
Naudojimo sritis
Sraigtai betonui ESSVE ECS yra patrauklios 
kainos sprendimas paprastesniam montavi-
mui, kur nekeliami, pvz., ETA atitikties reikalavi-
mai.

Aprašymas
Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraig-
tas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su 
ištisiniu vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris pa-
lengvina montavimo darbus. Pagamintas iš 
grūdinto plieno. 
CorrSeal paviršiaus apdorojimas užtikrina 15 
metų atsparumą C4 korozijos klasėje. Tai 
atitinka montavimą lauke, kur susiduriama su 
nemaža oro tarša arba nedideliu druskos kie-
kiu ore, pvz., pramonėje ar pajūrio teritorijose. 
Atitinka SS-EN ISO 9223 ir SS-EN ISO 
12944-2. Blizgaus cinkavimo sraigtai suteikia 
C1 korozingumo klasę. Tai atitinka montavimą 
viduje. 

Montavimas
Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. 
Žr. montavimo nuorodas. 
Betonsraigčiams nereikia iš anksto nustatyto 
priveržimo momento tvirtinimui užtikrinti, todėl 
pasiekus pagrindą reikia vengti bet kokio to-
lesnio sukimo. Galutinis sukimo momentas 
neturi būti didesnis už reikalingą tvitinamai de-
dalei išlaikyti vietoje. Nurodomas maksimalus 
priveržimo momentas, kurio nereikėtų painioti 
su kitais produktais, kuriems reikia iš anksto 
nustatyto priveržimo momento. 
Sraigtai betonui ECS yra grūdinti ir jautrūs 
kreivam sukimui. Skylė turi būti išgręžta 90 
kampu pagrindo atžvilgiu.
Sraigtai betonui ESSVE EBS nereikalauja 
prieš montavimą išpūsti išgręžtą skylę, tačiau 
skylė turi būti pakankamai gili, kad būtų galima 
įsukti sraigtą su viduje likusiomis gręžimo 
dulkėmis. Kitu atveju sraigtas bus sumontuo-
tas nepakankamai giliai. 

Montavimas

Specifikacija

Rekomenduojamas ankeravimo gylis*)

Praktinis atsparumas

1. Išgręžkite skylę, galima ir 
kiaurai per tvirtinamą detalę. 
2-3 kartus pratraukdami 
grąžtą pravalykite skylę.

2. Įsukite sraigtą TX fiksatoriumi/
antgaliu arba galvute. Dirbant su 
6,3 ir 7,5 mm dydžiais rekomendu-
ojamas smūginis suktuvas.

3. Montavimas baigtas.

Medžiaga Plienas C1022, paviršiaus grūdinimas 450-
800 HV/ šerdis 320-450 HV

Plienas C1022, paviršiaus grūdinimas 450-
800 HV/ šerdis 320-450 HV

Paviršiaus ap-
dorojimas

Blizgaus cinkavimo CorrSeal

Korozijos 
klasė

C1 C4

Medžiaga Ø 7.5 Ø 6.3
Betonas 35/50 mm 25 mm
Plytos 50 mm 40 mm
Tuščiaviduriai blo-
keliai

60 mm 50 mm

*) Gręžimo gylis = ankeravimo gylis + min. 10 mm 

Dydis, 
mm Ø

Montavimo 
gylis, 
mm

Tempimas, 
kg 
Betonas 
C20/25

Tempimas, 
kg 
Tuščiavidurė
s plokštės 
C60/75*

Skersinė ap-
krova, kg 
Betonas 
C20/25

Skersinė ap-
krova, kg 
Tuščiavidurė
s plokštės 
C60/75*

Min. atstu-
mas iki
krašto

Tempimas,
mm

Min. atstu-
mas iki
krašto

Skersinė ap-
krova,

mm

Min. vidinis
atstumas,

mm

Priveržimo
momentas,

ribinis raktas,
Nm

6,3 25 80 140 40 50 100 5
7,5 35 100 110 260 340 60 80 140 15
7,5 50 240 260 60 80 140 15
* Sumontuota tiesiai virš kanalo = min. betono storis ant elemento
Praktinis atsparumas apkrovoms apskaičiuotas pridėjus būtiną saugos koeficientą.
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,

Praktinis atsparumas pagal Eurokodą

Degumo klasė
7,5 mm su 1.0 kN apkrova priskiriamas degu-
mo klasei R30. Min. montavimo gylis - 35 mm.

Sraigtai betonui su laisvu tarpu, pagilinta galvute ir TX fik-
satoriumi/antgaliu. Blizgaus cinkavimo, 12 μm. 
Rekomenduojamas gulekšniams mon-
tuoti
Greitas ir paprastas ankeravimas betone, ply-
tose ir tuščiavidurėse blokeliuose bei 

gulekšniuose. Sukami į išgręžtą skylę be 
kaiščio. Ankeruodami kitose medžiagose atli-
kite bandomąjį sukimą. Pilnas hi-low sriegis 
palengvina sukimą. 

Techniniai duomenys ir pakuotės

Priedai

Dydis, 
mm

Montavimo 
gylis, 
mm

Tempimas 
Betonas  
C20/25, 
kN

Tempimas 
Tuščiaviduriai elementai 
C60/75*, 
kN

Skersinė ap-
krova 
Betonas 
C20/25, 
kN

Skersinė ap-
krova 
Tuščiaviduria
i elementai 
C60/75*, 
kN

Min.  atstu-
mas iki
krašto

Tempimas,
mm

Min. atstu-
mas iki
krašto

Skersinė ap-
krova,

mm

Min.  vidinis
atstumas

mm

6,3 25 1,1 1,8 40 50 100
7,5 35 1,3 1,5 3,4 4,5 60 80 140
7,5 50 3,2 3,4 60 80 140
* Sumontuota tiesiai virš kanalo = min. betono storis ant elemento

Art. 
Nr.

Dydis 
dk x L, mm

D, 
m
m

B, 
mm

Grąž
to 
Ø

Gręžimo gylis*, 
mm

Maks. detalės storis*, 
mm

Antgalio 
Nr.

Kiekis 
pakuotėje

1052
70

7,5×92 12 42 6 45/60 57/42 TX30 100

* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone

Art. Nr. Pavadinimas Kiekis pakuotėje
9995644 Antgalis TX30 2
225014 Grąžtas SDS 6,0 x 200/260 1
225100 Grąžtas SDS 6,0 x 250/310 1
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