
NÁVOD NA POUŽITIE TECHNICKÉ PARAMETRE TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Vyvŕtajte otvor 
(pomocou príklepu).

2.Otvor riadne vyčistite 
pomocou kefky a pumpičky 
(minimálne 4x zopakujte).

3.Po odskrutkovaní uzáveru 
odrežte vrch a naskrutkujte 
statický mixér (zmiešavač).

4.Vytlačte prvých cca 10-15 cm 
neprefarbenej zmesi (správna 
farba zmesi musí byť šedá).

5.Vyplňte otvor smerom od dna 
nahor kotviacou maltou.

6.Otáčavým pohybom natočte 
kotviaci prvok (závitovú tyč, 
svorník a pod.).

7. Skontrolujte  správnu polohu 
kotviaceho prvku v otvore.

8.Maltu nechajte vytvrdnúť.

9.Upevnite kotvený prvok.

NÁVOD NA POUŽITIE

DIEROVANÝ MATERIÁL
1. Vyvŕtajte otvor 

(bez pomoci príklepu).

2.Otvor riadne vyčistite 
pomocou kefky a pumpičky 
(minimálne 2x zopakujte).

3.Vložte do otvoru sitko pre 
chemickú kotvu.

4.Po odskrutkovaní uzáveru 
odrežte vrch a naskrutkujte 
statický mixér (zmiešavač).

5.Vytlačte prvých cca 10-15 cm 
neprefarbenej zmesi (správna 
farba zmesi musí byť šedá).

6.Vyplňte otvor smerom od dna 
nahor kotviacou maltou.

7. Otáčavým pohybom natočte 
kotviaci prvok (závitovú tyč, 
svorník a pod.).

8.Maltu nechajte vytvrdnúť.

9.Upevnite kotvený prvok.

APLIKÁCIE

Henkel Slovensko, spol. s r.o., 
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, tel.: 02/50 246 111, fax: 02/50 246 384, www.pattex.sk

C F  8 5 0 -  UKOTVENIE DO BETÓNU / PLNÉHO MURIVA (mm)
� tyãe/skrutky � otvoru Hæbka otvoru Poãet otvorov

M8 10 80 � 56
M10 12 90 � 41
M12 14 110 � 28

C F  8 5 0 -  UKOTVENIE DO DIEROVANÝCH TEHÁL (mm)
� tyãe/ � Hæbka � Poãet
skrutky otvoru otvoru sitka otvorov

M8 16 90 15 x 85 � 24
M10 16 90 15 x 85 � 24
M12 16 90 15 x 85 � 24

C F  9 0 0 -  UKOTVENIE DO BETÓNU / PLNÉHO MURIVA (mm)
� tyãe/skrutky � otvoru Hæbka otvoru Poãet otvorov

M10 12 90 � 41
M12 14 110 � 28
M16 18 125 � 15

C F  9 0 0 -  UKOTVENIE DO DIEROVANÝCH TEHÁL (mm)
� tyãe/ � Hæbka � Poãet
skrutky otvoru otvoru sitka otvorov

M8 14 105 13 x 100 � 24
M10 16 105 15 x 100 � 20

CHEMICKÁ KOTVA
PROFESIONÁLNE KOTVENIE

• CF850
• CF900
• CF920
• CF1000

•bezpečnostné dvere, hlavné
rozvody

•pergoly, zastrešenia,
markízy

•terasy a balkóny
•značenie a informačné

tabule
•protislnečné clony
•satelitné antény
•svetlá

•prvky kuchynských liniek
•toaletné misy
•umývadlá
•drezy
•držadlá a zábradlia
•schodištia
•potrubia
•okenice
•police
•klimatizácie

PLNÝ MATERIÁL
Pattex Chemické matly CF850 CF900 CF920 CF1000

Betón áno áno áno áno

Pevn˘ kameÀ áno áno áno nie

Dierovaná tehla áno áno áno nie

Certifikácia lokálna ETA ETA ETA

Aplikácie pod vodou nie áno áno áno
Mokré a vodou nie áno áno áno
zaplnené otvory

Popraskan˘ betón nie nie nie áno

MoÏná záÈaÏ + ++ +++ ++++

Chemická odolnosÈ + +++ +++ ++++

Zmra‰Èovanie pribliÏne 1,0% pribliÏne 0,6% pribliÏne 0,6% 0%

Styrén nie nie nie nie

Doba vytvrdnutia r˘chla r˘chla r˘chla pomalá
Metóda v⁄tania v⁄tacie kladivo v⁄tacie kladivo v⁄tacie kladivo diamantov˘ vrták

v⁄tacie kladivo
Maximálna medzera aÏ do 2 mm aÏ do 2 mm aÏ do 2 mm aÏ do 4 mm
pri v⁄taní otvoru

Teplota CF850 CF900 CF920 CF1000
-5°C 90 min 90 min
0°C 45 min 45 min 180 min
5°C 25 min 25 min 25 min 150 min
10°C 15 min 15 min 15 min 120 min
20°C 6 min 6 min 6 min 30 min
30°C 4 min 4 min 4 min 20 min
35°C 2 min 2 min 2 min 16 min
40°C 1,5 min 12 min

Zaãiatok vytvrdzovania/doba spracovateºnosti

Teplota CF850 CF900 CF920 CF1000
-5°C 360 min 840 min
0°C 180 min 420 min 72 hod
5°C 120 min 120 min 120 min 37 hod
10°C 80 min 80 min 80 min 30 hod
20°C 45 min 45 min 45 min 10 hod
30°C 25 min 25 min 25 min 6 hod
35°C 20 min 20 min 20 min 5 hod
40°C 4 hod

Koniec vytvrdzovania/minimálna doba pred zaÈaÏením

C F  9 2 0 -  UKOTVENIE DO BETÓNU / PLNÉHO MURIVA (mm)
� tyãe/skrutky � otvoru Hæbka otvoru Poãet otvorov

M10 12 90 � 41
M12 14 110 � 28
M16 18 125 � 15

C F  9 2 0 -  UKOTVENIE DO DIEROVANÝCH TEHÁL (mm)
� tyãe/ � Hæbka � Poãet
skrutky otvoru otvoru sitka otvorov

M8 14 105 13 x 100 � 24
M10 16 105 15 x 100 � 20

CF 1000 - UKOTVENIE DO BETÓNU / PLNÉHO MURIVA (mm)
� tyãe/ � Hæbka
skrutky otvoru otvoru

M8 14 105
M10 16 105



POLYESTER

PATTEX CF850 
Chemická kotva POLYESTER
Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné ukotvenie,
vhodná na stredné zaťaženie.

•bez obsahu styrénu

•na ukotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu, ľahčeného betónu do plných 
aj dierovaných materiálov

•vhodná na spájanie pri okrajoch, kotva sa nerozpína a tým materiál 
nedeformuje

•fixovanie sanitárnych predmetov v kúpeľniach, okeníc, satelitov, 
klimatizačných jednotiek, vonkajších svietidiel

•aplikácia bežnou kartušovou pištoľou

Balenie: 300 ml

VINYLESTER

PATTEX CF900 
Chemická kotva VINYLESTER
Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné ukotvenie,
vhodná na stredné a vysoké zaťaženie.

•bez obsahu styrénu

•na ukotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu, ľahčeného betónu

•do plných aj dierovaných materiálov, vyžadujúcich vysoké zaťaženie

•aplikácia aj na vlhké podklady, trvale vodovzdorná

•vhodná na spájanie pri okrajoch, kotva sa nerozpína a tým materiál 
nedeformuje

•aplikácia bežnou kartušovou pištoľou

•použitie všade tam, kde dochádza k vysokej záťaži vplyvom vonkajšieho 
prostredia (vietor, otrasy), upevňovanie pergol, markíz, motorov

•aplikácia bežnou kartušovou pištoľou

•nový typ kartuše pre lepšie premiešanie zložiek

Balenie: 280 ml

VINYLESTER

PATTEX CF920 
Chemická kotva VINYLESTER
Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné ukotvenie,
vhodná na vysoké zaťaženie. Vďaka revolučnému systému
premiešanie zložiek (PRE MIX systém) je zabezpečená ľahšia
aplikácia a dokonalejšie premiešanie kotviacej zmesi.

•bez obsahu styrénu

•ľahšie vytlačenie malty až o 30% vďaka novému PRE MIX systému

•extrémna pevnosť

•do plných aj dierovaných materiálov, prírodného kameňa

•použitie všade tam, kde dochádza k vysokej záťaži vplyvom vonkajšieho
prostredia (vietor, otrasy), upevňovanie pergol, markíz, motorov, 
realizácie, ktoré musia spĺňať náročné požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia

•montáž zábradlí, balkónov, I-nosníkov

•odoláva chemikáliám, vode, vhodná aj na práce pod vodou

Balenie: 380 ml

NOVINKA

EPOXID

PATTEX CF1000 
Chemická kotva čistý EPOXID

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Dvojzložková chemická malta na bezpečné ukotvenie do betónu,
na epoxidovej báze.

•bez obsahu styrénu

•na aplikácie do betónu a pevného kameňa

•veľmi vysoká chemická odolnosť a pevnosť

•nezmrašťuje sa

•odolné a bezpečné kotvenie aj pod vodou, vytvára vodovzdorný spoj, 
zabraňuje penetrácii vody

•injektáž malty do vlhkých a vodou zaplnených otvorov

•tam, kde sa vyžaduje vysoká chemická odolnosť a zabránenie korózií 
fixačných materiálov v agresívnom prostredí

•do popraskaného betónu a fixovanie pri okrajoch/rohoch, 
kde je vysoká záťaž

Balenie: 385 ml

NOVINKA

Sitká do 
dierovaných 
materiálov
15x100 mm

Sitká do
dierovaných
materiálov
13x100 mm

Statický mixér
(zmiešavač) 

pre chemickú kotvu

Kartušová profi pištoľ 3v1 

•pevné ukotvenie do všetkých typov materiálu, hlavne tam, kde iné
systémy nefungujú: betón, duté tehly, nestabilné či rozpadajúce sa
múry, steny nerovnomernej konzistencie

•na miesta, kde potrebujete upevniť ťažké predmety – vysoká záťaž
•nahrádza tradičné ukotvenie a mechanické riešenia (hmoždinky)
•RÝCHLE POUŽITIE SO ŠTANDARDNOU KARTUŠOVOU VYTLÁČACOU

PIŠTOĽOU CF850 A CF900

APLIKÁCIE S POŽIADAVKAMI NA NIŽŠIU ZÁŤAŽ:
•fixovanie sanitárnych predmetov v kúpeľniach, okeníc, satelitov,

klimatizačných jednotiek, vonkajších svietidiel,...
•odporúčaný produkt: Pattex CF850

APLIKÁCIE S POŽIADAVKAMI NA VYŠŠIU ZÁŤAŽ, VIBRÁCIE, ODOLNOSŤ
PROTI VONKAJŠÍM VPLYVOM:
•použitie všade tam, kde dochádza k vysokej záťaži vplyvom

vonkajšieho prostredia (vietor, otrasy)
•upevňovanie pergol, markíz, motorov
•odporúčaný produkt: Pattex CF900, Pattex CF920

APLIKÁCIE S POŽIADAVKAMI NA VYSOKÚ ZÁŤAŽ:
•realizácie, ktoré musia spĺňať náročné požiadavky bezpečnosti a

ochrany zdravia
•montáž zábradlí, balkónov, I-nosníkov,...
•odporúčané produkty: Pattex CF900, Pattex CF920, Pattex CF1000

APLIKÁCIE S POŽIADAVKAMI NA PROBLEMATICKÉ FIXOVANIE:
• injektáž malty do vlhkých a vodou zaplnených otvorov
•tam, kde sa vyžaduje vysoká chemická odolnosť 

a zabránenie korózií fixačných materiálov 
v agresívnom prostredí

•do popraskaného betónu a fixovanie pri okrajoch/rohoch, kde je
vysoká záťaž

•odporúčané produkty: Pattex CF920, Pattex CF1000

CHEMICKÉ KOTVENIE


