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TEHNIČNI LIST

Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes 
Hybrid
Sika AnchorFix® orodje za čiščenje izvrtin

OPIS IZDELKA
Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid so krta-
če za čiščenje izvrtin velikosti od Ø8 mm do Ø40 mm 
za vgrajevanje sider Sika AnchorFix® 

UPORABA
Ročno čiščenje izvrtin, ki se uporablja v kombinaciji s 
Sika® čistilno črpalko ali zrakom pod pritiskom.

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Enostavna uporaba▪
Dobre lastnosti čiščenja▪
Različni premeri krtač za vse velikosti izvrtin▪
Na voljo celoten komplet▪
Na voljo različni dodatki, ki podaljšajo dolžino ročaja▪

ODOBRITVE/STANDARDI
Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid je nave-
dena v ustreznih odobritvah vsakega izdelka Sika An-
chorFix®

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža Vrečke z eno krtačo (glava + podaljšek + ročaj)

Videz/barva Jeklen, siv ročaj. Bež ščetine.

Rok uporabe Neomejen 

Pogoji za shranjevanje Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v 
suhem prostoru. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.

Dimenzije Ø premer Dolžina glave krtače
13/14 mm 75 mm
19/20 mm 75 mm
22/24 mm 75 mm
28/29 mm 75 mm
40/42 mm 75 mm

Dolžina podaljška: 300 mm

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema Pomožni izdelki:
Sika čistilna črpalka▪
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PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI
Izjave o metodah: Izdelki Sika AnchorFix®▪
Tehnični listi: Izdelki Sika AnchorFix®▪
Odobritve: izdelki Sika AnchorFix®▪
Videoposnetek o uporabi: Izdelki 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

Čiščenje izvrtin je pomemben del vsake vgradnje in bi-
stveno vpliva na sidranje. Za čiščenje lukenj je treba 
uporabiti kombinacijo krtače pravilnega premera in 
stisnjenega zraka (dovaja ga kompresor) ali ročne čr-
palke.
Izvrtino je treba temeljito očistiti s posebno originalno 
krtačo Sika AnchorFix®.
Premer krtače mora biti večji od premera izvrtine.
Krtačo vstavite na sam konec izvrtine. Izvlecite krtačo. 
Ta postopek ponovite.
Ne uporabljajte drugih ščetk za čiščenje, razen origi-
nalnih ščetk Sika AnchorFix®.

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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