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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν POWERFIX ANCHOR είλαη ηαρείαο 

πήμεο ζπγθνιιεηηθό πιηθό αγθύξσζεο 2 

ζπζηαηηθώλ, βηλπιεζηεξηθήο –βάζεο. Γελ 

πεξηέρεη δηαιύηεο θαη ζηπξέλην (CE 

OPTION 7) θαη έρεη κεδεληθή 

ζπξξίθλσζε.   

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Σαρείαο σξίκαλζεο 

 Δγθεθξηκέλν γηα εθαξκνγέο ζε 
ηζηκέλην αθόκα θαη ζε πγξέο 
ζπλζήθεο (CE OPTION 7) 

 Δγθεθξηκέλν DIPT γηα εθαξκνγέο ζε 
ζπκπαγή θαη δηάηξεηα ηνύβια 

 Τςειή ηθαλόηεηα αλάιεςεο θνξηίσλ  

 Δγθεθξηκέλν γηα αγθπξώζεηο 
ζπεηξσκάησλ (class 5.5, class 8.8) 
αλνμείδσηνπ κεηάιινπ θαη ξάβδσλ 
ελίζρπζεο 

 Δθαξκόδεηαη κε θαλνληθό πηζηόιη 
ρεηξόο γηα θύζηγγεο 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζε ρακειέο θαη 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο (-40

0
C - 

+80
0
C, κε ζπλερνύο ζεξκνθξαζίαο) 

 Γελ παξνπζηάδεη νιίζζεζε αθόκα θαη 
ζε εθαξκνγέο νξνθήο 

 Γεκηνπξγεί ζηεγαλέο παθηώζεηο - 
ζπγθνιιήζεηο 

 Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό 
ππξαληνρήο F120 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο θαη ζηπξέλην 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Αγθπξώζεηο - ζηεξεώζεηο κε:  

 Ράβδνπο / ζηδεξνπιηζκνύο 
(αλακνλέο νπιηζκνύ)    

 Κνριίεο αγθύξσζεο κε ζπείξσκα 
(ληίδεο)    

 Βίδεο θαη εηδηθά ζπζηήκαηα 
ζηεξεώζεσλ 

Καηάιιεια ππνζηξώκαηα:   

 θπξόδεκα 

 Σνηρνπνηία κε ζπκπαγή θαη δηάηξεηα 
ηνύβια 

 Φπζηθνύο θαη ηερλεηνύο ιίζνπο 
πςειήο ζθιεξόηεηαο 

 πκπαγείο βξάρνπο  

 Ξύια 

 

πληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόιεηαο πξηλ ηελ εθαξκνγή  γηα θάζε 

ππόζηξσκα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή αληνρή ζπγθόιιεζεο, θαη γηα 

απνθπγή θειηδώζεσλ θαη απνρξσκαηηζκνύ, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

εύξνπο ππνζηξσκάησλ όζνλ αθνξά ηελ αληνρή, ηε ζύλζεζε θαη ηελ 

πθή ηνπο (πνξώδεο – ιείν). 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη 
2. Κόςηε ηε κεκβξάλε θαη βηδώζηε ην ζηαηηθό αλακίθηε   
3. Σνπνζεηήζηε ηε θύζηγγα ζην πηζηόιη θαη μεθηλήζηε ηελ εθαξκνγή 
4. Γηαλνίμηε ηελ νπή κε ειεθηξηθό ηξππάλη ζηε δηάκεηξν θαη ην 

βάζνο πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ αγθπξίνπ.  
5. Καζαξίζηε ηελ νπή κε θπιηλδξηθή βνύξηζα κε δηάκεηξν 

κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν ηεο αλνηγκέλεο νπήο.    
6. Απνκαθξύλεηε ηειείσο ηηο ζθόλεο κε θπζεξό ή κε αληιία πίεζεο 

αέξνο.  
7. Πηέζηε ηελ ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ κέρξη ηα δύν ζπζηαηηθά κέξε 

λα εμέιζνπλ νκνγελνπνηεκέλα. Μελ θάλεηε ρξήζε απηήο ηεο 
πνζόηεηαο πιηθνύ. Καζαξίζηε ην άλνηγκα ηεο θύζηγγαο κε έλα 
παλί.  

8. Δηζάγεηε ην ζπγθνιιεηηθό πιηθό κέζα ζηελ νπή, μεθηλώληαο από 
ηε βάζε ηεο θαη πξννδεπηηθά ηξαβώληαο πξνο ηα έμσ ην ζηαηηθό 
αλακίθηε.  

9. Απνθύγεηε ηνλ εγθισβηζκό αέξα. Σνπνζεηήζηε ην αγθύξην κε 
πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζηε γεκηζκέλε νπή. Μεξηθή πνζόηεηα 
πιηθνύ πξέπεη λα εμέιζεη από ηελ νπή.   

Πξνζνρή: ην αγθύξην πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ρξόλν 

ελέξγεηαο ηνπ πιηθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ζθιήξπλζεο ηεο ξεηίλεο, ην 

αγθύξην δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ή λα δερζεί θνξηία.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγθπξίσλ ζε θνίινπο πιίλζνπο (ηνύβια ή 

ηζηκεληόιηζνπο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηάηξεηνο 

ππνδνρέαο.   

Όηαλ δηαθόπηεηαη ε εξγαζία, o ζηαηηθόο αλακίθηεο κπνξεί λα 

παξακείλεη ζηε θύζηγγα. Με ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζε 

πεξίπησζε όπνπ ε ξεηίλε έρεη ζθιεξπλζεί κέζα ζηνλ ζηαηηθό 

αλακίθηε ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAG 001 – 5 OPTION 7 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

300ml 04226  5204094042266 

  

 

Γηαζηάζεηο νπήο θαη νπιηζκνύ 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίζηε ηα ρέξηα θαη ην δέξκα κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. 

Καζαξίζηε λσπό πιηθό κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 

 Σν πνιπκεξηζκέλν πιηθό κπνξεί λα απνκαθξπλζεί πνιύ δύζθνια 

κε κεραληθά κέζα. 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Bηλπιεζηεξηθή βάζε 

Υξώκα: πζηαηηθό Α: ιεπθό, πζηαηηθό Β: γθξη, Μίγκα Α+Β: 

αλνηρηό γθξη 

Μνξθή: Πάζηα 

Ππθλόηεηα: 1,65 (Μίγκα Α+Β) 

Αλνηρηόο ρξόλνο: πκβνπιεπηείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πξξίθλσζε - δηόγθσζε: Κακία  

Οιίζζεζε: Μεδεληθή 

Πάρνο ηξώζεο: 3mm max 

Υξόλνο ζηεξέσζεο: 30 min – 14h πκβνπιεπηείηε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία:  -40 °C - +40°C ζπλερνύο 

ζεξκνθξαζίαο, -40
0
C - +80

0
C, κε ζπλερνύο ζεξκνθξαζίαο 

 
 

 

 

Υξόλνο ζηεγλώκαηνο θαη ζεξκνθξαζίεο εθαξκνγήο 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +5
0
C 

- +25 
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Φύζηγγεο  300ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάκεηξνο 

αγθπξίνπ (Μ)- 

νπιηζκνύ (Ø) 

Γηάκεηξνο 

νπήο 

Min 

βάζνο 

πάθη

σζεο 

Max βάζνο 

πάθησζεο 

M 

(mm) 

Ø 

(mm) 

M 

(mm) 

Ø 

(mm) 
(mm) (mm) 

M 8 Ø 8 10 12 60 160 

M 10 Ø 10 12 14 60 200 

M 12 Ø 12 14 16 70 240 

 Ø 14 18 18 75 280 

M 16 Ø 16 18 20 80 320 

M 20 Ø 20 24 24 90 400 

M 24  28 28 96 480 

 Ø 25 32 32 100 480 

M 27  32 32 108 540 

 Ø 28 35 35 112 540 

M 30  35 35 120 600 

 Ø 32 37 37 128 640 

 

Θεξκνθξαζία 

εθαξκνγήο 

 

Υξόλνο 

εξγαζηκόηεηαο 

 

Υξόλνο 

ζηεγλώκαηνο: 

ζηεγλό 

ηζηκέλην 

 

Υξόλνο 

ζηεγλώκαηνο: 

πγξό 

ηζηκέλην 

≥ 0° C 45 min 7 h 14 h 

≥ + 5° C 25 min 2 h 4 h 

≥ + 10° C 15 min 80 min 160 min 

≥ + 20° C 6 min 45 min 90 min 

≥ + 30° C 4 min 25 min 50 min 

≥ + 35° C 2 min 20 min 40 min 

≥ + 40° C 1,5 min 15 min 30 min 
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
πζηαηηθό Α 

 

 

H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνύο H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.  P280 Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / ην πξόζσπν P302+P352 Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν 

λεξό. P305+P351+P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ 

ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ 

ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε P332+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο 

ηνπ δέξκαηνο: πκβνπιεπζείηε/ Δπηζθεθζείηε γηαηξό P337+P313 

Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε/ 

Δπηζθεθζείηε γηαηξό P403+P235 Απνζεθεύεηαη ζε θαιά 

αεξηδόκελν ρώξν. Να δηαηεξείηαη δξνζεξό. Πεξηέρεη VINYL 

TOLUENE (CAS: 25013-15-4) 

πζηαηηθό Β 

 

 

H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο H412 

Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 

επηπηώζεηο H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό H317 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε P273 Να 

απνθεύγεηε ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ P280 Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / ην πξόζσπν P302+P352 Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό 

P305+P351+P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 

Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ 

θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε 

λα μεπιέλεηε P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ 

δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε 

γηαηξό P501 Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε 

ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο. Πεξηέρεη Τπεξνμείδην ηνπ 

δηβελδνϋιίνπ (CAS: 94-36-0) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    


