






















Popis výrobku:
Suchá směs vybraných cementů, křemičitého písku a speciálních přísad.

Vlastnosti:
- nesmrštivé kotevní a zálivkové malty
- jednokomponentní, přidáním vody připraveny k použití
- po vytvrzení jsou vodovzdorné
- nezpůsobují korozi výztuže, chrání ji před působením vody
- neobsahují chloridy, sulfidy ani kovové součásti
- vyznačují se vysokou pojivostí a monolitickými vaznými vlastnostmi
- odolné proti ropným produktům
- lze je čerpat a vstřikovat (příslušné typy)
- použitelné v místech kontaktu s pitnou vodou

Zrnitosti výrobku řady Groutex 6 a tloušťky vrstvy:

Technické parametry:
mechanické vlastnosti výrobku při 20

o
C

- pevnost v odtrhu : přesahuje 2,5 MPa

příklad: ocelová kotva průměru 25mm zapuštěná v hloubce 17,5cm dosahuje pevnosti až 150 N/mm2

Použití:
- kotvení strojů s vysokým statickým namáháním (jeřáby, lisy, frézy, soustruhy atd.)
- kotvení strojů s vysokým dynamickým namáháním kotev (turbíny, generátory, diesel-

agregáty, kompresory, pumpy, obráběcí stroje atd.)
- kotvení výrobních linek a kontinuálních provozů
- zmonolitňující zálivka železobetonových, předpjatých a skeletových konstrukcí
- zálivka ocelových podpěr, mostních ložisek, sloupů elektrického vedení
- uchycení velkoformátových vrat, závor, vratových pojezdů
- zmonolitnění prefabrikátových prvků
- pojezdové dráhy ČOV, jeřábové dráhy a další použití.

Alternativní produkty řady Groutex:
Groutex PAC - kotvení do vertikálních stěn, monolitnění, chemické bednění
Groutex Fill-In - thixotropická konzistence malty pro výplně a monolitnění
Groutex 6 HD - vysoká hustota a neprostupnost (jaderné elektrárny)
Groutex 6 FM - pro speciální aplikace s obsahem kovových vláken

Výrobce: Ets Chimiques CLOQUTTE sprl, Belgie
Reference:
TGV, STRABAG, SNCF, ŽS Brno, Dopravní stavby Holding, SMP Construction,
SKANSKA DS, Prezipp Chrudim, SHP s.r.o., Unistav Brno, Firesta-Fišer, IMOS Brno,
Monters Olomouc, Škoda Auto a další
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Kotevní a zálivkové malty bez smrštění
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GROUTEX 6003 „Superfine“
GROUTEX 601 „Fine“
GROUTEX 603 „Standard“
GROUTEX 608 „Coarse“
GROUTEX 616 „Supercoarse“

0 - 0,3 mm
0 - 1 mm
0 - 3 mm
0 - 8 mm
0 - 16 mm

3 - 10 mm
10 - 30 mm
20 - 50 mm
50 - 150 mm
více jak 150 mm

po 18 hodinách
po 24 hodinách
po 3 dnech
po 7 dnech
po 28 dnech

6,1
8,7
10,7
11,0
12,2

34,7
54,3
83,6
90,4
101,4

pevnost v ohybu
(N/mm2)

pevnost v tlaku
(N/mm2)



PROFIPROFI MAT

Aplikace: kotvení prefabrikované stěny
Materiál: Groutex 601

Kotvení prefabrikovaných panelů tvořících protihlu-
kovou stěnu podél železniční tratě....

Aplikace: kotvení sloupů nadjezdu
Materiál: Groutex 601

Kotvení ocelových nosných sloupů silničního
nadjezdu.

Aplikace: ukotvení generátoru
Materiál: Groutex 603

Ukotvení generátoru ve strojovně.

Aplikace: těsnění prostupů
Materiál: Groutex PAC

Utěsnění technologických prostupů a ukotvení
průmyslových vedení.

Aplikace: výplň styčných spár prefabrikátů
Materiál: Groutex Fill-In

Výplň a zahlazení pracovních a technologických 
spár prefabrikovaných dílů betonové stěny.
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