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GENEL BAKIŞ

Enjeksiyon harcı 
FIS VS 150 C                      
karıştırıcı uç FIS S ile 
birlikte 

Power-Enjeksiyon 
FIS VS 100 P

MONTAJ

Enjeksiyon harcı FIS VS 150 C ve FIS VS 100 P
Amatör uygulamalar için genleşme basınçsız sentetik reçine ankrajı.

Aksesuar / Önerilen yükler  
▪ Betonda bağlantı için bakınız sayfa 101 ve devamı
▪ Tuğla duvarda bağlantı için bakınız sayfa 95 ve devamı
▪ Gazbetonda bağlantılar için bakınız sayfa 106 ve devamı

ÜRÜN TANIMLAMASI

▪ Stirol içermeyen, yüksek kaliteli hibrid harç (vinil ester 
reçinesi ve çimento harcı içerir). 

▪ Harç FIS VS 100 P’de bir döner itecek yardımıyla elde 
uygulanır.

▪ FIS VS 150 C’de harç piyasada bulunan bir silikon sıkma 
tabancası ile enjekte edilir.

▪ Çalışma süresi uzatılmıştır ve düşük sıkma kuvveti gerektirir.
▪ Özel uygulama tabancası (bakınız sayfa 110 ve devamı) ile 

sıkma sırasında her iki bileşen karıştırıcı uç içinde karıştırılır 
ve aktifl eştirilir.

▪ Ağzı açılmış kartuşlar, basit karıştırıcı uç değişimi sayesinde 
yeniden kullanılabilir.

Avantajlar/Faydalar
▪ Hemen her yapı malzemesindeki yüksek yükler için güçlü 

performansa sahip hibrid harç.
▪ Şantiyede geniş bir uygulama alanı için üniversal bağlama 

sistemi.
▪ Basit montaj için uzun çalışma (uygulama) süreleri.
▪ Genleşme basınçsız bağlantı düşük kenar ve eksen mesafeleri 

sağlar.
▪ Geniş uygulama alanı için kapsamlı aksesuar çeşidi.

Uygunluğu:
▪ Çatlaksız beton
▪ Ön gerilmeli beton, 

boşluklu tavan plakaları
▪ Dolu tuğla
▪ Kireç kumlu masif taş
▪ Hafi f betondan masif taş
▪ Gözenekli beton (gaz 

beton)
▪ Yüksek delikli tuğla
▪ Kireç kumlu delikli taş
▪ Tuğla, beton vs. 

malzemeden boşluklu 
tavan

▪ Boşluklu blok tuğlalar
▪ İnce gözenekli hafi f beton

Neyi bağlamak için:
▪ Çelik konstrüksiyon
▪ Parmaklıklar
▪ Tırabzanlar
▪ Konsollar
▪ Tırmanma merdivenleri
▪ Kablo tavaları
▪ Makineler
▪ Güneşlikler
▪ Basamaklı merdivenler
▪ Büyük kapılar
▪ Cepheler
▪ Pencere elemanları

Montaj bilgileri
▪ Harcı uygulamadan önce birlikte verilen montaj talimatı 

mutlaka okunmalıdır.
▪ Masif (dolu) yapı malzemelerinde bağlantılarda açılan delik 

iyice temizlenmelidir.
▪ Masif (dolu) yapı malzemelerinde açılan delik montaj 

sırasında nemliyse, buna bağlı olarak taşıma kapasitesi 
düşebilir.

AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA
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SERTLEŞME SÜRESİ 

fi scher FIS VS 150 C ve Power Enjeksiyon FIS VS 100 P için işleme (uygulama) ve 
sertleşme süreleri

Kartuş sıcaklığı 
(Harç)

İşleme süresi Ankraj zeminindeki sıcaklık Sertleşme süresi

±  0°C — +  5°C  6 saat
+  5°C — + 10°C 20 dak. +  5°C — + 10°C  3 saat
+ 10°C — + 20°C 10 dak. + 10°C — + 20°C 120 dak.
+ 20°C — + 30°C  6 dak. + 20°C — + 30°C  60 dak.
+ 30°C — + 40°C  4 dak. + 30°C — + 40°C  30 dak.

Bildirilen süreler reçine ve sertleştiricinin karıştırıcı ucun içinde birleştirilmesinden itibaren geçerlidir.
İşleme için kartuş sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.  Daha uzun çalışma sürelerinde, yani kesintili çalışmalarda, karıştırıcı değiştirilmelidir. 

Enjeksiyon harcı 
FIS VS 150 C 
Sıkma iteceği ve 
karıştırıcı uç  FIS S ile 
birlikte

Power Enjeksiyon FIS 
VS 100 P 
Karıştırıcı uç FIS S ile 
birlikte

Ağır yük bağlantı seti 
SBS-Set

Tip Ürün no. PZ İçerik İçerik İçerik Paket miktarı

[ml] [ölçek çizgisi]   [Adet]

FIS VS 150 C 1) 45302 5  145 70
Enjeksiyon harcı kartuşu FIS VS 150 C 

2 karıştırıcı uç dahil
6

FIS VS 150 C Set 1) 45303 2  145 70
Enjeksiyon ankrajı kombi ambalaj FIS VS 150 C Set

1 enjeksiyon kartuşu FIS VS 150 C
2 karıştırıcı uç + 6 file FIS H 16 x 80 K dahil

6

FIS VS 100 P 1) 72525 2  100 50
1 kartuş FIS VS 100 P
2 karıştırıcı uç dahil

6

FIS P 300 T SBS  1) 97807 8  300 150

1 kartuş FIS P 300 T
6 vida dişli rod M10 x 160 galvanize

6 file GIS H 16 x 300
2 karıştırıcı uç  

5 adet, 
pratik 
tezgâh 

standında

FIS S  61223 1  - - 10 karıştırıcı uç 10

1) stirol içermeyen reçine

TEKNİK VERİLER


