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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pro kotevní body konstrukcí vyložených ochranným vyložením betonu AGRUSAFE 
lze u systému vyložení Sure Grip navrhnout několik možností v závislosti na aplikaci 
a silách, které musí kotevní bod pojmout:

Pro vysoké mechanické síly se před osazením vyložení  provádí montáž speciálních 
vysoustružených dílů z HDPE s kotevními deskami.

Pokud jsou tyto síly pro HDPE příliš vysoké nebo pokud lze vzhledem k tlaku očekávat 
shrnování HDPE, lze osaditi kombinovaný díl z PE.

U větších kotevních systémů, např. čerpadel nebo hlav, lze použít kotevní desky. 
Další možností je použití BA kotev z HDPE k dodatečné montáži.

Pro nízké mechanické síly nebo pouze za účelem ukotvení  lze po montáži přivařit k 
CPL pláty z HPDE za účelem ukotvení trubky nebo žebříku.

POPIS

BA kotva je plášt z tvrdého PVC s přírubou a s izolačním PVC pásem přivařeným z 
výroby k izolaci tunelů.

BA kotva se používá pro utěsnění tunelů plastovými pásy jako vodotěsné ukotvení 
výztuže vnitřních ploch stříkaného betonu k vnějším plochám ze stříkaného betonu.

VÝHODY

• dobrý přenos síly díky plášti z tvrdého PVC
• izolační rovina se vede kolem kotvy
• kotevní tyč je opatřena protikorozní ochranou
• rychlá a snadná montáž

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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Dodatelné velikosti
Artiklové číslo Závitový 

kolík
Celková délka 
(závitová  tyč)

BA00M80000E ano 200 (50) mm
BA00M800000 ne 156,5 mm
BA00M10000E ano 200 (50) mm
BA00M100000 ne 156,5 mm
BA00M12000E ano 200 (50) mm
BA00M120000 ne 156,5 mm
BA00M14000E ano 200 (50) mm
BA00M140000 ne 156,5 mm

Sada BA kotvy s nerezovou kotvou M16 
a předem namíchanou kartuší Sikadur

Vrtaný otvor s následným vyčištěním 
vysokým tlakem

Nasazení epoxidové kartuše

Výplň Sikadur 31 Zatočení BA kotvy před vytvrdnutím 
lepidla

Odstranění zbytků lepidla před konečným 
ukotvením

Finální umístění co nejblíže ke zdivu Nasazení druhé kotvy Svaření extrudérem s izolačním pásem k 
zajištění 100% utěsnění
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SÍDLO

  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
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