
 DOLGU MALZEMELERİ ve MASTİKLER

CERMIANCHOR 2C

Epoksi esaslı, iki komponentli, 
solventsiz, tiksotropik, ankraj ve
montaj harcı

TANIMI
2 komponentli, yüksek performanslı, solventsiz, tiksotropik 
ve hızlı kürlenen, epoksi esaslı, özel bir tabanca ile kolaylıkla 
uygulanabilen ankraj ve montaj harcıdır. Yüksek dayanımlı ileri 
teknoloji ürünüdür.

KULLANIM YERLERİ
•	Filiz ekimlerinde,
•	Prefabrik eleman ankrajlarında,
•	Donatı ve saplama ankrajlarında,
•	Civata ve pimlerin ankrajlarında,
•	Bina güçlendirmelerinde,
•	Merkezi ısıtma, havalandırma vb. boruların ve tesisatın mon-
tajında,
•	Her tür yapı malzemesinin (beton, doğal taş, sert kaya, boş-
luklu veya dolu tuğla, çelik, ahşap vb.) yapıştırılmasında kulla-
nılır.

UYGULAMA
a) Yüzey Kalitesi
•	Ankraj yapılacak beton prizini almış ve min. 28 günlük olma-
lıdır.
•	Ankraj elemanının yerleştirileceği delik darbeli matkap ile 
delinmelidir.
•	Delik çapı ve derinliği kullanılacak ankraj elemanının boyu-
tuna göre olmalıdır.
b) Yüzey Hazırlığı
•	Açılan delikteki aderansı azaltacak her türlü toz, kir, yağ, gev-
şek parça ve parçacıklar mutlaka yuvarlak tel fırça ve basınçlı 
havayla temizlenmelidir.
•	Delik her temizleme aşamasından sonra pompa ve kompre-
sörle, deliğin dip kısmından başlanarak temizlenmelidir.

UYGULAMA YÖNTEMİ
•	Kartuş ucuna statik karıştırıcı uç takıldıktan sonra, iki bile-
şenli kartuş tabancası ile homojen renk alıncaya kadar sıkılma-
lıdır.
•	Karıştırıcıdan ilk çıkan ürün kullanılmamalıdır.
•	Deliğin en altından başlayarak yukarı doğru, yarısına kadar 
doldurulup, bağlantı elemanı döndürülerek deliğe yerleştiril-
melidir.
•	Taşan malzeme donmadan ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
•	Deliğin dibinden başlayarak reçine içeri sıkılırken kartuş 
yavaşça dışarı doğru çekilmelidir.
•	İçeride hava boşluğu kalmamasına dikkat edilmelidir.
•	Derin deliklerde uzatma ucu kullanılmalıdır.
•	Nihai sertleşme olmadan bağlantı elemanına dokunulma-
malı ve üzerine yük bindirilmemelidir.
•	Uygulamaya ara verildiğinde tabancadaki basınç boşaltıldık-
tan sonra statik karıştırıcı uç kartuş üzerinde bırakılabilir.
•	Harç (reçine), statik karıştırıcıda sertleşmiş ise çalışmaya baş-
lamadan önce yeni bir uç takılmalıdır.
•	Açılmış bir kartuşu saklarken statik karıştırıcı çevirerek çıkar-
tılmalıdır, kartuş ağzı temiz ve kuru bir bezle temizlenmelidir. 

•	Yüzey	ıslak	olmamak	kaydı	ile	nemli	beton	
yüzeylerde	kullanılabilir.
•	Hızlı	kür	alarak,	kısa	zamanda	mukavemet	
kazanır.
•	Nihai	mukavemeti	çok	yüksektir.
•	Kimyasal	maddelere	karşı	dayanıklıdır.
•	Donatıları	korozyondan	korur.
•	Başüstü	uygulamalarda	rahatlıkla	
kullanılır.
•	Statik	karıştırıcı	uç	sayesinde	homojen	ve	
istenildiği	kadar	karışım	elde	edilir.

ÖZELLİKLERİ



AMBALAJ
345 ml kartuş. 

DEPOLAMA
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay 
süre ile depolanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
komponentler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği 
takdirde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, ciddi durum-
larda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük 
takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınıl-
malıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimiz-
den temin edilebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.

DOLGU MALZEMELERİ ve MASTİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFİYAT
Filiz Ekim Sarfiyat Tablosu

Filiz Çapı Delik Çapı Delik Derinliği (mm) Gerekli Epoksi Akrilat Harç Miktarı 
(ml) Ekilebilecek Filiz Sayısı

mm mm h min. h	max. h min. h.	max. h min. h	max.

10 14 100 150 7,91 11,87 41 27

12 16 120 180 11,08 16,62 29 19

14 18 140 210 14,77 22,16 22 14

16 20 160 240 18,99 28,49 17 11

18 22 180 270 23,74 35,61 13 9

20 24 200 300 29,01 43,52 11 7

22 26 220 330 34,82 52,22 9 6

24 28 240 360 41,15 61,72 8 5

26 30 260 390 48,00 72,01 6 4

28 32 280 420 55,39 83,08 5 3

30 34 300 450 63,30 94,95 5 3

Beton Sınıfı Donatı Çapı (mm) Ankraj Çapı (mm) Ankraj Derinliği (mm) Göçme Yükü (kN)

C20

20 26 120 37,0

20 26 160 58,6

20 26 200 52,5

20 26 240 72,8

20 28 120 43,3

20 28 160 66,7

20 28 200 72,9

20 28 240 107,1

C20
(Nemli)

20 26 120 33,8

20 26 160 78,8

20 26 200 78,8

20 26 240 74,3

C20
(Tozlu)

20 26 120 38,5

20 26 160 35,5

20 26 200 43,9

20 26 240 44,7




