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CHARAKTERYSTYKA
Innowacyjna masa kotwiąca do iniekcji VINYLESTER WINTER 
została specjalnie opracowana w celu umożliwienia wykonywania 
kotwień w warunkach ekstremalnie niskich, zimowych temperatur. 
Dwuskładnikowa kompozycja żywic oraz utwardzaczy zapewnia 
bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność zamocowania. 
Komponenty masy łączą się ze sobą w końcówce mieszającej 
podczas aplikacji. Częściowo zużyta tuba może być ponownie 
wykorzystywana, po wymianie końcówki mieszającej. Podczas 
dłuższych przerw w montażu tubę należy zabezpieczyć nakrętką.

ZASTOSOWANIE
W materiałach pełnych – bez tulei plastikowej:
•  do zamocowań dla dużych i średnich obciążeń z wykorzystaniem 

prętów gwintowanych, tulei, profili stalowych itp.
•  do mocowania w betonie, kamieniu naturalnym, betonie 

komórkowym i gazobetonie 
W materiałach o pustych przestrzeniach – z tuleją plastikową:
•  do zamocowań dla średnich obciążeń z wykorzystaniem prętów 

gwintowanych, tulei, profili stalowych itp.
•  do mocowania w cegle dziurawce, pustakach i innych 

materiałach o pustych przestrzeniach 
Odpowiednie do mocowania: 
konstrukcji metalowych, drewnianych, wsporników, maszyn, barier, 
poręczy, krat, urządzeń sanitarnych, rur, ciągów przewodów itp.

WŁAŚCIWOŚCI
•  kotwienie następuje poprzez trwałe dopasowane połączenie 

pomiędzy masą kotwiącą, tuleją/prętem gwintowanym 
a podłożem

• możliwość wykonania kotwienia w temp. do -20°C
•  temperatura przechowywania oraz stosowania:  

od -20°C do +25°C
•  wytrzymałość na wysoką temperaturę: do 80°C,  

krótkotrwale do 120°C
• kolor masy: szary 
• produkt bezzapachowy, nie zawiera styrenu

ZALETY 
•  większa wytrzymałość na wyrywanie i ściskanie w porównaniu 

z kotwami mechanicznymi
• większa odporność na drgania i wibracje podłoża
• znacznie większa odporność ogniowa
•  możliwość stosowania po zastygnięciu także w środowisku 

wodnym
•  umożliwia wykonanie korekt montażu aż do momentu 

całkowitego zastygnięcia masy
•  możliwość bezpiecznego zamocowania także w materiałach 

o pustych przestrzeniach
•  masa kotwiąca nie ma właściwości rozprężających, co umożliwia 

wykonanie zamocowania także blisko krawędzi podłoża 
•  nie ma konieczności zakupu i magazynowania wielu rozmiarów 

drogich kotew
• dokładne dozowanie masy za pomocą skali na opakowaniu
• koszt wykonania zamocowania zbliżony do kotew mechanicznych.



CZAS MONTAŻU
Temperatura 
pojemnika

Czas 
żelowania

Temperatura 
podłoża

Czas 
utwardzenia

- 20°C 90 min. - 20°C 24 h

- 15°C 75 min. - 15°C 16 h

- 10°C 60 min. - 10°C 10 h

- 5°C 50 min. - 5°C 5 h

0°C 25 min. 0°C 150 min.

+ 5°C 10 min. + 5°C 80 min.

+ 10°C 6 min. + 10°C 60 min.

+ 15°C 3 min. + 15°C 45 min.

+ 20°C 1,5 min. + 20°C 35 min.

WSKAŹNIKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA BETONU*

Żywica dwuskładnikowa winylowo-estrowa/bez styrenu 
VINYLESTER WINTER

Średnica pręta M8 M10 M12 M16 M20

Beton ≥ B25 F rec. [kN] 7,9 11,9 15,9 23,8 45,6

OBLICZENIE ZUŻYCIA MASY KOTWIĄCEJ 
VINYLESTER DLA TUBY O POJ. 380 ML.
(tylko dla podłoża wykonanego z materiałów pełnych).**

Rozmiar pręta
(mm)�

Średnica 
wiertła
(mm)�

Min. głębokość 
zakotwienia 

(mm)�

Ilość 
wykonanych
kotwień (szt.)

M8 × 1,25 10 80 125

M10 × 1,5 12 90 85

M12 × 1,75 14 110 53

M16 × 2,0 18 125 35

M20 × 2,5 24 170 13

PARAMETRY MONTAŻOWE DLA BETONU
Średnica pręta M8 M10 M12 M16 M20

odległość między osiami otworów a ≥ [mm] 160 180 220 250 340

min. odległość między osiami otworów a ≥ [mm] min. 80 90 110 125 170

odległość od krawędzi zewn. podłoża ar ≥ [mm] 80 90 110 130 170

min. odległość od krawędzi zewn. podłoża ar ≥ [mm] min. 40 50 60 70 90

min. głębokość zakotwienia hs ≥ [mm] 80 90 110 125 170

min. grubość podłoża d ≥ [mm] 130 140 160 175 220

średnica zew. gwintu dg [mm] 8 10 12 16 20

średnica wiertła dw [mm] 10 12 14 18 24

średnica otworu w mocowanym elem. dL [mm] 9 11 13,5 17,5 22

moment dokręcający (beton) M inst. [Nm] 10 20 40 60 120
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Hamar Sp. J. 
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 7

tel. (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17
fax (+48 58) 663 77 19

gdynia@hamar.com.pl, www.hamar.com.pl

WYBRANE AKCESORIA

*   Wartości umieszczone w tabeli określone zostały dla zastosowań standardowych i uwzględniają  
kilka współczynników bezpieczeństwa. Konkretne rozwiązania projektowe należy opierać 
na wytycznych wymienionych w Aprobacie Technicznej AT-15-7443/2007.

**  Wartości przybliżone.


