
Keo cấy thép/thanh ren HIT-RE 500 V3

Vật liệu nền
 Bê tông (chịu nén)
 Bê tông (chịu kéo)
 Đá tự nhiên

Ứng dụng
  Khoan cấy kết cấu thép (vd: mở rộng/liên kết vào tường ,sàn, 

cầu thang, cột, nền móng, ...
    Khoan cấy thép thay thế cho thép/couplers bị thiếu, gãy/ sai vị trí   

  Khoan cấy buloong cho thép kếu cấu (vd: cột thép, dầm, ...)
  Khoan cấy buloong cho rào chắn (barrier)

     Khoan cấy thép phục chế tòa nhà, cầu, các kết cấu dân dụng 
khác, gia cường các cấu kiện bê tông khác

Ưu điểm
  Keo khoan cấy đông kết nhanh nhất trên thị trường
  Thời gian làm việc dài  giúp thi công linh hoạt hơn. Phù hợp cho 

cả những lỗ khoan có nước hoặc ngập trong nước

Thông số kỹ thuật 
Thành phần nguyên liệu  Keo Epoxy 

Điều kiện vật liệu nền Khô, ngập nước, có nước, ướt

Được chứng nhận cho 
khoan lõi bê tông Có

Chứng chỉ kháng chấn Có

Ống lồng cho súng bơm keo CB (màu đen)

Chứng chỉ
ETA ETA 16/0142 HIT-RE 500 V3 - Khoan cấy thép

ETA 16/0143 HIT-RE 500 V3 - Khoan cấy buloong

Tên gọi đặt hàng Số lượng 
đóng gói

Mã hàng

1 2123403*HIT-RE 500 V3/330/1 
HIT-RE 500 V3/500/1

Thành phần đóng gói

1 x  gói 330ml , 1 x vòi tự trộn, 1 x ống nối dài
1 x  gói 500ml, 1 x vòi tự trộn, 1 x ống nối dài 1 2123406

Súng bơm keo  HDM (súng bơm keo tay)  
 HDE (súng bơm keo tự động dùng pin)

Thời gian làm việc  12 phút  ở  350C - 390C  

Thời gian bảo dưỡng 

Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, ở 
230C và 50%  ẩm 

 4.5 giờ  ở  35oC - 39oC  

 * không thường xuyên tồn kho

Anchor Systems




