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HOCO - zošívacie spony

Popis produktu

Špeciálne tvarované oceľové pásiky z vysokopevnostnej ocele určené na zošívanie poterov a betónových 
plôch. Používajú sa na zošívanie trhlín a prasklín v poteroch a betónových plochách. Nie sú vhodné na 
zošívanie funkčných dilatácií! 

Šírka spony: 3 mm
Hrúbka spony: 0,5 mm
Výška spony: 6 mm
Dĺžka spony: 120 mm

Balenia:
Veľkosť / Typ balenia ks/kart. ks/pal.

500 STK / KTN 500 250

Skladovanie: 
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 
bez obmedzenia.

Spracovanie

 

 

Spracovať: 
Zošívanie trhlín:
Trhlinu vyčistite, povysávajte. Šikmo (pod uhlom cca 60°) na smer trhliny narežte pomocou uhlovej brúsky 
zárezy hlboké min. 15 mm, široké min. 4 mm a dlhé min. 180 mm. Zárez dôkladne povysávajte. Odporúčaná 
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vzdialenosť medzi jednotlivými zárezmi je 100 - 200 mm v závislosti od veľkosti trhliny a jej zaťaženia. Do 
pripravených priečnych zárezov vložte HOCO – Zošívacie spony tak, aby horná strana spony bola min 5 mm 
pod úrovňou povrchu. Celú trhlinu, vrátane priečnych rezov zalejte vhodnou reakčnou živicou. Zaliate miesta 
zarovnajte s okolitým povrchom a povrch čerstvej živice bohato posypte s kremičitým pieskom fr.0,3–0,8 
mm. Po vytuhnutí živice prebytočný/neprichytený piesok odstráňte.

Pre perfektný systém

Systémové produkty:
Živica na zošívanie 2K HOCO 24 , Živica na zošívanie 2K SI 60 , Epoxidová živicová báza EP 70 BM

Popis: 
2K HOCO 24, 2K SI 60 - pre menšie trhliny a malé zaťaženie 
2K EP 170, EP70BM, EC60 - pre väčšie trhliny a väčšie zaťaženie: 

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a 
neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných 
obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi 
remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. 
Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné 
uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá 
predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi 
týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. 
Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.


