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Zaprawa iniekcyjna FIS VL
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Solidna zaprawa iniekcyjna, przeznaczona do standardowych

zastosowań w betonie zarysowanym i w murach

MATERIAY BUDOWLANE

Aprobata do zamocowa w:
Beton C20/25 do C50/60,
zarysowany

▪

Pustaki z betonu lekkiego▪
pustaki ceramiczne▪
pustaki silikatowe▪
bloczki silikatowe pełne▪
Cegła pełna▪
Gazobeton▪

Nadaje si take do:
Beton C12/15▪
Pustaki z betonu▪

APROBATY
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ZALETY / KORZYCI

System FIS VL otrzymał
dopuszczenie do stosowania w
betonie zarysowanym i w murach, i
w tych podłożach uzyskuje wysokie
parametry wytrzymałościowe.

▪

Zaprawa iniekcyjna, na bazie żywicy
winyloestrowej umożliwia kotwienie
w otworach wypełnionych wodą
(tylko w przypadku kartuszy 410 ml),
co pozwala na szybki postęp prac.

▪

Temperatura po związaniu zaprawy
iniekcyjnej FIS VL powinna być w
zakresie od -40 °C do +120 °C, a
zatem w przypadku nawet dość
dużych temperatur, zaprawa ma
wysoki poziom nośności.

▪

Wersja zaprawy FIS VL HIGH SPEED
posiada znacząco krótszy czas
wiązania niż FIS VL, dlatego możliwy
jest szybki postęp prac, także w
przypadku niskich tempertatur.

▪

ZASTOSOWANIA

Konstrukcje stalowe▪
Konstrukcje drewniane▪
Balustrady▪
Fasady▪
Schody▪
Wsporniki stalowe▪
Maszyny▪
Maszty▪
Markizy▪
Zadaszenia▪
Bramy▪
Wsporniki▪
Rurociągi▪
Kraty▪
Anteny satelitarne▪

FUNKCJONOWANIE

Zaprawa FIS VL to 2-komponentowa
zaprawa iniekcyjna na bazie żywicy
winyloestrowej.

▪

Żywica i utwardzacz znajdują się w
dwóch oddzielnych zasobnikach i
pozostają niezmieszane, do czasu aż
zostaną aktywowane przy
wyciskaniu przez mieszalnik
statyczny.

▪

Kartusz współosiowy 410 ml może
być łatwo wyciskany przy pomocy
pistoletu iniekcyjnego fischer FIS AC.

▪

Częściowo opróżniony kartusz może
być ponownie użyty, w tym celu
należy wymienić mieszalnik
statyczny.

▪

Akcesoria służące do stosowania w
betonie lub w murach są pokazane
na stronie .

▪

INFORMACJE TECHNICZNE

Zaprawa iniekcyjna FIS VL

ap
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 E
TA Wersje językowe na

kartuszu
Jednostki skali Zawartość Jednostka

sprzedażowa

Nazwa artykułu Nr art. [szt.]
FIS VL 410 C 540987 ■ PL 200 1 kartusz 410 ml, 2 x

FIS MR
12

FIS VL 410 C 540986 ■ PL 200 1 kartusz 410 ml, 2 x
FIS MR

12

FIS VL 300 T in bucket 540985 ■ PL 150 20 kartuszy 300 ml, 40
x FIS MR

1

FIS VL 300 T 540983 ■ PL 150 1 kartusz 300 ml, 2 x
FIS MR

12
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