
ANCHOR KEMIČNE MALTE



Mi smo TKK

V TKK proizvajamo in ponujamo izdelke najvišje kakovos� in nudimo brezhibno podporo 
strokovnjakom v gradbeništvu in domačim mojstrom. Čeprav smo prisotni v več kot 70 državah po 
vsem svetu, ostajamo zves� svojim koreninam ter podpiramo lokalno okolje. Predvsem pa smo 
strastni, agilni in ustvarjalni. 

Pomagamo vam:
1. gradi� in obnovi�,
2. popravi�, mon�ra� in tesni�,
3. uresniči� vaše projekte in
4. nadgradi� vaše ideje.

Zakaj bi sodelovali s TKK?
1. Zagotavljamo izdelke najvišje kakovos�.
2. Imamo desetletja izkušenj, znanja in tradicije, dopolnjene z naprednimi raziskavami in razvojem.
3. Imamo vrhunsko paleto trpežnih in zanesljivih izdelkov za vsak izziv.
4. Nudimo brezhibno podporo, hitro in strokovno svetovanje.
5. Nenehno izboljšujemo sebe, svoje izdelke in storitve.

Obljubljamo vam enostavnejšo izbiro.
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1. Kaj je kemično sidranje

POJMI: Kemično sidranje, kemične malte, podlaga, kovinska palica (sidro)

A Kemično sidranje je način pritrjevanja, s katerim kovinsko palico (sidro) zlepimo s podlago s 
kemično malto (FIX EXPERT ANCHOR). 

B Kemične malte so lepila na osnovi različnih sinte�čnih smol:
- Epoksi
- Poliester
- Epoksi akrilat
- Vinilester
- Hibridni sistem
Običajno so to dvokomponentni sistemi, ki utrjujejo s kemijsko reakcijo in jih je potrebno pred 
uporabo premeša�. 

C Podlaga
Podlaga je običajno beton ali zid. 
Beton: 
Beton je mešanica cementa, agregata, vode in dodatkov. Glede na tlačno trdnost je po standardu 
EN 206 razvrščen v različne razrede.

Zid:
Zid je sestavljen iz opeke ali zidakov (trdni ali votli), ki so povezani z malto. Odpornost opeke in 
zidakov je običajno večja od malte, zato je priporočljivo, da v njih names�mo sidro.
 
Opeko in zidake lahko razvrs�mo v različne kategorije:

Navadna polna opeka:
- dobra tlačna trdnost

Votla opeka:
- izdelana iz istega materiala kot polna opeka,

vendar luknje zmanjšajo tlačno trdnost

Polna in votla lahka opeka:
- manjša tlačna trdnost

TIP BETONA C20/25

20

25

tlačna trdnost 
(preskušanec cilinder) 
fck [N/mm2]

tlačna trdnost 
(preskušanec 
kubična kocka) 
fck [N/mm2]

C20/25

25

30

C20/25

30

37

C20/25

35

45

C20/25

40

50

C20/25

50

60
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2. Uporaba kemičnih malt

Kemične malte se uporabljajo za pritrjevanje konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov.

D Kovinska palica (sidro)
Običajno je to jeklena palica. Glede na uporabo razlikujemo dve vrs� palic:

Navojna palica    Armaturna rebrasta palica
za uporabo s podložko in vijakom  za armiran beton v konstrukcijski uporabi
(najpogostejši premeri so od M8 do M30)

Referenčne vrednos�

lahka votla
opeka 

2 - 8

beton

20 - 60

lahki 
beton

10 - 30 

polna
opeka

10 - 15

votla
opeka

5 - 10

material

območje tlačne trdnos� [N/mm2]

Pritrjevanje konstrukcijskih elementov:
• Podporni konstrukcijski stebri
• Znaki
• Razsvetljave
• Pregrade
• Zidne konstrukcije
• Za konstrukcijske ojačitve
• Pritrditev betonskih tramov na stebre
• Povezovanje konstrukcijskih betonskih elementov
• Za temeljna dela na stavbah
• Za povezavo nove betonske ali kovinske konstrukcije
• Priključki do plošče
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Pritrjevanje in zapolnjevanje nekonstrukcijskih elementov:

• Satelitske antene
• Tende
• Vrata
• Razsvetljave
• Pregrade
• Ograje
• Prometni znaki
• Stebrički
• Oprema za igrišča
• Zaklonišča
• Stojala za kolesa (asfalt)
• Kamen
• Marmor
• Les
• Aeriran beton
• Votle stene
• Praznine

3. FIX EXPERT ANCHOR – TKK kemične malte, skupne značilnos�

A TEMPERATURA UPORABE IN OBSTOJNOSTI
• Uporabne tudi pri nizkih temperaturah, celo do -10°C, kartuša skladiščena pri 20°C
• Temperaturna obstojnost: od – 40°C do 80°C

C SKLADIŠČENJE
Priporočena temperatura skladiščenja  je od +5°C do 25°C. Ne izpostavlja� direktni sončni svetlobi. 
Rok uporabnos� je 18 mesecev od datuma proizvodnje.

B ČAS VEZANJA IN UTRJEVANJA

*temperatura lepila mora bi� najmanj 20°C
- popolna utrditev lepila je dosežena po 24h

Temperatura podlage pri vgradnji

Čas vezanja
(min)

Čas utrjevanja v suhem betonu 
(min)

Čas utrjevanja v mokrem betonu 
(min)

-10 °C*

50 

240 

x 2

-5°C*

40 

180 

x 2

5 °C

20 

90 

x 2

15 °C

9 

60 

x 2

25 °C

5 

30 

x 2

35 °C

3 

20 

x 2
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4. FIX EXPERT ANCHOR PE

FIX EXPERT ANCHOR PE je dvokomponentno lepilo na osnovi poliestra.

PREDNOSTI IN UPORABA
• Hitro sidranje pod pretežno mirujočimi  in manj obremenjenimi pogoji
• Primerno tudi za polnjenje lukenj in razpok
• Ekonomsko lepilo, odlično razmerje med kvaliteto in ceno

ZNAČILNOSTI
• Hitro utrjuje 
• Za zunanjo uporabo
• Na ver�kalnih podlagah ne polzi
• Ne kaplja, možna uporaba nad glavo
• Izjemno vsestransko lepilo za votle stene, opeko in zid.
• VOC vsebnost: Razred A+ 

TEHNIČNI PODATKI
Mehanizem utrjevanja       kemijska reakcija
Izgled        A komponenta – svetlo siva pasta
        B komponenta – črna pasta
        Mešanica  - siva pasta
Gostota        1,71 g/cm3
Tlačna trdnost   EN ISO 604/ASTM 695  41,8 MPa
Natezna trdnost  EN ISO 527/ASTM 638  7,4 MPa

PAKIRANJE
Kartuše (300 ml), 12 kartuš v kartonu.
Kartuše (165 ml), 12 kartuš v kartonu.

šifra

52075

52076

52077

52078

52079

naziv

FIX EXPERT ANCHOR PE 

FIX EXPERT ANCHOR PE 

FIX EXPERT ANCHOR PE

FIX EXPERT ANCHOR PE

FIX EXPERT ANCHOR PE

jeziki

SI, HR/BIH

SRB, BG

GR, HU

SI, HR/BIH

CZ, SK

EAN
 

3838437520757

3838437520764

3838437520771

3838437520788

3838437520795

volumen

300 ml

300 ml

300 ml

165 ml

165 ml

Pakiranje v kart.

12

12

12

12

12
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5. FIX EXPERT ANCHOR VE

FIX EXPERT ANCHOR VE je dvokomponentno lepilo na osnovi epoksi akrilata za hitro kemično 
sidranje, tudi pod vodo.

PREDNOSTI IN UPORABA
Za hitro pritrjevanje konstrukcijskih elementov s srednjimi in visokimi obremenitvami.
Za podlage, ki so vlažne, mokre ali kemijsko obremenjene.
Brez s�rena. 
Odlično razmerje med visoko kvalitetnim lepilom in ceno.

ZNAČILNOSTI
• Dobro obstojno lepilo
• Visoka tlačna trdnost, zato prenese visoke obremenitve
• Brez s�rena z malo vonja
• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Uporabno v mokrih in vlažnih prostorih
• Naredi vodoodporno zaporo
• Dobra kemijska odpornost
• Hitro utrjuje 
• Na ver�kalnih podlagah ne polzi
• Ne kaplja, možna uporaba nad glavo
• Primerno za beton, zid, les ali drug material z visoko trdnostjo
• Uporabno z navojnimi palicami ali jeklenimi armaturnimi palicami, tudi majhnega premera
• VOC vsebnost: Razred A+ 

TEHNIČNI PODATKI
Mehanizem utrjevanja      kemijska reakcija
Izgled        A komponenta – svetlo siva pasta
        B komponenta – črna pasta
        Mešanica  - siva pasta
Gostota        1,56 g/cm3
Tlačna trdnost   EN ISO 604/ASTM 695  45 MPa
Natezna trdnost  EN ISO 527/ASTM 638  9,81 MPa

PAKIRANJE
Kartuše (300 ml), 12 kartuš v kartonu.

šifra

52082

52083

52084

naziv

FIX EXPERT ANCHOR VE

FIX EXPERT ANCHOR VE

FIX EXPERT ANCHOR VE

jeziki

SI, HR/BIH

CZ, SK

FR, AR

EAN
 

3838437520825

3838437520832

3838437520849

volumen

300 ml

300 ml

300 ml

Pakiranje v kart.

12

12

12
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6. FIX EXPERT ANCHOR PE ETA

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA je dvokomponentno lepilo na osnovi poliestra, brez s�rena, za 
kemično sidranje s cer�fikatom ETA (Evropsko Tehnično Dovoljenje). 

Za hitro pritrjevanje srednje obremenjenih sider v betonu, zidu ali stenah iz votle opeke za 
nekri�čne situacije, kjer se zahteva evropski cer�fikat.
Brez s�rena. 

ZNAČILNOSTI
• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Uporabno v mokrih in vlažnih prostorih
• Hitro utrjuje 
• Na ver�kalnih podlagah ne polzi
• Ne kaplja, možna uporaba nad glavo
• Izjemno vsestransko lepilo za beton, zid in aeriran beton
• VOC vsebnost: Razred A+ 

TESTI IN CERTIFIKATI     
ETAG 029 Kovinsko sidranje v betonu    CE znak

TEHNIČNI PODATKI
Mehanizem utrjevanja      kemijska reakcija
Izgled        A komponenta – svetlo siva pasta
        B komponenta – črna pasta
        Mešanica  - siva pasta
Gostota        1,71 g/cm3
Tlačna trdnost   EN ISO 604/ASTM 695  43,5 MPa
Natezna trdnost  EN ISO 527/ASTM 638  9,3 MPa

PAKIRANJE
Kartuše (300 ml), 12 kartuš v kartonu.
Kartuše (400 ml), 15 kartuš v kartonu.

šifra

52110

52080

51285

naziv

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA

jeziki

SI, HR, BIH

IT, DE

IT, DE

EAN
 

3838437521105

3838437520801

3838437520818

volumen

300 ml

300 ml

400 ml

Pakiranje v kart.

12

12

12
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7. FIX EXPERT ANCHOR VE ETA

FIX EXPERT ANCHOR VE ETA je dvokomponentno lepilo na osnovi vinilestra za kemično sidranje s 
cer�fikatom ETA (Evropsko Tehnično Dovoljenje). 

PREDNOSTI IN UPORABA
Za hitro pritrjevanje zahtevnih konstrukcijskih elementov z visokimi obremenitvami, tudi pod vodo.
Za podlage, ki so vlažne, podvržene koroziji ali kemijsko obremenjene.
Brez s�rena. 
Uporabno tudi za pitno vodo.

ZNAČILNOSTI
• Visoko obstojno lepilo, življenjska doba sidra 50 let
• Visoka tlačna trdnost, zato prenese visoke obremenitve
• Skoraj brez vonja
• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Uporabno v mokrih in vlažnih prostorih
• Naredi vodoodporno zaporo
• Dobra kemijska odpornost
• Hitro utrjuje 
• Na ver�kalnih podlagah ne polzi
• Ne kaplja, možna uporaba nad glavo
• Primerno za razpokan in nerazpokan beton, les ali drug material z visoko trdnostjo
• Uporabno z navojnimi palicami ali jeklenimi armaturnimi palicami, tudi majhnega premera
• Majhni skrčki pri utrjevanju, zato je primerno lepilo za zapolnjevanje večjih lukenj
• VOC vsebnost: Razred A+ 
• Ognjeodporno lepilo (R240)

TESTI IN CERTIFIKATI     
ETA v skladu z ETAG 001 del 1 in del 5,
Jekleni elemen� glede na aneks 3 in 4 ETA 15/0820  CE ZNAK
 

TEHNIČNI PODATKI
Mehanizem utrjevanja      kemijska reakcija
Izgled        A komponenta – svetlo siva pasta
        B komponenta – črna pasta
        Mešanica  - siva pasta
Gostota        1,61 g/cm3
Tlačna trdnost   EN ISO 604/ASTM 695  73 MPa
Natezna trdnost  EN ISO 527/ASTM 638  14,6 MPa

PAKIRANJE
Kartuše (300 ml), 12 kartuš v kartonu
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šifra

52085

naziv

FIX EXPERT ANCHOR VE ETA

jeziki

SI/HR-BIH

EAN
 

3838437520856

volumen

300 ml

Pakiranje v kart.

12

8. Navodila za uporabo

A Priprava površine 
Malta ali beton morata bi� starejša od 28 dni. Vr�na mora bi� nemastna ter temeljito očiščena s 
ščetko in izpihana z zrakom.

B Vgradnja sider v masivne materiale – beton, polna opeka 

1. Vr�no izvrtamo z vrtalnikom pravokotno na površino.
2. Vr�no dobro očis�mo z okroglo ščetko, ki ima večji premer od vr�ne. 
3. Izpihamo z zrakom. Uporabimo lahko ročno pumpo. Izpihamo vsaj 4X iz dna izvr�ne.
4. Odvijemo pokrovček, povlečemo folijo iz kartuše, jo odrežemo pri navoju kartuše. 
5. Na kartušo dobro privijemo sta�čni mešalec. Prepričamo se, da sta obe komponen� v sta�čnem 
mikserju.
6. Kartušo names�mo v pištolo ter pričnemo z iz�skanjem. 
7. Lepilo je dobro zmešano kadar je enakomerne sive barve. Prvih 10 cm mase ne smemo uporabi� 
za sidranje.
8. Izvr�no napolnimo od dna pro� vrhu. Zapolnimo cca 2/3 izvr�ne, vendar zagotovimo, da je 
zapolnjen ves prostor med steno in sidrom in po celotni globini. 
9. Sidro ob počasnem obračanju v�snemo v zapolnjeno vr�no. Lepilo mora ob strani izhaja� iz 
izvr�ne. 
10. Odstranimo višek lepila. Pazimo, da vstavimo sidro pred iztekom časa vezanja. V času utrjevanja 
sidra ne smemo premika� ali obremenjeva�.

 

1 52 3 4

96

5cm
7 8 10
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C Vgradnja sider v votlo opeko  

Izvedemo prvih sedem korakov enako kot pri vgradnji v masiven beton.

8a V vr�no vstavimo mrežas� vložek z ustreznim premerom in dolžino.
8b Luknjo začnemo polni� pri dnu vložka in polnimo dokler ni popolnoma zapolnjena.
9a V zapolnjeno luknjo z rahlim vrtenjem vstavimo ustrezno sidro tako, da odstranimo ves zrak, ki 
se je morda nabral pri injek�ranju, dokler iz luknje ne priteče odvečno lepilo.
10a Odstranimo višek lepila. Pazimo, da vstavimo sidro pred iztekom časa vezanja. V času utrjevanja 
sidra ne smemo premika� ali obremenjeva�.

Mrežas� vložki se uporabljajo za pritrjevanje sider v votle materiale kot je opeka ali druge trde 
materiale (kamen, skala, les).

Ne povsem porabljene kartuše se lahko z zamenjavo novih sta�čnih mešalcev ponovno uporabi.

9. Pakiranje in dodatna oprema

A Kartuše
Kemične malte - FIX EXPERT ANCHOR - so pakirane v PE kartušah z vrečo: 165 ml, 300 ml ali v 
koaksialnih kartušah 400ml.

165 ml, 300 ml       400 ml

8a 8b 10a9a
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B Sta�čni mešalec 

Sta�čni mešalec omogoča dobro in pravilno mešanje kemijskih malt.
Razmerje pakiranja kemičnih malt FIX EXPERT ANCHOR v kartuši je A komponenta : B komponenta = 10 : 1. 
Zraven vsake kartuše v kartonu se nahajata dva sta�čna mešalca. 

Zraven 300 ml kartuš je pakiran daljši sta�čni mešalec z obeskom.  

Zraven 165 ml kartuš pa je pakiran krajši sta�čni mešalec z obeskom.

Ker pa se lahko ne povsem porabljene kartuše z zamenjavo novih sta�čnih mešalcev ponovno uporabi, smo 
pripravili tudi sete s tremi sta�čnimi mešalci v paketu. 

šifra

51067

naziv

SET STATIČNIH MEŠALCEV

EAN
 

3838437510673

Pakiranje v setu kos

3

Nanašajo se s profesionalno pištolo za 300 ml tesnilne mase ali posebno pištolo za 400 ml kartuše.

12

komponenta A (smola)komponenta B (trdilec)

konica, sta�čni mešalec

5 cm odpada

dobro zmešana masa



C Mrežas� vložek

Mrežas� vložek predstavlja enostaven način, kako fiksira� sidra v votel zid, npr. iz votle opeke ali 
poroznih materialov. 

S kemijsko malto napolnimo mrežas� vložek. Ko vstavimo sidro, po�snemo maso skozi luknjice 
mrežastega vložka v votlino. S tem dobimo trdno vez med kemijsko maso, vložkom in votlino. Kapica 
omogoča, da ostane vložek v središču.

VRSTE MREŽASTIH VLOŽKOV

Db – premer sidra

Kot je razvidno iz tabele, je premer mrežastega vložka enak premeru izvr�ne.

D Pripomočki za čiščenje izvr�n: 
• Kovinska ščetka za čiščenje prahu pred nanosom kemične malte
• Čis�lna pumpa

Izvr�ne lahko očis�te tudi z zrakom pod pri�skom ali s tekočo vodo.
Čiščenje lukenj je ključnega pomena za pravilno izvedbo in pogoj za odobritev dela.

šifra

51391

51392

51393

EAN

3838437513919

3838437513926

3838437513933

Dimenzija 
(ɸ/dolžina) mm

12/80

16/130

20/85

Db (mm)
 

6 - 8

10- 12

12- 16

Dd (mm)

12

16

20

Volumen kem. malte (ml)

7,0

20,0

21,6

pakiranje (kos)

3

3

3

šifra

832

833

916

EAN

3838437513919

3838437513926

3838437513933

NAZIV

Ščetka kovinska fi 18 mm

Pumpa čis�lna 280 mm

Pumpa čis�lna 190 mm
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Značilnos�:
Omogoča pritrjevanje elementov nad glavo.
Različne velikos� glede na premer sidra.
Je del ETA dovoljenja za sidranje votlih sten.
Uporablja se z vsemi vrstami kemičnih malt.



šifra

220047

220173

220174

NAZIV

Vzorčnik FIX EXPERT ANCHOR v opeki

Vzorčnik FIX EXPERT ANCHOR stojalo za kartuše 

Vzorčnik FIX EXPERT ANCHOR kovček s pripomočki

10. Pripomočki pri prodaji

A Vzorec votle opeke s kemično malto
Ta posebej izdelani lahki (0,5 kg) predstavitveni vzorec
je idealen način za ponazoritev kemičnega sidranja strankam. 
Priložena je tudi ma�ca z navojem, ki omogoča demonstracijo 
pritrjevanja kateregakoli elementa.

B Stojalo za kartuše s prikazom kemičnega sidranja
Idealen način, da je izdelek viden na prodajnih policah. 
Istočasno ponazarja tudi moč in način kemičnega sidranja. 
Uporabnik lahko pogleda in o�pa prikazno stojalo.

C KOVČEK ZA KARTUŠE IN PRIPOMOČKI
Plas�čen kovček po meri za kartuše in pripomočke. 
Enostavno shranjevanje vseh produktov za kemično sidranje.

PRIPOMOČKI PRI PRODAJI
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C Računalnik porabe
Zaradi lažjega izračuna porabe kemične malte vam na željo pošljemo enostavno tabelo za izračun 
porabe.
Izračun je narejen glede na velikost kartuše in potrebnim volumnom za op�malno zapolnitev 
izvr�ne, da dosežemo objavljeno zmogljivost kemične malte. Premer izvr�ne mora bi� tak kot je 
napisan v tehničnem listu.

11. Pregled TKK kemičnih malt, prednos� uporabe 

Pregled TKK kemičnih malt in njihove uporabe:

Prednos� uporabe:
• Na enostaven način pritrjujemo kovinska sidra v različne materiale.
• Dosežemo višje vrednos� obremenitve.
• Ni napetos� v materialu podlage.
• Manjši razmik med sidri
• Manjše razdalje od roba.
• Boljše delovanje v materialih z nižjo tlačno trdnostjo.
• Boljša odpornost na dinamične obremenitve.

TKK NAZIV

OSNOVA

ZNAČILNOSTI

FIX EXPERT ANCHOR PE
FIX EXPERT ANCHOR PE ETA
POLIESTER
POLIESTER
Hitro pritrjevanje
Omejena nosilnost
Srednja trdnost
Srednja obstojnost
Za zidove, tudi votle
Zapolnjevanje lukenj

FIX EXPERT ANCHOR VE
FIX EXPERT ANCHOR VE ETA
EPOKSI AKRILAT
VINILESTER
Hitro pritrjevanje
Visoka nosilnost
Visoka trdnost
Dolga obstojnost
Za beton, razpokan beton, zid
Poplavljene luknje
Za diamantno vrtanje

Izpolnimo modre celice glede na uporabljen 
material in zelene celice glede na delo. 
V sivih celicah dobimo izračun porabe.

Premer sidra      mm
Volumen kartuše     ml
Globina izvr�ne     mm
Število izvr�n
 
 
Št. potrebnih kartuš
Št. izvr�n/kartušo
Napolnite globino izvr�ne    mm
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12. FIX EXPERT lepila in tesnilne mase

PREIZKUSITE MOČ LEPIL POWER-BOOST TEHNOLOGIJE!
FIX EXPERT lepila so super kakovostna montažna, hibridna lepila, ki nadomeščajo dosedanja lepila 
na trgu: poliuretanska, silikonska, polivinilacetatna (PVAc), akrilna.

Lepila odlikujejo skupne lastnos�:
• ne povzročajo korozije
• kompa�bilna z drugimi materiali
• za zunanjo in notranjo uporabo
• odporna na atmosferske vplive in staranje
• odporna na temperature od  –40 °C do +90 °C
• lahko se nanašajo na vlažne površine
• brez topil, silikona in izocianata
• UV obstojna
• vodoodporna
• brez vonja
• ne puščajo madežev
• širok spekter oprijemljivos� na različne materiale
• okolju in človeku prijazna
• brez topil

FAST&EXTREME - NAJHITREJŠE IN NAJMOČNEJŠE LEPILO

Profesionalno superkakovostno lepilo, posebej primerno za najzahtevnejša pritrjevanja in lepljenja 
vseh vrst težkih predmetov, brez dodatne začetne podpore.
• za notranjo in zunanjo uporabo 
• v ekstremnih pogojih lepljenja 
• visoka končna trdnost

BOND&SEAL - IZJEMEN OPRIJEM NA VSE MATERIALE, ODPORNO NA PLESEN

Profesionalna, superkakovostna, elas�čna lepilno-tesnilna masa za vse materiale. Prenaša 
močnejše udarce in vibracije, zato je uporabna v vseh delovnih razmerah: v industriji vozil, 
gradbeništvu, ladjedelništvu, za tesnjenje reg v silosih, cisternah, kontejnerjih, vakuumskih 
sistemih.
• odporna na plesen 
• za vlažne površine 
• odporna na vibracije

TRANSPARENT - NEVIDNO ELASTIČNO LEPILO

Profesionalno, superkakovostno 100  % prozorno lepilo, posebej primerno za lepljenje stekla, 
prosojnih materialov in ostalih materialov, kjer vidnost mase ni zaželena.
• za vse materiale
• visoko elas�čno 
• enostavna uporaba
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