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rozwiązania budowlane

System kartuszy z czystą żywicą 
epoksydową 3: 1, do kotwienia elementów 
zbrojeniowych, mocowania w różnych 
podłożach

Zastosowania

Do betonu (litego, jamistego i lekkiego), muru i cegieł 
dziurawek 

 � Akredytowany do stosowania na powierzchniach z 
suchego, wilgotnego i wylanego betonu

 � Może być stosowany na betonie zarysowanym
 � Mocowanie wklejanego zbrojenia
 � Kotwienie prętów gwintowanych
 � Kotwienie wewnętrznych tulei prętów gwintowanych
 � Do użytku w warunkach wewnętrznych, zewnętrznych i 

przy zanurzeniu
 � Może być stosowany w prawie każdym rozmiarze 

mocowania
 � Do aplikacji poziomej, pionowej i sufitowej
 � Spajanie i uszczelnianie pęknięć powierzchniowych

Korzyści
 � Wysoka siła wiązania
 � Dodatkowe urządzenia mieszające nie są wymagane
 � Odporność sejsmiczna C1 oraz C2*
 � Brak wywierania siły pęcznienia na podłoże
 � Mocowania mogą zostać umieszczone bliżej krawędzi 

niż kotwy mechaniczne 
 � Odporny na wiele substancji chemicznych
 � Możliwość ponownego użycia po wymianie mieszadła 

statycznego
 � Niski współczynnik LZO
 � Testowany w odwiertach wykonanych za pomocą 

wierteł diamentowych
 � Ognioodporność do 2 godzin *
 � Wodoodporny, chroniący mocowanie przed korozją
 � Do wielokrotnego użytku
 � Powolne czasy żelowania pozwalają na przeprowadzenie 

bardziej złożonych procedur
 � 24-miesięczny okres ważności

* należy sprawdzić dane testowe dla określonych warunków

Opis

Lokfix E75 to dwuskładnikowy epoksydowy materiał kotwiący, 
dostarczany w kartuszach 3:1 znajdujących się obok siebie, 
ze statyczną dyszą mieszającą. Po nałożeniu szybko tężeje 
i twardnieje, ściśle mocując różne mocowania stalowe do 
podłoży betonowych i murów pełnych.  Dostępne są również 
inne gatunki Lokfix:
Lokfix E35S System kartuszy z żywicą poliestrową bez 
styrenu do lekkich zamocowań w betonie i murze 
Lokfix E55S Lokfix E55S System kartuszy z żywiczną kotwą 
winyloestrową bez styrenu, do dużych obciążeń.

Klauzula techniczna

Jako zaprawy kotwiącej należy używać systemu kartuszy 
Fosroc Lokfix E75. Zaprawa kotwiąca powinna być zgodna 
z EDA 330087-00-0601, systemy dla wklejanych połączeń 
prętów zbrojeniowych.

Zgodność z normami

Lokfix E75 spełnia normy europejskiego dokumentu oceny 
EAD-33087-00-0601 do stosowania we wklejanych prętach 
zbrojeniowych, który zastąpił dokument TR 023.

Lokfix E75 spełnia następujące normy:

 � Europejskiego dokumentu oceny EAD 330499-00-
0601 w zakresie kotwienia w betonie (zastępującego 
ETAG 001, wariant 5), w tym próby ogniowej, wyłącznie 
dla prętów zbrojonych, 120 minut oraz odporności 
sejsmicznej C1 oraz C2.

 � Europejskiego dokumentu oceny EAD 330087-00-
0601 w zakresie wklejanych prętów zbrojeniowych 
(zastępującego EOTA TR 023).

 � Emisja do powietrza w pomieszczeniach: A+
 � Poziom LZO zgodny z LEED 

Fosroc® Lokfix E75

Fosroc Limited
Fabryka RC1

18
1343– CPR-M 627-3

ETA-18/0588
EAD-330087-00-0601

Ø8 – Ø32
Wklejane pręty zbrojeniowe

Fosroc Limited
Fabryka RC1

18
1343– CPR-M 627-5

ETA-18/0590
EAD-330499-00-061 

Wersja 1
M8-M30/Pręt zbrojeniowy 8mm-32mm

Do stosowania w zarysowanym i 
niezarysowanym betonie

Fosroc Limited
Fabryka RC1

18
1343– CPR-M 672-4

ETA-18/0592
EAD 330499-00-061

M10– M24 /  
Pręt zbrojeniowy 10—24 mm    

Do stosowania w niezarysowanym 
betonie
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Tabela 1 - Właściwości materiałowe

Wytrzymałość na ściskanie (EN196) >110MPa 
Wytrzymałość na zginanie (EN196) >40MPa 
Moduł elastyczności (EN196) 110.800MPa 
Twardość brzegu „D” 85
Gęstość 1.41kg/L 
Stała temperatura stosowania -40 do +43°C 
Tymczasowa temperatura stosowania +43 do +72°C 
Oporność elektryczna (IEC93) 1,2 x1012Ωm
Przewodność cieplna (IEC600093) 0,47W/m.K

Odporność chemiczna

Lokfix E75 jest odporny na wiele różnych substancji 
chemicznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Dziale Technicznym firmy Fosroc.
Tabela 2 - Czas żelowania i utwardzania Lokfix E75

Dla optymalnego działania temperatura kartusza powinna 
wynosić od +15 do + 30ºC

Zakres temperatury roboczej +5 do 40ºC.

Podłoże Czas żelowania  Czas utwardzania 
Temp.  (min) (godz)
+5ºC 120 50

+10ºC 90 30

+20ºC 30 10

+30ºC 20 6

+40 ºC 2 4

Uwaga: temperatura podłoża może się znacznie różnić od 
temperatury otoczenia.

Tabele dotyczą stosowania w warunkach suchych. 
W mokrych/wilgotnych warunkach czasy żelowania i 
utwardzania podwoją się.

Kryteria konstrukcyjne

Tabela 3 - Ustawienia parametrów – szczegóły poniżej

rozwiązania budowlane

Fosroc® Lokfix E75

Rozmiar pręta zbrojenio-
wego w 

niezarysowanym betonie Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

Odległość od krawędzi Ccr1N

mm

97 121 139 170 180 219 274 298 330 372 413
Minimalna odległość 
od krawędzi 5 x d Cmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200

Odległość osiowa Scr,N 194 242 277 339 360 438 548 596 661 744 826
Minimalna odległość 
osiowa 5 x d Smin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200

Głębokość kotwienia hef 80 90 110 115 125 170 210 250 280 340 360

Minimalna grubość 
części

hmin 
 Her +30mm Her +2d0

Średnica wiercenia 0 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50

Średnica szczotki 14 16 18 20 22 26 34 37 42 48 52

Zużycie materiału ml 5 7 10 12 14 24 66 87 127 219 255
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Tabela 4 - Ustawienia parametrów – szczegóły poniżej

Rozmiar gwintowanego pręta 
zbrojeniowego w 
niezarysowanym 
betonie

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

Odległość od kra-
wędzi

Ccr1N

mm

113 135 165 188 255 304 342 379 400 436 472

Minimalna odległość 
od krawędzi 5 x d Cmin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Odległość osiowa Scr,N 226 270 330 375 510 607 683 759 799 872 945

Minimalna odległość 
osiowa 5 x d Smin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Głębokość kotwienia hef 80 90 110 125 170 210 250 280 320 350 380

Minimalna grubość 
części

hmin Her +30mm Her +2d0

Średnica wiercenia d0 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46

Średnica szczotki 12 14 16 20 26 30 34 37 39 44 48

Moment dokręcający Tinst. Nm 10 20 40 60 120 150 200 250 350 500 700

Zużycie materiału ml 23 31 45 67 235 343 579 715 704 1287 1776

Uwaga: Tabele 3 i 4 dotyczą jedynie suchego 
niezarysowanego betonu. We wszystkich innych 
warunkach, w tym w przypadku mocowania do murów 
pełnych, mocowania do zarysowanego betonu, mocowania 
podlegające warunkom sejsmicznym i wklejania zbrojenia 
można znaleźć w odpowiednim opisie zasad postępowania, 
dokumencie EAD lub skorzystać z oprogramowania do 
projektowania dostępnego na stronie internetowej www.
lokfix.com.  

Wsparcie i kwalifikacje

Projektowanie mocowań i zbrojenia musi być przeprowadzane 
przez odpowiednio wykwalifikowany personel, rozumiejący 
zasady budowy i użytkowania konstrukcji, stosowania 
mocowania, a także zgodnie z lokalnymi przepisami. 

W przypadku, gdy mocowania lub pręty zbrojeniowe 
muszą zostać zaprojektowane i zastosowane zgodnie z 
odpowiednimi wymaganiami ETA oraz EDA, projektanci 
powinni zapoznać się z odpowiednimi dokumentami 
akredytacyjnymi firmy Fosroc. 

Fosroc dostarcza oprogramowanie, które można 
pomocniczo wykorzystać do projektowania, dostępne na 
stronie internetowej www.lokfix.com.  

Instalacja produktu

Pełne informacje są dostępne w opisie zasad postępowania 
dotyczących stosowania, który można uzyskać na stronie 

rozwiązania budowlane

Fosroc® Lokfix E75

internetowej www.lokfix.com.

Poniższa metodologia dotyczy instalacji na podłożach stałych, 
takich jak żelbet. Dla innych podłoży lub rodzajów zakotwienia 
należy poprosić o odrębny opis zasad postępowania.

Tworzenie i przygotowanie otworów

Wywiercić otwór za pomocą wiertarki udarowej i upewnić 
się, że boki betonu są nieogładzone. W przypadku użycia 
wiertarki diamentowej, otwór należy przepłukać czystą wodą, 
oczyścić szczotką drucianą i ponownie przepłukać przed 
przeprowadzeniem opisanego poniżej procesu czyszczenia.
Jeżeli pręt zbrojeniowy zostanie uderzony, natychmiast 
przerwać wiercenie i zasięgnąć porady inżyniera-projektanta.
Otwory należy oczyścić bezpośrednio przed montażem 
mocowań, aby uniknąć ich ponownego zanieczyszczenia.
Wodę stojącą w otworze należy usunąć przed jego 
przygotowaniem. Za pomocą pompy ręcznej lub sprężonego 
powietrza włożyć dyszę do końca otworu i dmuchnąć 2 razy.
Włożyć drucianą szczotkę do czyszczenia w dolną część 
otworu i przeciągnąć ją 2 razy.
Za pomocą pompy ręcznej lub sprężonego powietrza włożyć 
dyszę do końca otworu i dmuchnąć dodatkowo 2 razy.
Jeżeli nadal występuje pył, powtórzyć proces, aż nie będzie 
on już widoczny.
Upewnić się, że wiertło i szczotka czyszcząca mają 
odpowiednią średnicę do zastosowanego mocowania. 
Średnice można sprawdzić w tabelach 3 i 4.
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Przygotowanie mocowań

Na elementach mocujących nie powinny znajdować się rdza, 
farba, smar i zanieczyszczenia, które mogłyby zakłócać 
spojenie.
Zaznaczyć wymaganą głębokość mocowania.

Instalacja

Do aplikacji Lokfix E75 potrzebny jest specjalny pistolet 
aplikacyjny 3: 1. Odkręcić zakrętkę. Zdjąć plastikową 
zatyczkę.
Przykręcić statyczną dyszę mieszającą do kartusza. 
Umieścić kartusz w pistolecie aplikacyjnym.
Pociągnąć za spust, aby wycisnąć Lokfix E55.
Ważne: a początku należy wycisnąć porcję materiału, aż do 
uzyskania szarego i jednolitego koloru. Zwykle potrzebne są 
dwa lub trzy pełne naciśnięcia. Wyrzucić materiał, którego 
kolor zawiera smugi.
Włożyć dyszę do końca otworu i wpompować delikatnie 
materiał Lokfix lekko cofając się, aż otwór zostanie 
wypełniony w ¾. Upewnić się, że w żywicy nie ma pustych 
przestrzeni. Jeżeli otwór jest zbyt głęboki, aby dysza dotarła 
do końca, należy użyć dyszy przedłużającej.
W otworach szerokich/sufitowych korek dozujący pomoże 
zmniejszyć wypadanie materiału i zapewni aplikację 
materiału bez pozostawiania pustych miejsc. Jest to 
szczególnie zalecane w przypadku mocowań o średnicy 
większej niż 20 mm.
Przestrzegając czasu żelowania produktu, włożyć 
mocowanie do otworu delikatnym ruchem obrotowym. 
Upewnić się, że mocowanie jest włożone na wymaganą 
głębokość i trzymać je prosto aż do stężenia żywicy.
 Z otworu powinna zostać wytłoczona pewna ilość materiału 
Lokfix potwierdzająca, że doszło do pełnego zakotwienia.
Nie obciążać ani nie naprężać mocowania, dopóki nie 
zostanie osiągnięty czas utwardzania produktu, patrz tabela 
2.
Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń. Należy 
przestrzegać maksymalnego momentu dokręcającego 
podanego w tabelach 3 i 4.
W przypadku, gdy kartusz ma zostać ponownie użyty, należy 
wyjąć dyszę mieszającą i ponownie założyć zatyczkę. Przy 
ponownym użyciu potrzebna będzie nowa dysza mieszająca.

Czyszczenie

Mokrą żywicę, natychmiast po użyciu należy usunąć z 
narzędzi i sprzętu za pomocą Fosroc Solvent 102.

Dane szacunkowe

Dostawa

Lokfix E75 jest dostarczany w opakowaniach po 12 sztuk. 
Kartusze o pojemności 385ml każdy są dostarczane z 
pojedynczą dyszą mieszającą.

Forsoc dostarcza również:

 � pistolet aplikacyjny Lokfix E75, jeden rozmiar
 � stalowe szczotki czyszczące o różnej średnicy do 

czyszczenia otworu.
 � pompka do wydmuchiwania pyłu, jeden rozmiar, ręczna 

do oczyszczenia otworu.
 � tuleje siatkowe, w różnych średnicach i długościach 

kotwienia przeznaczone do cegły dziurawki i pustaków, 
mogą być stosowane do pełnej cegły.

 � dysza przedłużająca, niezbędna tam, gdzie głębokość 
zakotwienia przekracza 190 mm. O różnych długościach

 � końcówka dozująca potrzebna w przypadku, gdy 
średnica otworu wynosi> 20 mm lub gdy głębokość 
zakotwienia wynosi> 240 mm.  Należy używać z dyszą 
przedłużającą.

 � pistolety aplikacyjne, ręczne do aplikacji z kartuszy
 � zapasowe dysze mieszające, potrzebne do ponownego 

użycia kartusza.

Wydajność

Standardowe oszacowanie wydajności, oszacowane na 
podstawie średnicy otworu, rozmiaru mocowania i długości 
zakotwienia podano w Tabeli 4.
W przypadku niestandardowego zużycia można zastosować 
następujące obliczenia dotyczące zużycia teoretycznego. 
Należy również wziąć pod uwagę czynniki takie jak 
przewiercanie, wytłaczanie z otworu na śrubę, początkowe 
wyciśnięcie materiału z pistoletu i pewien ubytek.
(π . promień cm hole2- π. promień cm śruba2) x długość 
otworu cm = zużycie ml.

Ograniczenia

Obliczenia obciążenia powinny być zawsze wykonywane 
przez wykwalifikowanego inżyniera.
W przypadku projektowania dla warunków, w których 
brane są pod uwagę siły sejsmiczne lub pożar, należy 
zapoznać się z odpowiednim certyfikatem w celu dokonania 
odpowiedniego dostosowania obciążenia.
Lokfix E75 może plamić kamień dekoracyjny. Przed użyciem 
do takiego zastosowania należy sprawdzić, czy preparat ten 
jest odpowiedni.

Fosroc® Lokfix E75
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Drayton Manor Business Park
Coleshill Road, Tamworth,
Staffordshire B78 3XN. 
Wielka Brytania

Ważna uwaga
Gwarantujemy, że produkty Fosroc są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz są sprzedawane zgodnie ze standardowymi 
warunkami dostaw towarów i usług, które przedstawiamy na żądanie. Chociaż firma Fosroc dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że 
wszelkie porady, zalecenia i specyfikacje są dokładne i poprawne, nie może tego zagwarantować ze względu na brak bezpośredniej lub stałej 
kontroli nad miejscem i sposobem stosowania produktu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające 
pośrednio lub bezpośrednio ze stosowania produktu, niezależnie od tego, czy związane one są z jakąkolwiek naszą radą, specyfikacją 
lub zaleceniem. Wszystkie karty charakterystyki firmy Fosroc są regularnie aktualizowane. Obowiązkiem użytkownika jest uzyskanie ich 
najnowszej wersji.

telefon:  faks:  e-mail:
+44 0 (1827) 262222  +44 0 (1827) 262444  enquiryuk@fosroc.com

FM 610

Fosroc Limited

www.fosroc.com

Przechowywanie

Kartusze o pojemności 385ml mają maksymalny okres 
trwałości 24 miesięcy, przy przechowywaniu w suchym 
magazynie w temperaturze od +5 do +35°C.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy przestrzegać informacji zawartych w odpowiedniej 
karcie charakterystyki.
 

Fosroc i Lokfix są znakami towarowymi Fosroc International 
Limited

Fosroc® Lokfix E75
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