saratoga

®

TEHNOLOGIE INTERNAŢIONALĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

FORTE PRESA
OBTURATORUL CHIMIC
®

CATALOG PRODUSE SARATOGA SFORZA
www.saratogaromania.ro
office@saratogaromania.ro

Saratoga FORTE PRESA® este un agent chimic de ancorare prin injectare fără stiren, ideal pentru fixarea barelor înfiletate, a
şuruburilor, a balamalelor, cârligelor, profilurilor tubulare şi altele, asigurând astfel o fixare sigură inclusiv în cele mai dificile
situaţii.
Sistemul constă într-un cartuş care conţine o răşină poliesterică şi un întăritor.
O duză specială, înşurubată la cartuş, asigură o amestecare perfectă a celor două componente, atunci când sunt extrudate cu
ajutorul unui pistol special.
Saratoga FORTE PRESA® este utilizat pe beton, zidării, cărămizi găurite, beton celular şi are caracteristici superioare metodelor
de fixare mecanică obişnuite.

Pentru fixarea boilerelor,
Rafturilor, dulapurilor şi altele.

Pentru întinderea cablurilor, firelor şi altele
rapid şi sigur.

Pentru fixarea plăcilor pentru corturile exterioare Pentru fixarea obloanelor, uşilor
şi pentru alte utilizări în casă, boxă, pivniţă, etc. jaluzelelor, ferestrelor şi altele.

Avantajele FORTE PRESA® de la Saratoga sunt următoarele:


Din cartuş va ieşi întotdeauna un raport optim răşină/catalizator.



Duza specială asigură un amestec perfect.



Utilizatorul nu intră în contact cu răşina.



Risipă minimă de material.



Nu solicită şi nu cauzează tensiuni neexistând nici o extindere ca în cazul obturatoarelor tradiţionale.



Siguranţă maximă în cazul sarcinilor dinamice sau în prezenţa vibraţiilor (de ex. maşini ustensile).



Elementele metalice de fixare scufundate în răşină au un grad ridicat de protecţie împotriva coroziunii.



Datorită absenţei stirenului protejează mai mult mediul înconjurător şi omul.



Cu tubul sunt disponibile de asemenea Obturatoarele cu plasă pentru aplicaţiile cu cărămizi găurite.

Domenii de aplicare:
Saratoga FORTE PRESA® este utilizat acolo unde este imposibilă utilizarea obturatoarelor mecanice tradiţionale, pentru fixarea barelor
înfiletate, balamalelor uşilor, ferestrelor, obloanelor fără cadru, manşoane pentru întinderea cablurilor şi firelor, cârligelor pentru susţinerea
obiectelor, saboţilor de ancorare a boilerelor, rafturilor.

Sistemul Saratoga FORTE PRESA®

Fixarea pe pereţii găuriţi cu obturatoare cu
plasă şi bare:
1. Efectuaţi o gaură perforând prin rotaţie:
8
Diametru bară mm

10

12

15x85

15x85

15x85

Diametru gaură mm

16

16

16

Adâncime gaură mm

90

90

90

Obturator mm

2. Introduceţi obturatorul cu plasă.
3. injectaţi răşina până la umplere, dinspre fundul găurii către suprafaţă, ţinând fix
dopul gri de deasupra tubului.
4. Introduceţi printr-o rotaţie uşoară bara înfiletată, busola cu filetul intern (pentru
fixarea elementelor imobile), sau oricare alt obiect care trebuie fixat, până când
atingeţi fundul găurii cu obturatorul.
5. Îndepărtaţi surplusul de răşină şi aplicaţi sarcina, respectând timpii de utilizare
specificaţi în tabel.

Fixarea pe pereţii din cărămizi pline, beton,
piatră, etc.:
1. Găuriţi utilizând un burghiu cu un diametru mai mare de 2mm, până la
elementul de fixat.
Bară diametru mm

8

10

12

16

20

24

Gaură diametru mm

10

12

14

18

24

28

Gaură adâncime mm

80

90

110

125

170

210

2. Curăţaţi bine gaura de praf.
3. Injectaţi răşina plecând dinspre fundul găurii către suprafaţă, umplând gaura pe
jumătate.
4. Introduceţi printr-o rotaţie uşoară bara înfiletată, busola cu filetul intern (pentru
fixarea elementelor imobile), sau oricare alt obiect care trebuie fixat, până când
atingeţi fundul găurii cu obturatorul.
5. Îndepărtaţi surplusul de răşină şi aplicaţi sarcina, respectând timpii de utilizare
specificaţi în tabel.
Timpi şi temperaturi de utilizare:
Timpii de prelucrare şi utilizare sunt în funcţie de temperatură: consultaţi următorul tabel.
Limitări: se recomandă evitarea supraîncălzirii

Temperatura de utilizare 0C

elementului metalic din fixarea chimică (de ex: în

Prelucrabilitate

momentul efectuării de suduri pe acesta) deoarece

Utilizare în lucrare

această supraîncălzire ar putea

35

30

20

10

5

în minute

2

4

6

15

25

după minute

20

25

45

80

120

provoca o modificare a caracteristicilor mecanice. Evitaţi utilizarea ancorării chimice pentru fixarea sistemelor anti-incendiu.
0

Depozitare: Produsul este stabil la o depozitare la o temperatură de 10/20 C timp de 16 luni de la data fabricaţiei. Păstraţi-l într-un loc răcoros şi uscat, ferit de
razele directe ale soarelui şi de alte posibile surse de căldură.
Avertizări: Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Utilizaţi mănuşi adecvate.
SARCINI RECOMANDATE:
BARĂ ÎNFILETATĂ

FIXARE PE BETON C20/25 NECRĂPAT CU

FIXARE PE CĂRĂMODĂ PLINĂ/ZIDĂRIE

BARE ÎNFILETATE CLASA 5.8

COMPACTĂ CU BARE ÎNFILETATE CLASA 4.8

FIXARE PE CĂRĂMIDĂ GĂURITĂ CU BARE
ÎNFILETATE CLASA 4.8

Tracţiune

Tăiere

Tracţiune

Tăiere

Tracţiune

Tăiere

M8

3.7

5.4

2.0

3.0

0.9

2.0

M10

6.3

8.6

2.6

3.4

0.9

2.0

M12

9.3

12.5

2.8

3.9

0.9

2.5

M16

12.7

23.3

-

-

-

-

Sarcini maxime în KN (1KN=100 Kg). Coeficient de siguranţă deja aplicat: tracţiune V=4, tăiere V=2,1

FORTE PRESA®
380 ml.
FORTE PRESA 380 ml este tubul ideal pentru
profesionişti, deoarece permite efectuarea unui
număr mare de aplicaţii.
Se utilizează cu pistolul special.
Vârful conic pentru amestec este de acelaşi tip
cu cele utilizate pentru toţi agenţii chimici de
ancorare Saratoga FORTE PRESA.
APLICARE:
 Deşurubaţi capacul tubului.
 Înşurubaţi vârful conic pentru
amestecare.
 Introduceţi tubul în pistol.
 Extrudaţi până când obţineţi un amestec
de culoare gri uniformă.
 Aplicaţi FORTE PRESA începând cu
fundul găurii pregătite anterior.

După terminarea operaţiunii procedaţi în felul
următor:
 Scoateţi vârful conic pentru amestecare
(nu este reutilizabil).
 Curăţaţi orificiile de ieşire a materialului şi
înşurubaţi la loc capacul.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Tub
Vârf conic
amestecare

380 ml

19.040.001

-

19.080.001

Ambalaj
bucăţi

12
10

Cod EAN

8 005860 190405

FORTE PRESA®
300 ml.
FORTE PRESA 300 ml este tubul ideal pentru
profesionişti, deoarece permite efectuarea unui
număr mare de aplicaţii.
Se utilizează cu pistolul special.
Vârful conic pentru amestec este de acelaşi tip
cu cele utilizate pentru toţi agenţii chimici de
ancorare Saratoga FORTE PRESA.
APLICARE:
 Deşurubaţi capacul tubului.
 Trageţi inelul plastic, extrageţi cârligul
care închide tubul.
 Înşurubaţi vârful conic pentru amestecare
la tub.
 Introduceţi tubul într-un pistol obişnuit
pentru silicon (tip Saratoga cu tijă
originală).
 Extrudaţi până când obţineţi un amestec
de culoare gri uniformă.
 Aplicaţi FORTE PRESA începând cu
fundul găurii pregătite anterior.

După terminarea operaţiunii procedaţi în felul
următor:
 Scoateţi vârful conic pentru amestecare
(nu este reutilizabil).
 Curăţaţi extremităţile aplicatorului şi
înşurubaţi la loc capacul tubului.
 În cazul unei utilizări ulterioare, se
recomandă extrudarea a câteva grame
de produs înainte de înşurubarea vârfului
conic de amestecare.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Tub
Vârf conic
amestecare

300 ml

19.041.001

-

19.080.001

Ambalaj
bucăţi

15
10

Cod EAN

8 005860 190412

FORTE PRESA®
165 ml.
FORTE PRESA 165 ml este tubul ideal pentru
profesionişti, deoarece permite efectuarea unui
număr mare de aplicaţii.
Se utilizează cu pistolul special.
Vârful conic pentru amestec este de acelaşi tip
cu cele utilizate pentru toţi agenţii chimici de
ancorare Saratoga FORTE PRESA.
APLICARE:
 Deşurubaţi capacul tubului.
 Trageţi inelul plastic, extrageţi cârligul
care închide tubul.
 Înşurubaţi vârful conic pentru amestecare
la tub.
 Introduceţi tubul într-un pistol obişnuit
pentru silicon (tip Saratoga cu tijă
originală).
 Extrudaţi până când obţineţi un amestec
de culoare gri uniformă.
 Aplicaţi FORTE PRESA începând cu
fundul găurii pregătite anterior.

După terminarea operaţiunii procedaţi în felul
următor:
 Scoateţi vârful conic pentru amestecare
(nu este reutilizabil).
 Curăţaţi extremităţile aplicatorului şi
înşurubaţi la loc capacul tubului.
 În cazul unei utilizări ulterioare, se
recomandă extrudarea a câteva grame
de produs înainte de înşurubarea vârfului
conic de amestecare.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Tub
Vârf conic
amestecare

300 ml

19.042.001

-

19.080.001

Ambalaj
bucăţi

15
10

Cod EAN

8 005860 190422

OBTURATOR PLASĂ
Obturatorul plasă este indispensabil atunci când există cărămizi găurite.
Acesta permite fixarea sigură a barelor, cârligelor, şuruburilor şi alto obiecte
înfiletate iar, prin inserarea busolelor înfiletate, coferă posibilitatea obţinerii
unor fixări imobile.
DIMENSIUNI ŞI GĂURI:

Obturator plasă
15x85 mm

Pentru bare înfiletate şi accesorii M8-10-12 şi
busolă cu înfiletare interioară M8x80mm
Diametru gaură=15 mm Adâncime gaură=90mm

Obturator plasă
20x85 mm

Pentru bare înfiletate şi accesorii M14-16-12 şi
busolă cu înfiletare interioară M10x80 – 12x80mm
Descriere

Obturator plasă 15x85 mm în plic
Obturator plasă 15x85 mm vărsat
Obturator plasă 20x85 mm în plic
Obturator plasă 20x85 mm în plic

Diametru gaură=20 mm Adâncime gaură=90mm

Conţinut

Cod produs

4 buc
100 buc
4 buc
100 buc

19.101.001
19.106.001
19.105.001
19.108.001

Bucăţi
ambalaj
10
1
10
1

Cod EAN
8 005860 191013
8 005860 191051
-

PISTOL E-PRO 3K

Pentru FORTE PRESA 380 ml
Eficient şi rezistent, pentru utilizări profesioniste, de lungă durată.
Descriere
Pistol E-PRO 3k

Conţinut
1 buc

Cod produs
19.083.001

Bucăţi ambalaj
1

Cod EAN
8 005860 190832

PISTOL
„CU TIJĂ ORIGINALĂ”
Pentru FORTE PRESA 300/165 ml

Funcţionalitatea sa împreună cu economicitatea sa, fac din acesta pistolul
ideal pentru o utilizare atât profesionistă cât şi domestică.
Descriere
Pistol CU TIJĂ ORIGINALĂ

Conţinut
1 buc

Cod produs
85.186.001

Bucăţi ambalaj
1

Cod EAN
8 005860 851863

