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TEHNIČNI LIST

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
Pomožni izdelek AnchorFix za vgradnjo v votle opeke/zidove

OPIS IZDELKA
Perforirani sidrni vložki Sika AnchorFix® Perforated 
Sleeves so potrebni za vgrajevanje izdelkov Sika An-
chorFix® v votle zidove in votlo opeko.

UPORABA
Perforirani sidrni vložki se uporabljajo za pritrjevanje 
sider v votle zidove in votle opeke.

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Enostavno za uporabo▪
Na voljo so različni premeri in dolžine▪
Primerno za več različnih votlih zidakov/opek▪
Osrednji obročasti pokrovček, pritrjen na vložek▪

ODOBRITVE/STANDARDI
Vsi Sika AnchorFix® Perforated Sleeves so navedeni v 
ustreznih odobritvah vsakega izdelka Sika AnchorFix®

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža Enota pakiranja: vreče po 10/100 kosov vsake velikosti

Videz/barva Sivi plastični vložki.

Rok uporabe 5 let od datuma izdelave.

Pogoji za shranjevanje Hranite v originalni, nepoškodovani zaprti embalaži v suhem prostoru in 
temperaturi med +5°C in +35°C. Vedno upoštevajte embalažo.
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Dimenzije Dolžina Premer
50 mm 12 mm
85 mm 16 mm
85 mm 20 mm
130 mm 16 mm

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu 
slonijo na laboratorijskih testih. Dejanske izmerjene 
vrednosti lahko varirajo glede na okoliščine.

DRUGI DOKUMENTI
Delovna navodila št.: 850 42 07 Izdelki Sika Anchor-
Fix®.

▪

Tehnični listi: izdelki Sika AnchorFix®▪
Odobritve: izdelki Sika AnchorFix®▪
Video o vgradnji: izdelki Sika AnchorFix®▪

OMEJITVE
Za sidranje Sika AnchorFix® Perforated Sleeves upo-
rabljajte le lepila za sidra Sika AnchorFix®.

▪

Ne uporabljajte drugih perforiranih sidrnih vložkov z 
lepili Sika AnchorFix®.

▪

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje 
nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi 
ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali 
uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 
31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte 
podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-
novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi 
(snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ), ki so navede-
ne v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem se-
znamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-
kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO
METODA NANAŠANJA/ORODJE

Po čiščenju prahu itd. iz izvrtine tulec vstavite v izvr-
tano luknjo.

1. 

Postopoma nanašajte lepilo Sika AnchorFix® v tulec 
tako, da začnete na dnu, dokler ne začne smola izte-
kati skozi luknjice.

2. 

Preden vstavite sidro, zaprite sredinski pokrov tulca, 
da preprečite iztekanje sidrne mase.

3. 

Sidro vstavite v tulec z vrtljivim gibanjem v obdelo-
valnem času lepila. Nekaj lepila mora izteči s konca 
tulca in skozi luknje v votel zid.              

4. 

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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