
Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad 
före användning av våra produkter.
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sika know-how
proffsens val i din butik

Sika partner

sika sverige ab
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
www.sika.se • info@se.sika.com

snabbhärdande 
ankarmassa

sika anchorfix®-1

för förankringar med låg till medium 
belastning

Skruva av skyddshatten.

1

Drag ut den röda förseg-
lingen.

2 3

Skär av folien vid förseg-
lingen och ta bort den röda 
förseglingen.

Skruva på munstycket. Lägg patronen i en vanlig 
fogpistol. Applicera enligt 
appliceringsinstruktion.

4 5

Borra ett hål med 
slagborrmaskin 
till önskat djup. 
Håldiametern måste 
vara korrekt för för-
ankringen, se tabell i 
produktdatabladet.

Rengör borrhålet 
noga med en borste 
(borsta minst 3 ggr). 
Borstens diameter 
måste vara större än 
borrhålets diameter.

Efter urborstning 
måste hålet blåsas 
rent med urblåsnings-
pump eller kompres-
sor.
viktigt! Oljefri 
kompressor måste 
användas.

Pumpa 2-3 ggr 
tills en jämn, grå 
massa erhålles. 
Detta material får 
eJ användas. Släpp 
på pumptrycket och 
rengör munstycket 
med en trasa.

Applicera massan 
från botten av hålet. 
Drag långsamt ut 
blandarmunstycket 
medan hålet fylls. 
Undvik att få luft-
bubblor i massan. 
Vid djupa hål kan 
förlängare användas.

Montera gängstång-
en, armeringsjärnet 
eller förankringen 
genom en försiktig 
vridning in i hålet. 
Lite massa kommer 
ut ur hålet. viktigt! 
Monteringen måste 
ske under massans 
öppentid.

Rör inte förankringen 
under härdningsti-
den. Verktyg rengöres 
genast med Colma-
Rengöring. Händer 
och hud tvättas med 
tvål och vatten.

bruksanvisning

appliceringsinstruktion

applicering i 
ihåliga block



sika anchorfix®-1
snabbhärdande ankarmassa för alla typer av förankring med låg till medium belastning. 

sika anchorfix®-1 är ett 2-komponent system 
bestående av en standardpatron med två invändigt 
åtskiljda kamrar. Med hjälp av medföljande mixermun-
stycke blandas de två komponenterna automatiskt med 
rätt kvalitet vid appliceringen. Ingen blandning för hand 
behövs.

egenskaper
n Kan appliceras med vanlig enkel fogpistol
n Idealisk för förankring av armeringsjärn 
 och gängstänger
n Kan användas i tak utan temporär fixering
n Mycket snabbhärdande
n Fungerar vid såväl låga som höga 
 temperaturer

fördelar
n Lösningsmedels- och styrenfri
n Ej irriterande
n Lite spill
n Inga transportrestriktioner
n 12 månaders hållbarhet

appliceringstemperatur öppentid härdningstid

+30ºc 3 min 25 min

+20ºc 6 min 50 min

+10ºc 10 min 100 min

+5ºc 20 min 120 min

*-10ºc 30 min 24 tim

* Min. patrontemperatur +5ºC

SoM SnAbbhärdAnde AnKArMASSA tILL ALLA typer Av:
n armeringsjärn
n gängstänger
n bultar
n specialförankringar

I föLjAnde MAterIAL:
n betong
n ihåligt och solitt murverk
n natursten
n granit


