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KARTA TECHNICZNA 

 

KOTWA TALERZOWA TYP IV/A 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRODUKTU 
Kotwa talerzowa Typ IV/A to element składający się  

z gwintowanego pręta, talerza dociskowego, nakrętki oraz 

części kotwiącej z gwintem wewnętrznym.  

 

ZASTOSOWANIE 

Kotwa talerzowa typ IV/A pozwala na łączenie betonowych 

elementów istniejącej konstrukcji z elementami, które będą  do 

nich dobetonowywane i pomiędzy którymi będzie warstwa 

izolacji. Stosowane w obiektach, na których są prowadzone 

prace remontowe, jak również w nowopowstających obiektach, 

gdzie technologia montażu kotew pozwala na ich wklejanie. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog: Produkty i sprzęt do budowy mostów 

- Krajowa Ocena Techniczna – Nr IBDiM-KOT-2017/0008 wyd.2 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  
Nr 4/2/2017/002/2017.12.04 
 

SPOSÓB MONTAŻU 
Montaż odbywa się poprzez wywiercenie otworu o średnicy 25mm 

i głębokości od 160 do 170mm, oraz osadzeniu w nim sworznia 

kotwy z zastosowaniem ampułki żywicznej. Po stwardnieniu żywicy 

dokręcany jest talerz kotwy, który dociska izolacje do powierzchni 

konstrukcji zapewniając szczelne połączenie. Należy zapewnić 

gładką powierzchnię w miejscu montażu kotwy. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Chronić przed niekorzystnym działaniem czynników 

atmosferycznych. 

Transport na palecie lub koszach transportowych. 

 

UWAGI 
Wykonywane w wersji czarnej oraz ocynkowanej zanurzeniowo.  

Przy montażu należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz 

wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

 

 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Symbol 
Masa 

[kg/szt.] 
Jedn. 

sprzedaży 
Nr art. 

Kotwa talerzowa Typ IV/A  (czarna) 3,59 

szt. 

BM-KT-00-0-44457 

Kotwa talerzowa Typ IV/A  (ocynkowana 
zanurzeniowo) 

3,70 BM-KT-00-0-44458 
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Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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