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TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF 
  

Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném  
i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren.  
 
Charakteristika: 
″ pro pevný i dutý podklad 
″ neobsahuje styren, málo zapáchá 
″ snadná aplikace 
″ tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze 
″ také do vlhkého prostředí 
″ krátká doba tuhnutí 
 

Příklady použití: 
� vhodný do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvárnic  
� ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových 

lávek, pracovních strojů ... 
 
 

Technická data: 
Báze: polyesterová pryskyřice    

   Konzistence:  tixotropní     
Měrná hmotnost: 1,7 kg/l (při 20°C) 
Pro kotvení:             tyče M8, M10, M12; beton tř. pevnosti C20/25  
                               až C5C50/60; do suchého i mírně vlhkého  
                                 podkladu 
Pevnost v tlaku:       50,0 MPa (ČSN EN 196-1)  
                                57,9 MPa (ČSN EN 12190) 
Pevnost v ohybu:      30,0 MPa (ČSN EN 12190) 
Obsah VOC:               143,6 g/l (pracovní směs A+B) - 8,3 % 
Min. aplik. teplota:   +5 °C (podkladu i kartuše) 

   Trvanlivost:   v původních neotevřených baleních 18 měsíců 
                                                                   od data výroby 

Skladovatelnost: +5°C ÷ 25°C (v originálních obalech – chraňte 
před mrazem, vlhkem a přímým UV zářením) 

   Barva:   světle šedá (složka A béžová, složka B černá) 
    

Potřebné příslušenství: Směšovací špičky, pistole na kartuše, plastová sítka pro fixaci 
v dutém materiálu, drátěný kartáč, vzduchová pumpička. 

Podklad: Otvory musí být čisté, suché, bez volných částic a mastnoty. 
Manipulace s kartuší: Odšroubujte víčko kartuše, našroubujte na ni směšovací trysku, vsuňte  
                                       kartuši do pistole, vytlačte tolik hmoty, aby obě komponenty v trysce tvořily 
                                       homogenní světle šedou barvu (odstraňte prvních 10 ml). 
Pracovní postup: Zvolte vhodný průměr vrtáku v závislosti na velikosti kotevní tyče. 

Z vyvrtaného otvoru odstraňte volné nečistoty kulatým kartáčem  
                               a vyfoukáním. Kotvený materiál musí být čistý. Při kotvení v dutém 

podkladu zasuňte pomocí špičky pistole plastové sítko o vhodném 
průměru (dutá cihla – sítko 16 x 85, lehčené tvárnice – sítko 16 x 130). 
Při kotvení v pevném podkladu naplňte otvor hmotou ze 2/3. Kotvený 
materiál vsuňte krouživým pohybem. Odšroubujte směšovací špičku a 
uzavřete kartuši. 
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TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF 
 
 
DUTÝ PODKLAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEVNÝ PODKLAD 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
    Doba zpracování a tuhnutí 

teplota podkladu (°C) 5 10 15 20 25 30 35 
doba zpracování 
 

 
 

(minut) 

20 13 9 6 4 3 2 

doba tuhnutí  
za sucha 

120 90 60 45 30 20 15 

doba tuhnutí  
za vlhka 

180 135 90 68 45 30 23 

Platí pro práce nad úrovni země a parametry d0 ≤ 32 mm; h0 ≤ 240 mm. 
 

   Požadavky na kotvený materiál 
pozinkovaný materiál 
Tyče: galvanizace ≥ 5 µm (dle ČSN EN ISO 4042:1999), žárové zinkování ≥ 40 µm (dle ČSN 
EN ISO 1461 nebo 10684). 
Podložky, matice: galvanizace ≥ 5 µm (dle ČSN EN ISO 4042:1999). 
nerezový materiál 
Tyče, podložky, matice: nerezová ocel 1.4404, 1.4404 nebo 1.4571, třída pevnosti 70 nebo 
80 dle ČSN EN ISO 3506:1997. 
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TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF 
 
Instalační parametry pro kotevní tyčí v plném zdivu 
   tyč.  
 tř. 5.8 

Ø vrtáku výztužná délka hef hloubka otvoru h1 Ø kartáče torzní moment 

                                            (mm)        (N.m) 
M8 
M10 
M12 

10 
12 
14 

80 
85 
95 

 
hef +5 

13 
14 
16 

4 
8 
10 

 
Instalační parametry pro kotevní tyčí v dutých podkladech (se sítkem) 
   tyč.  
 tř. 5.8 

plastové 
sítko 

Ø 
vrtáku 

výztužná 
délka hef 

hloubka otvoru 
h1 

Ø kartáče torzní moment 

                                     (mm)        (N.m) 
M8 
M10 

 
16 x 85 

 
16 

 
85 

 
hef +5 

 
16 

 
4 

M12 20 x 85  20 85 20 6 

 
Kritické parametry pro instalaci kotev ve zdivu 
 umístění kotev 

M8 M10 M12 
lhr lvzd lkrit lhr lvzd lkrit lhr lvzd lkrit 

plná cihla 120 240 240 127,5 255 255 142,5 285 285 
Porotherm 100 450 250 100 450 250 120 450 250 

lhr  min. vzdálenost kotvy od okraje podkladu (mm);  lvzd min. doporučená vzdálenost mezi kotvami (mm);  
lkrit kritická vzdálenost mezi kotvami (mm) 

 
Charakteristická odolnost při zatížení v tahu a ve smyku pro závitové tyče 
závitová tyč M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M12 
podm. aplikace vlhko vlhko sucho vlhko vlhko sucho vlhko vlhko sucho 
plná cihla      fb 
                    NR 

                    VR   

30 70 70 30 70 70 30 70 70 
0,9 1,2 1,5 0,75 1,2 1,5 1,2 1,5 2 

2,5 3 3,5 
Porotherm     fb 
                    NR 

                    VR   

12 17,7 17,7 12 17,7 17,7 12 17,7 17,7 
0,75 0,9 1,2 0,9 0,9 1,2 0,75 0,9 0,9 

2 4 5 
fb střední pevnost zdiva (N/mm2);                                NR charakteristická odolnost v tahu (kN);   
VR charakteristická odolnost ve smyku (kN);   Bezpečnostní koeficient 2,5 

 
Instalační parametry pro kotevní tyčí v  betonu 
tyč.  
 tř. 
5.8 

Ø 
vrtáku 

hef lhr lvzd torzní 
moment 
 

charakt. 
odolnost 
v tahu  

únosnost 
 

údaje pro 
beton 
C20/25 

 (mm) (N.m) (kN) 
M8 10 80 120 240 10 15,4 7,3 5,2 6,0 
M10 12 90 135 270 20 22,5 10,7 7,7 9,5 
M12 14 110 165 330 40 34,6 16,5 11,8 13,8 
M16 18 125 188 375 60 47,9 22,8 16,3 26,3 
M20 24 170 225 510 100 81,4 38,8 27,7 42,0 
lhr  min. vzdálenost kotvy od okraje podkladu (mm);  hef výztužná délka (mm) 
lvzd min. doporučená vzdálenost mezi kotvami (mm) 
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TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF 
 
Vydatnost v dutém podkladu – počet kotev z kartuše 

 plastové sítko 16/85 plastové sítko 16/130 
kartuš (ml) 280 380 280 380 

tyč - M8; M10; M12 11 16 7 10 

 
Vydatnost v betonu – počet kotev z kartuše 

 
Bezpečnost: 
Informace o nebezpečí: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění  

  očí. 
 
Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.   
                                  Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal ve sběrně  
                                  nebezpečného odpadu! Používejte ochranné rukavice/ochranný   
                                  oděv/ochranné  brýle/obličejový štít. Kontaminovaný oděv před  
                                  opětovným použitím vyperte. Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré  
                                  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte velkým  
                                  množstvím vody a mýdla. Okamžitě volejte Toxikologické informační  
                                  středisko/lékaře/ tel. 224919293. Při zasažení očí: Několik minut  

 opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li  
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 

První pomoc:              Při nadýchání přerušte expozici a zajistěte dostatek čerstvého  
                                  vzduchu. Při styku s kůží setřete suchým hadříkem a umyjte vodou  
                                  s mýdlem. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské  
                                  ošetření. Při zasažení očí odstraňte kontaktní čočky, a vyplachujte  
                                  min 15 minut vlažnou vodou při otevřených víčkách. Při požití  
                                  vypláchněte ústa a podejte 5 rozdrcených tablet medicinálního uhlí.  
                                  Nevyvolávejte zvracení.  

 
Ekologie:   Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo  
                                  do půdy. Dbejte ustanovení o zamezení znečištění půdy a povrchových  
                                  vod. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kartuš (ml) 280 380 
tyč -      M8 64/71 87/96 

M10 40/44 54/59 
M12 24/26 32/36 
M16 13/14 17/19 
M20 5/6 7/8 
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TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF 
 
 

Označení:   
                                                Varování.                                         látka dráždivá 
                                
                                 Informace pro přepravu: Není nebezpečnou věcí pro přepravu 
                                 Hořlavina III. třídy nebezpečnosti. 
 
Balení: 

obj. číslo výrobek 

balení 

 v kartonu 

balení  

na paletě 

2707021 
Kotvix PSF polyester  

bez styrenu 380 ml 
12 780 

2707022 
Kotvix PSF polyester  

bez styrenu 280 ml 
12 816 

  
Upozornění: Před použitím zkontrolujte datum spotřeby, snášenlivost 

s podkladovým materiálem a teplotu okolního prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
 


