
Sản phẩm neo cấy thép 

gốc nhựa epoxy 

nguyên chất cho 

các kết cấu chịu lực

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 là keo kết dính, dùng 
neo thép vào lỗ neo trên kết cấu xây dựng. Mapefix EP 385 
và Mapefix EP 585 là keo hai thành phần, không dung môi 
được chế tạo từ keo epoxy nguyên chất. Sản phẩm được 
sản xuất đặc biệt nhằm neo thép, thép mạ kẽm và các thanh 
thép định hình sẵn chịu lực vào các kết cấu bê tông, bê tông 
nhẹ, đá, gỗ và khối xây bê tông.
Sản phẩm còn dùng để neo thép vào những khu vực chịu 
kéo và nén trong bê tông nứt và không nứt, kể cả ở những 
khu vực có nguy cơ động đất.
Sản phẩm còn rất thích hợp khi neo thép ở vị trí gần các mép 
của kết cấu hoặc có số bước neo giới hạn, nơi không phát 
sinh ứng suất như tại các neo chốt thông thường.  
Thành phần epoxy đặc biệt trong Mapefix EP 385 và 
Mapefix EP 585 có thời gian công tác kéo dài (xem Bảng 1), 
rất thích hợp cho các neo trong khu vực nhiệt độ cao hoặc 
nơi có tải trọng động.
Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 thích hợp cho tất cả 
các kiểu neo như neo dọc, neo ngang, neo nghiêng hoặc 
neo trên trục và ở cả khu vực chịu kéo hoặc chịu nén với tải 
trọng tĩnh, động và tải trọng do động đất.
Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 còn có thể được dùng 
cho các neo bị ngập thường xuyên trong nước như trong 
ngành hàng hải và công nghiệp hoặc khu vực chịu ăn mòn 
hóa học. Sản phẩm được thi công ở khoảng nhiệt độ từ 

O O+5 C đến +40 C. Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 dễ 
dàng thi công vào các lỗ neo nhẵn được tạo bằng mũi khoan 
hoặc cả các lỗ neo thô do tạo lỗ bằng búa máy nhỏ và dùng 
cho cả neo có rãnh răng lớn hoặc nhỏ đều được. 

Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 dùng neo các kết cấu 
tại chỗ như sau:

Thanh gia cường trong mạch ngừng;
Mối neo ngập trong nước hoặc ở những môi trường bị ẩm 
ướt;
Mối neo trong công trình hàng hải hoặc trong môi trường 
công nghiệp;

Neo cần trục  và đường ray tàu điện;
Neo động cơ công nghiệp;
Neo cột ăng ten hoặc cột biển báo;
Các cột trụ;
Thanh chắn an toàn.
Các thanh neo dưới nước.
 Rào chắn an toàn trên đường cao tốc.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 là sản phẩm keo epoxy 
hai thành phần được đóng gói trong ống 2 trục loại 385 ml 
hoặc 585ml với hai khoang khác nhau, một khoang chứa 
thành phần A (keo) và khoang còn lại chứa thành phần B 
(chất xúc tác) với tỷ lệ trộn là 3:1 theo thể tích (3 phần keo và 
1 phần chất xúc tác). Hai thành phần này được trộn với 
nhau khi đùn qua ống trộn tĩnh đi kèm với sản phẩm. Ống 
trộn được gắn cố định vào phần dưới của ống keo, khi bơm, 
hai thành phần sẽ tự động đi qua ống trộn và được trộn vào 
với nhau, không cần phải trộn trước hai thành phần của keo 
trước khi bơm.
Ống keo loại 385-585 ml này có thể được cho vào súng bơm 
keo chuyên dụng loại dùng cho ống hai trục để bơm.
Nếu không sử dụng hết một ống keo, phần còn lại vẫn có thể 
sử dụng, thậm chí sau một vài ngày, bằng cách thay ống 
trộn cũ (đã bị đóng cứng keo) bằng một ống mới.
Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 không bị co ngót khi 
đông kết. Do vậy, sản phẩm rất phù hợp cho việc gia cố bên 
trong kết cấu hay dùng trám các khe hoặc lỗ tròn có kích 
thước lớn.

Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 tương thích với hầu hết 
các loại vật liệu xây dựng như:

Bê tông ở khu vực chịu kéo và chịu nén;
Bê tông nhẹ;
Bê tông bọt;
Cấu kiện làm từ canxi silicat;
Khối xây, khối đá và gạch;
Các bề mặt đặc chắc và bề mặt có lỗ rỗng;
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C2: Seismic performance C1: Seismic performance European Technical Approval
option 1 for cracked and non cracked concrete

European Technical Approval
post installed rebar

European Technical Approval
core drilled hole

Op7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø40 M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

M12 ÷ M16

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32



Gỗ;
Đá.

Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585 được chứng 
nhận chống cháy theo tiêu chuẩn ETA 1 châu Âu, 
loại 1 (neo trong bê tông ở vùng chịu kéo hoặc chịu 
nén), loại ETA REBAR (neo trong lỗ bổ sung), loại  
ETA CORE DRILL (neo trong lỗ hổng lõi khoan), 
khả năng chịu động đất ETA (neo trong vùng địa 
chấn C1 và C2).

KHUYEÁN CAÙO
Không thi công sản phẩm trên bề mặt có bụi bẩn 
hoặc vỡ vụn. 
Không thi công sản phẩm trên bề mặt bị dính dầu 
mỡ và hợp chất tháo dỡ ván khuôn vì sẽ ảnh hưởng 
đến khả năng bám dính của sản phẩm.
Không thi công sản phẩm nếu nhiệt độ môi trường 

O
hoặc nhiệt độ ở bề mặt thi công thấp hơn +5 C.
Không để cho kết cấu trám keo phải chịu tải cho đến 
khi keo đóng rắn hoàn toàn T  (xem Bảng 1).cure

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG

Thieát keá neo
Kích thước của lỗ neo, độ sâu của neo, đường kính 
của thanh thép neo và khả năng chịu tải phải được 
tính toán bởi kỹ sư thiết kế có trình độ. Các bảng 
dưới đây là một số đề xuất của chúng tôi tuân thủ 
các nguyên tắc của EOTA (Tổ chức đánh giá kỹ 
thuật châu Âu). MAPEI có sẵn một phần mềm 
(Mapefix Software Design) để hỗ trợ người thiết 
kế và kỹ thuật viên tìm ra kích thước chính xác cho 
các neo đơn và nhiều neo trong bất kỳ môi trường 
bê tông nào; vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ 
thuật.

Chuaån bò beà maët daïng ñaëc chaéc
Dùng máy khoan, búa khoan hoặc máy khoan có 
đầu khoan bằng kim cương khoan lỗ neo trên bề 
mặt nền cần thi công. Tùy thuộc vào loại bề mặt nền 
cần khoan và độ sâu yêu cầu để chọn loại máy 
khoan thích hợp.
Loại bỏ bụi bẩn, vật liệu vụn vỡ trong lỗ mới khoan 
bằng máy nén khí. Cần làm sạch các lỗ khoan thật 
cẩn thận để Mapefix đạt hiểu quả cao nhất. Dùng 
chổi có sợi lông dài làm sạch bề mặt bên trong lỗ.
Loại bỏ bụi bẩn, vật liệu vụn vỡ trong lỗ mới khoan 
lần nữa bằng máy nén khí.
Loại bỏ các vết nước ứ đọng trong lỗ neo nếu có, vì 
nếu không sẽ làm giảm thời gian phản ứng của keo 
epoxy trong Mapefix EP 385 và Mapefix EP 585.

Chuaån bò theùp neo
Làm sạch và loại bỏ các vết dầu mỡ trên thanh thép 
trước khi tiến hành neo vào bề mặt. Loại bỏ toàn bộ 
các vết rỉ sét và hợp chất tháo ván khuôn.

Troän keo 
Mở nắp và gắn ống trộn tĩnh vào phần đáy của ống 
keo.
Cho ống vào súng bơm keo. 
Bơm loại bỏ phần keo trộn chưa đều (ba lần) trước 
khi bơm chính thức vào lỗ neo.
Tiến hành bơm keo từ đáy lên.
Cho thanh thép xuống lỗ vừa bơm keo bằng cách 
xoay tròn thanh thép nhằm loại bỏ không khí cho 
đến khi keo tràn ra ngoài miệng lỗ neo. Thanh neo 
phải được nhét vào trong lỗ neo trong khoảng thời 
gian bắt đầu đông kết cho phép T  và chỉ được chịu gel

tải khi keo đã hoàn toàn đóng rắn theo thời gian T  cure

ghi trong Bảng 1.

LÖÔÏNG DUØNG
Tùy theo kích thước của lỗ neo (xem Bảng 13 và 
14).

VEÄ SINH
Dùng dung môi của sơn thông thường để làm sạch 
dụng cụ và các thiết bị thi công.

ÑOÙNG GOÙI
Hộp 12 ống (ống 385 ml và 585 ml), với 12 ống trộn.

MAØU SAÉC
Màu xám.

BAÛO QUAÛN
12 tháng trong bao bì còn nguyên, ở nơi nhiệt độ từ 

O O
+5 C đến +25 C.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ THI 

COÂNG SAÛN PHAÅM
Thành phần A của Mapefix EP 385, Mapefix EP 
585 gây kích ứng cho da và mắt; cả thành phần A và 
B có thể gây mẫn cảm khi tiếp xúc với da.
Thành phần B của Mapefix EP 385, Mapefix EP 
585 gây ăn mòn, có thể gây bỏng và nguy hiểm nếu 
nuốt phải. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài, tác hại 
có thể không khắc phục được. Sản phẩm có chứa 
phân tử nhựa epoxy trọng lượng thấp có thể gây 
mẫn cảm nếu xảy ra nhiễm chéo với các hợp chất 
epoxy khác.
Trong quá trình sử dụng, đeo găng tay, kính bảo hộ 
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông 
thường để xử lý hóa chất. Nếu sản phẩm tiếp xúc 
với mắt hoặc da, hãy rửa ngay bằng nhiều nước 
sạch và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Thành phần A và B của Mapefix EP 385, Mapefix 
EP 585 nguy hiểm cho đời sống thủy sinh nên 
không được xả thải ra môi trường.
Để biết thêm đầy đủ thông tin về việc sử dụng an 
toàn sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tham khảo 
Tài liệu an toàn sản phẩm phiên bản mới nhất.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.
 

CHUÙ YÙ 
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công sản 
phẩm trên đây được đúc kết từ những kiến thức và 
kinh nghiệm tốt nhất của Mapei. Vì vậy, trong mọi 
trường hợp, nên tuân thủ một cách nghiêm ngặt các 
hướng dẫn trong Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. 
Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên lạc 
với Bộ phận kỹ thuật của Mapei để biết thêm chi 
tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản phẩm 
của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo 
trước.
 
Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên phiên 
bản tiếng Anh 5800-2-2017-I.

LÖU YÙ PHAÙP LYÙ
Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có thể 
được sao chép vào các tài liệu khác liên quan 
đến dự án nhưng không được quyền bổ sung 
hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu cầu nào so 
với bản gốc có hiệu lực tại thời điểm thi công 
sản phẩm của MAPEI. Để cập nhật phiên bản 
mới nhất cũng như những thông tin liên quan 
đến việc bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập 
website: www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC YÊU 
CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TÀI LIỆU 
KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO 
HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY MAPEI.

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn
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Keo có tính dẻo và dính caoDạng sản phẩm:

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Thôøi gian taùc duïng cuûa saûn phaåm

Thời gian kết thúc đóng rắn Tcure

Nhiệt độ bề mặt thi công 
Thời gian bắt đầu

đông kết Tgel
Bề mặt nền khô ráo Bề mặt nền ẩm ướt

OC phút/tiếng ngày/tiếng ngày/tiếng

+5 2 tiếng 2 ngày 4 ngày

+10 90’ 30 tiếng 2 ½ ngày

+20 30’ 10 tiếng 20 tiếng

+30 20’ 6 tiếng 12 tiếng

+40 12’ 4 tiếng 8 tiếng

Bảng 1

OTHOÂNG SOÁ THI COÂNG (ôû +23 C vaø 50% R.H.)

Xám nhạtMàu sắc:

1,41
3Tỷ trọng (g/cm ):

O OTừ +5 C đến +40 CKhoảng nhiệt độ thi công:

Xem bảng 1Thời gian bắt đầu đông kết T :gel

Xem bảng 1Thời gian kết thúc đóng rắn  T :cure

TÍNH COÂNG TAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA SAÛN PHAÅM

120Cường độ nén (EN 196-1):

42Cường độ uốn (EN 196-1):

10080Mô đun đàn hồi (EN 196-1):

TốtKhả năng kháng tia UV:

Rất tốtKhả năng kháng hóa chất:

Rất tốtKhả năng kháng nước (EN 12390-8):

O OTừ -40 C đến +72 CKhoảng nhiệt độ làm việc: 

Xem bảng 2 và 7Thông số thiết kế:

Xem bảng 5, 6, 10 và 11Khả năng chịu tải trọng tối đa:

Xem bảng 12Khả năng chịu lửa:

1.2x10¹² Ω m Điện trở suất (IEC 93): 

0.47 W/m·kĐộ dẫn nhiệt (IEC 60093): 

85Độ cứng Shore D: 

Xem bảng 13 và 14Lượng dùng:



Thoâng soá thi coâng duøng cho thanh neo coù ren

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

Ñöôøng kính cuûa thanh neo coù ren d mm 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39

Ñöôøng kính cuûa loã neo trong beâ toâng d mm0 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46

Khoaûng caùch toái thieåu töø meùp c mmmin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Böôùc neo toái thieåu s mmmin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Ñoä saâu toái thieåu vaø toái ña
cuûa thanh neo coù ren

h mmef, min
hef

60 60 70 80 90 96 108 120 320 350 380

h mmef,max 96 120 144 192 240 288 324 360 320 350 380

Ñoä daøy toái thieåu cuûa beâ toâng h mmmin
h  + 30 mmef

(≥ 100 mm) h  + 2 def 0

T Nminst 10 20 40 80 120 160 180 200 350 500 700

Baûng 2  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

(1)Taûi troïng KEÙO ÑÖÙT vaø CAÉT ÑÖÙT  ñeà xuaát cho moät thanh neo
(2)trong loã neo thoâ trong beâ toâng  

(3)laøm vieäc 
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

24°C/40°C

Khoâng nöùt N Rec, stat

kN

8.6 13.8 20 28 38.1 52.3 67.9 80.5 98.3 113 127

Nöùt N 6 Rec, stat 8.4 12.3 16.2 21.8 29.6 39.7 49.4 62.1 74.1 87.1

Ñoäng ñaát C1 N 4.1 Rec, seis 5.7 8.4 11 14.8 20.4 27.4 34.1 42.8 51.1 60.1

Ñoäng ñaát C2 V 3.9 Rec, seis 5.5

43°C/60°C

Khoâng nöùt N 7.6 Rec, stat 10.7 14.8 21.2 29.1 40.4 54.1 67.3 79 94.2 111

Nöùt N 3.6 Rec, stat 5 7.4 10 12.7 18.8 25.2 31.4 39.5 47.1 55.4

Ñoäng ñaát C1 N 2.4 Rec, seis 3.4 5 6.8 8.6 13 17.4 21.7 27.3 32.5 38.2

Ñoäng ñaát C2 V 2.3 Rec, seis 3.5

43°C/72°C

Khoâng nöùt N 6.8 Rec, stat 9.5 13.2 18.7 25.4 37.7 46.9 58.3 67.7 80.8 95

Nöùt N 3.2 Rec, stat 4.5 6.6 8.7 10.9 16.2 21.6 26.9 33.9 40.4 47.5

Ñoäng ñaát C1 N 2.2 Rec, seis 3.1 4.5 5.9 7.4 11.1 14.9 18.6 23.4 27.9 32.8

Ñoäng ñaát C2 V 2.1 Rec, seis 3.0

Taûi troïng caét 
khoâng coù moâ men uoán

Khoâng nöùt V Rec, stat

kN

5.1 8.6 12 22.3 34.9 50.3 65.7 80 88.6 102 117

Nöùt V 4.8 Rec, stat 7.1 9.6 13.7 19.2 24.2 29.1 34.6 40.6 47 53.8

Ñoäng ñaát C1 V 1.8 Rec, seis 3 4.2 6.9 9.6 12.1 14.5 17.3 20.3 23.5 26.9

Ñoäng ñaát C2 V 4.0 Rec, seis 5.6

Ñoä saâu cuûa thanh theùp neo h mmef 80 90 110 125 170 210 250 280 320 350 380

Khoaûng caùch töø meùp c mmcr,N 113 135 165 188 255 304 342 379 400 436 472

Böôùc neo s mmcr,N 2 x Ccr,N

1( ) Taûi troïng ñeà xuaát trong caùc ñieàu kieän sau:
 • ° thanh theùp neo caáp beàn 5.8
 • ° taûi troïng caét khoâng coù moâ men uoán
 • ° cöôøng ñoä beâ toâng toái thieåu C20/25
 • ° C ≥ Ccr,N

 • ° S ≥ Scr,N

 • ° h ≥ 2 x hef

 • ° bao goàm heä soá an toaøn
 • ° ñoái vôùi caùc ñieàu kieän neo khaùc, vui loøng söû duïng Mapefix Software Design, ñöôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi caùc TC Chaâu AÂu hieän haønh
2( ) Loã neo thoâ do taïo loã baèng buùa maùy nhoû
3( ) Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc/nhieät ñoä laøm vieäc toái ña taïm thôøi

Thanh neo coù ren

Moâ men xoaén yeâu caàu

Baûng 3 Baûng 4

Baûng 5  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

Nhieät ñoä

keùo

Taûi troïng



Baûng  8 Baûng  9

(1)Taûi troïng KEÙO ÑÖÙT vaø CAÉT ÑÖÙT  ñeà xuaát
(4)cho moät thanh neo trong loã khoan loõi 

 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

24°C/40°C Khoâng nöùt N Rec

kN
8.6 13.8 16.5 24.9 40.3 56.5 75.7 89 111.9 131 148

43°C/60°C Khoâng nöùt N 6.7Rec 9.4 10.7 15 25.4 34.6 46.3 52.4 65.8 78.5 92.4
43°C/72°C Khoâng nöùt N 6.2Rec 8.1 9.9 13.7 21.2 31.4 42.1 47.1 59.2 70.7 83.1

Khoâng nöùt V kNRec 5.1 8.6 12 22.3 34.4 45.1 55.4 63.7 75.3 87 95.7

h mmef 80 90 110 125 170 210 250 280 320 350 380
c mmcr,N 97 121 139 185 225 263 296 319 351 383 403
s mmcr,N 2 x Ccr,N

Baûng 6  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

(3)laøm vieäc 
Nhieät ñoä

Taûi troïng caét 
khoâng coù moâ men uoán
Ñoä saâu cuûa thanh theùp neo
Khoaûng caùch töø meùp
Böôùc neo

keùo

Taûi troïng

1( ) Taûi troïng ñeà xuaát trong caùc ñieàu kieän sau:
 • ° thanh theùp neo caáp beàn 5.8
 • ° taûi troïng caét khoâng coù moâ men uoán
 • ° cöôøng ñoä beâ toâng toái thieåu C20/25
 • ° C ≥ Ccr,N

 • ° S ≥ Scr,N

 • ° h ≥ 2 x hef

 • ° bao goàm heä soá an toaøn
 • ° ñoái vôùi caùc ñieàu kieän neo khaùc, vui loøng söû duïng Mapefix Software Design, ñöôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi caùc TC Chaâu AÂu hieän haønh
3( ) Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc/nhieät ñoä laøm vieäc toái ña taïm thôøi
4( ) Loã neo nhaün ñöôïc taïo baèng maùy khoan coù ñaàu khoan baèng kim cöông

Thoâng soá thi coâng duøng cho thanh coát theùp
Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

Ñöôøng kính coát theùp d mm 8 10 12 14 16 20 25 28 32 36 40
Ñöôøng kính loã caáy theùp trong beâ toâng d mm0 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50
Khoaûng caùch toái thieåu töø meùp c mmmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200
Böôùc theùp toái thieåu s mmmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200
Ñoä saâu toái thieåu vaø toái ña
cuûa thanh coát theùp

h mmef, minhef
60 60 70 75 80 90 100 112 128 340 360

h mmef,max 96 120 144 168 192 240 300 336 384 340 360

Ñoä daøy toái thieåu cuûa beâ toâng h mmmin
h  + 30 mmef

(≥ 100 mm) h  + 2 def 0

Baûng 7  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

Thanh coát theùp

(1)Taûi troïng KEÙO ÑÖÙT vaø CAÉT ÑÖÙT  ñeà xuaát cho moät thanh neo
(2)trong loã neo thoâ trong beâ toâng 

Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

24°C/40°C
Khoâng nöùt N Rec, stat

kN

11.2 15.7 21.4 24.7 28 38.1 52.3 67.9 80.5 108 117
Nöùt N Rec, stat 6 8.4 12.3 14 13.9 21.8 30.9 41.1 52.7 71.9 83.6
Ñoäng ñaát C1 N Rec, seis 4.1 5.7 8.4 9.6 9.4 15 21.3 28.4 36.3 49.6 58.4

43°C/60°C
Khoâng nöùt N Rec, stat 6.8 9.5 13.2 16.1 18.7 25.4 39.3 48.6 62.2 85 100
Nöùt N Rec, stat 3.6 5 7.4 8 8.5 12.7 19.6 26.2 33.5 45.8 53.9
Ñoäng ñaát C1 N Rec, seis 2.4 3.4 5 5.5 5.8 8.8 13.5 18.1 23.1 31.6 37.2

43°C/72°C
Khoâng nöùt N Rec, stat 6 8.4 12.3 14 17.5 23.6 33.7 44.9 57.4 78.5 92.3
Nöùt N Rec, stat 3.2 4.5 6.6 7 7.5 10.9 16.8 22.4 28.7 39.2 46.2
Ñoäng ñaát C1 N Rec, seis 2.2 3.1 4.5 4.8 5.1 7.5 11.6 15.5 19.8 27.1 31.9
Khoâng nöùt V Rec, stat

kN
6.7 10.5 14.8 20 26.2 41 56.6 67 84 102 120

Nöùt V Rec, stat 4.8 7.1 9.4 11.6 13.7 19.1 25.7 30.5 38.3 46.6 55.2
Ñoäng ñaát C1 V Rec, seis 2.3 3.5 4.7 5.8 6.9 9.5 12.8 15.3 19.2 23.3 27.6

hef mm 80 90 110 115 125 170 210 250 280 340 360
ccr,N mm 109 135 158 173 188 253 303 339 388 436 484
scr,N mm 2 x Ccr,N

1( ) Taûi troïng ñeà xuaát trong caùc ñieàu kieän sau: • 
 • ° taûi troïng caét khoâng coù moâ men uoán
 • ° cöôøng ñoä beâ toâng toái thieåu C20/25
 • ° C ≥ Ccr,N

 • ° S ≥ Scr,N

 • ° h ≥ 2 x hef

 • ° bao goàm heä soá an toaøn
 • ° ñoái vôùi caùc ñieàu kieän neo khaùc, vui loøng söû duïng Mapefix Software Design, ñöôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi caùc TC Chaâu AÂu hieän haønh
2( ) Loã neo thoâ do taïo loã baèng buùa maùy nhoû
3( ) Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc/nhieät ñoä laøm vieäc toái ña taïm thôøi

Baûng 10  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

(3)laøm vieäc 
Nhieät ñoä

keùo

Taûi troïng

Ñoä saâu cuûa thanh theùp neo

Khoaûng caùch töø meùp

Böôùc neo

Taûi troïng caét 
khoâng coù moâ men uoán
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Mapefix EP 385

Mapefix EP 385

Mapefix EP 385

Mapefix EP 585

Mapefix EP 585

Mapefix EP 585

Mapefix EP 385

Mapefix EP 585
Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

24°C/40°C Khoâng nöùt N Rec

kN

11.2 15.7 21.4 24.7 28 38.1 52.3 67.9 80.5 108 117

43°C/60°C Khoâng nöùt N 6.8Rec 9.5 13.2 16.1 18.7 25.4 39.3 48.6 62.2 85 100

43°C/72°C Khoâng nöùt N 6Rec 8.4 12.3 14 17.5 23.6 33.7 44.9 57.4 78.5 92.3

Khoâng nöùt V kNRec 6.7 10.5 14.8 20 26.2 41 60.1 68 85 102 116

h mmef 80 90 110 115 125 170 210 250 280 340 360

c mmcr,N 97 121 139 162 185 225 274 298 298 383 413

s mmcr,N 2 x Ccr,N

 

Khaû naêng chòu löûa

30’ 60’ 90’ 120’
Thanh theùp coù ren Söùc khaùng caét dö tính baèng kN

M8 ≤ 0.90 ≤ 0.50 ≤ 0.30 ≤ 0.20
M10 ≤ 3.20 ≤ 1.80 ≤ 1.10 ≤ 0.75
M12 ≤ 4.20 ≤ 2.30 ≤ 1.40 ≤ 0.90
M16 ≤ 8.25 ≤ 5.30 ≤ 3.80 ≤ 3.00
M20 ≤ 17.25 ≤ 10.20 ≤ 6.70 ≤ 5.00
M24 ≤ 24.85 ≤ 14.75 ≤ 9.70 ≤ 7.20
M30 ≤ 39.50 ≤ 23.40 ≤ 15.40 ≤ 11.3

Löôïng duøng cuûa Mapefix EP 385 vaø Mapefix EP 585

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

Ñöôøng kính cuûa thanh neo coù ren d mm 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39

Ñöôøng kính cuûa loã neo trong beâ toâng d mm0 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46

Ñoä saâu neo h mmef 80 90 110 125 170 210 250 280 320 350 380

Löôïng duøng theo lyù thuyeát cho moãi loã neo ml 2.7 3.7 5.4 8.0 28.2 41.1 69.5 85.7 84.4 154.3 213.0

Soá löôïng loã neo cho moãi oáng 385 ml n° 142 103 71 48 14 9 6 4 5 2 2

Soá löôïng loã neo cho moãi oáng 585 ml n° 216 157 109 73 21 14 8 7 7 4 3

Löôïng duøng cuûa Mapefix EP 385 vaø Mapefix EP 585

Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

Ñöôøng kính coát theùp d mm 8 10 12 14 16 20 25 28 32 36 40

Ñöôøng kính loã caáy theùp trong beâ toâng d mm0 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50

Ñoä saâu caáy theùp h mmef 80 90 110 115 125 170 210 250 280 340 360

Löôïng duøng theo lyù thuyeát cho moãi loã caáy theùp ml 6.0 8.1 11.6 13.9 17.0 28.2 78.9 103.9 151.9 262.6 305.2

Soá löôïng loã caáy theùp cho moãi oáng 385 ml n° 64 47 33 28 23 14 5 4 3 1 1

Soá löôïng loã caáy theùp cho moãi oáng 585 ml n° 97 72 50 42 35 21 7 6 4 2 2

Baûng 11  Khoâng ñöôïc ETA chöùng nhaän

(1)Taûi troïng KEÙO ÑÖÙT vaø CAÉT ÑÖÙT  ñeà xuaát
(4)cho moät thanh neo trong loã khoan loõi 

 
(3)laøm vieäc 

Nhieät ñoä

Taûi troïng caét 
khoâng coù moâ men uoán

Ñoä saâu cuûa thanh theùp neo

Khoaûng caùch töø meùp

Böôùc neo

keùo

Taûi troïng

1( ) Taûi troïng ñeà xuaát trong caùc ñieàu kieän sau: • 
 • ° taûi troïng caét khoâng coù moâ men uoán
 • ° cöôøng ñoä beâ toâng toái thieåu C20/25
 • ° C ≥ Ccr,N

 • ° S ≥ Scr,N

 • ° h ≥ 2 x hef

 • ° bao goàm heä soá an toaøn
 • ° ñoái vôùi caùc ñieàu kieän neo khaùc, vui loøng söû duïng Mapefix Software Design, ñöôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi caùc TC Chaâu AÂu hieän haønh
3( ) Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc/nhieät ñoä laøm vieäc toái ña taïm thôøi
4( ) Loã neo nhaün ñöôïc taïo baèng maùy khoan coù ñaàu khoan baèng kim cöông

Baûng 12

Khaû naêng tieáp xuùc vôùi löûa tính baèng phuùt

Thanh neo coù ren

Baûng 13

Baûng 14

Thanh coát theùp
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