
WŁAŚCIWOŚCI
 szybkowiążący
 nie powoduje w podłożu naprężeń 

montażowych
 wysoka wytrzymałość po utwardzeniu
 odpowiedni do zamocowań blisko 

krawędzi podłoża
 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
 odporny na wysoką temperaturę
 posiada wysoką zdolność przenoszenia 

obciążeń
 nie zawiera styrenu
 łatwy w stosowaniu, aplikacja możliwa 

przy użyciu zwykłego pistoletu

ZASTOSOWANIE
Pattex CF 850 jest dwuskładnikowym, szybkowiążącym klejem 

do kotwienia na bazie żywic reaktywnych, niezawierającym sty-

renu. Charakteryzuje się wysoką zdolnością przenoszenia ob-

ciążeń. Materiał może by stosowany zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz pomieszczeń. Aplikacja kleju jest łatwa i możliwa przy 

użyciu zwykłego pistoletu do kartuszy.

Pattex CF 850 znajduje zastosowanie przy mocowaniu:

– do mocowania prętów gwintowanych i zbrojeniowych oraz śrub,

– do mocowania bram i ogrodzeń

– do mocowania maszyn i urządzeń (wentylatory, klimatyzatory itp.)

– do mocowania poręczy, barierek, balustrad oraz masztów

– do mocowania uchwytów, wsporników oraz krat

– do mocowania fasad i okładzin ściennych

– do mocowania instalacji (szafek, puszek i przewodów itp.)

– do mocowania armatury sanitarnej (umywalka, pisuar itp.)

Podczas kotwienia we wszelkiego rodzaju podłożach budowla-

nych takich jak: beton, beton komórkowy, gazobeton, cegła, 

mur oraz w materiałach posiadających pustą przestrzeń np. ce-

gła dziurawka, pustaki ceramiczne materiał nie powoduje na-

prężeń montażowych. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany otwór, należy dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, 

oleju, tłuszczu oraz innych substancji obniżających przyczep-

ność kleju. Luźne pozostałości zanieczyszczeń należy usunąć 

za pomocą szczoteczki następnie wydmuchać sprężonym po-

wietrzem, kompresor musi być bezolejowy.

 

 
WYKONANIE 

Przed aplikacją kleju należy:

– Wywiercić wiertarką udarową otwór o odpowiedniej średnicy 

i głębokości. Średnica otworu powinna być większa od śred-

nicy mocowanego pręta i odpowiadać wymiarom kotwy.

–  Po wywierceniu, otwór należy oczyścić odpowiednią szczot-

ką oraz przedmuchać specjalną pompką lub sprężonym po-

wietrzem - zaczynając od dna otworu, czynności te należy 

powtórzyć minimum czterokrotnie.

– Odkręcić nakrętkę i ściągnąć metalowe zabezpieczenie, 

następnie nakręcić końcówkę dozującą tzw. „mikser” na 
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kartusz i umieścić materiał w pistolecie. Wycisnąć około 

10 cm kleju przed użyciem, celem uzyskania jednolitego 

koloru kleju.

W przypadku aplikacji kleju w podłoże posiadające puste prze-

strzenie, należy umieścić specjalną perforowaną tuleję (z two-

rzywa lub ze stali).

–  Otwór wypełniać klejem (2/3 długości otworu) zaczynając 

od jego dna, w miarę wypełniania otworu należy powoli wy-

suwać końcówkę dozującą. W trakcie wypełniania nie wolno 

dopuścić, aby w otworze powstały pustki.

– Wcisnąć nagwintowany pręt do otworu lub tulei, jednocze-

śnie go lekko przekręcając, pręt musi być umieszczony 

przed upływem czasu żelowania kleju, w trakcie wiązania 

nie może być poruszany i obciążany.

Świeże zabrudzenia należy natychmiast zmyć czyścikiem 

Ceresit TS 100 Premium lub rozpuszczalnikiem, stwardniałe 

można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA
Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podło-

ża od +50C do +350C.

Materiał zawiera substancje drażniące i uczulające w kontak-

cie ze skórą. Chronić oczy i skórę. W pomieszczeniach zapew-

nić odpowiednią wentylację. W razie połknięcia nie wywoływać 

wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 

opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić za-

wodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych infor-

macji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-

wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność kar-

ty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, nieuszko-

dzonych opakowaniach. Przechowywać w chłodnych i suchych 

warunkach w temperaturze od +50C do +250C.

OPAKOWANIA
Opakowanie: plastikowe kartusze 300 ml.

DANE TECHNICZNE
Baza:  żywica poliestrowa

Gęstość:  1,74 kg/dm3

Wytrzymałość na ściskanie:  75 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie:  30 N/mm2

Czas otwarty: od 2 do 25 min (w zależności 

 od temperatury podłoża 

 i otoczenia oraz wilgotności 

 podłoża)

Temperatura stosowania:  od +50C do +350C

Czas utwardzania:  od 20 do 240 min (w zależności 

 od temperatury otoczenia 

 i podłoża oraz wilgotności 

 podłoża)

Odporność termiczna 

(utwardzonego kleju):  od -400C do +800C

Czas utwardzania:

Temperatura
podłoża

Czas
żelowania

Czas utwardzania 
(suche podłoża)

Czas utwardzania
(wilgotne podłoża)

+50C 25 min 120 min 240 min

+100C 15 min 80 min 160 min

+200C 6 min 45 min 90 min

+300C 4 min 25 min 50 min

+350C 2 min 20 min 40 min

Zużycie w przypadku podłoża jednolitego (pełnego) 

– np. cegła pełna, beton:

Pręt, śruba 
(ø mm)

Średnica otworu 
(ø mm)

Głębokość 
otworu (mm)

Wydajność 
z opakowania

M8 10 80 < 56

M10 12 90 < 37

M12 14 110 < 22

Zużycie w przypadku podłoża mającego „puste przestrznie“

– np. cegła dziurawka, pustak:

Pręt, śruba 
(ø mm)

Średnica 
otworu
(ø mm)

Głębokość 
otworu 
(mm)

Wymiar 
tulei 

(ø x L)

Wydajność
z opakowania

M8 14 105 13x100 < 22

M10 16 105 15x100 < 22

M12 18 105 15x100 < 22
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 Parametry montażowe dla podłoża jednolitego (pełnego) – np. cegła pełna, beton:

Wymiar kotwy (pręt, śruba) M8 M10 M12

Odległość Ccr N [mm] 80 90 110

Min. odległość Cmin [mm] 40 50 60

Odległość osiowa ScrN [mm] 160 180 220

Min. odległość osiowa Smin [mm] 40 50 60

Głębokość kotwienia Hef [mm] 80 90 110

Minimalna grubość Hmin [mm] Hef + 30 mm

Średnica kotwy (pręta, śruby) d [mm] 8 10 12

Średnica wiercenia do [mm] 10 12 14

Średnica szczotki dbrush [mm] 12 14 16

Udarowy moment obrotowy Tinst [Nm] 10 20 40

Dane techniczne: zastosowanie dla betonu – dopuszczalne obciążenie dla pojedynczej kotwy przy spełnieniu następujących założeń:

– niezarysowany beton C20/C25, pręt ze stali 5.8

C  Ccr N 

S  Scr N 

h  2x hef 

Wymiar kotwy (pręt, śruba) M8 M10 M12

Głębokość kotwienia Hef [mm] 80 90 110

Odległość Ccr N [mm] 1,5 x hef

Odległość osiowa ScrN [mm] 3,0 x hef 180

Dopuszczalne obciążenie kotwy 50oC /80oC Nrec [kN] 4,7 7,1 10,0

Dopuszczalne obciążenie ścinające kotwy bez 
ramienia zginającego dla klasy stali 5.8

Vrec [kN] 5,1 8,6 12,0
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