +43/1/256555555
  E-Mail: wien@auro.cc
  Web: www.auro.cc

  AURO Budapest Kft.

  Gyár u. 2,
  H-2040 Budaörs

  Tel.: +36/23/503920
  Fax: +36/23/503921
  E-Mail: aurobp@aurobp.hu
  Web: www.aurobp.hu

  AURO spol. s r.o.

  Technická 2
  CZ-664 48 Moravany u Brna

  Tel.: +420/54/5233328
  Fax: +420/54/5234753
  E-Mail: auro@auro.cz
  Web: www.auro.cz

  AURO Bulgaria EOOD

  Ilianci 3, Azalia Str.
  BG-Sofia 1271

  Tel.: +359/2/4894519
  Tel.: +359/2/4895088
  Fax: +359/2/4894722
  E-Mail: bulgaria@auro.cc
  Web: www.auro-bulgaria.com

ЧЕХИЯ

УНГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

АВСТРИЯ

Посетете ни на нашия уебсайт:

www.auro.cc

Нашите най-нови каталози:

www.auro.cc/disc/

Уебсайт




