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Пістолет 
Артикул 0891 03890  

Важливо: WIT-NORDIC призначений для робіт при низьких  температурах 
навколишнього повітря і будівельного  основи до  20 °C. Категорично не 
рекомендується  використовувати при температурах понад  20 °C.  

ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  

Для цегли і газобетону:  

Для бетону в стиснутій зоні:  

Двокомпонентний  
ін’єкційний  склад,  
вінілестер, без стиролу 

Спеціальний склад для холодної  пори 
року.  Дуже низька  температура  
монтажу (до  20°C)  
Картридж із статичним міксером  
Приладдя для монтажу в газобетон і  
пустотілу цеглу: WIT-AS анкер-шпилька  
WIT-IG анкер з внутрішнім різьбленням  
WIT-SH пластикова гільза  Приладдя для 
монтажу в бетон без  тріщин (стиснута 
зона бетону): W-VI-A/S;  W-VI-A/A4 
анкер-шпилька  

Підходить для монтажу в повнотілу і пустотілу цеглу,  газобетон, 
бетонні блоки, бетон в стиснутій зоні і  натуральний камінь 
(Увага: натуральний камінь може  змінити колір в зоні контакту)

1. Застосування 
• Ін’єкційна маса застосову’ється для анкерування при низьких температу-

рах повітря і будівельних матеріалів до -20 °C 
• Установка в суцільній цеглі (M і CS) і бетоні без пластикової гільзи 
• Установка в пустотілій цеглі (V, SL, HLC, HC) і газобетоні з пластиковою 

гільзою 
• Закладні анкери оцинковані для використання всередині сухих приміщень 
• Закладні анкери з нержавіючої сталі A4 для використання на відкритому 

повітрі і у вологих приміщеннях 
• Підходить для кріплення металоконструкцій, деревяних балок, металевих 

профілів, консолей, фасадних систем, комунікацій і т.п.  

2. Переваги
• Можливе використання при низьких температурах до -20 °C  Підходить для 

пустотілої цегли
• Відсутній ефект розклинювання, можливий монтаж близько до  краю без тріщин     
• Допускається зберігання картриджа на морозі до -20 °C. Можливе, багатора-

зове використання картриджа, з заміною  статичного міксера, при зберіганні з 
щільно закритим ковпачком

3. Особливості 
• Двокомпонентна ін’єкційна маса на основі вінілестера, без стиролу 
• Робоча температура після повного затвердіння від -40 °C до +120 °C 
• Температура застосування: від -20 °C до + 20 °C 
• Температура зберігання і транспортування картриджа: від -20 °C до + 20 °C 
• Термін придатності при дотриманні умов зберігання: 18 місяців  

пустотіла  
цегла   

повнотіла  
цегла   

бетон   

Інструкція з установки
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  

Ін’єкційна маса WIT-NORDIC (температура основи ≥ -20 °C, температура картриджа ≥ -20 °C): 
Цегляна кладка (пустотіла або повнотіла цегла), бетон без тріщин
Позначення Обсяг [мл] Комплект поставки Артикул Шт./уп.
WIT-NORDIC 420 Картридж 420 мл + 1 статичний міксер 0903450 106 12

Приналежності WIT-NORDIC:
Найменування Артикул Шт./уп.
Пістолет 0891 03890 1
Пістолет MULTI 0891 003105 1
Статичний міксер 0903 420 001 10
Подовжувач статичного міксера 0903 420 004 10

Цегляна кладка: рекомендовані навантаження та параметри встановелення
  WIT-AS Анкер-шпилька WIT-IG з внутрішнім різьбленням
Номінальний діаметр анкера  M8 M10 M12 M6 M8

Сітчаста гільза без гільзи WIT-SH 
18/95

без 
гільзи

WIT-SH 
18/95

без 
гільзи

WIT-SH 
18/95

без 
гільзи

WIT-SH 
18/95

без 
гільзи

WIT-SH 
18/95

Повнотіла цегла ≥ Mz 12 Fperm. [кН] 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Повнотіла силік. цегла ≥ KS 12 Fperm. [кН] 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Пустотіла цегла ≥ HLz 6 Fperm. [кН] - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 
Пустотіла силікат. цегла ≥ KSL 6  Fperm. [кН] - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 
Номінальний діаметр свердла d0 [мм] 10 18 12 18 14 18 14 18 14 18
Глибина отвору h0 ≥ [мм] 100
Довжина гільзи hnom = [мм] - 95 - 95 - 95 - 95 - 95
Ефект. глибина анкерування hef = [мм] 93 
Момент затягування анкера Tinst ≤ [мм] 8

Бетон без тріщин: рекомендовані навантаження та параметри встановлення 
Номінальний діаметр анкера  M8 M10 M12 M16 M20 M24
Рекомендоване навантаження на 
вирив (одиночне кріплення, бетон 
без тріщин) 

Nperm.[кН] 
50°C/80°C 6,3 9,9 13,8 19,8 38,2 43,7

Nperm.[кН] 
 

72°C/120°C 
4,5 6,5 9,6 14,7 23,3 30,0

Рекомендоване навантаження на 
зріз (одиночне кріплення, бетон без 
тріщин) 

Vperm. [кН] 
5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 57,0

Номінальний діаметр свердла do [мм] 10 12 14 18 22 26
Глибна отвору - глибина анкеру-
вання

ho / hef [мм] 80 90 110 125 170 210

Момент затягування анкера Tinst ≤ [мм] 10 20 40 60 120 150

Температура основи Макс. 
час твердіння

Мін. час повної полімеризації
Сухі отвори Вологі отвори

- 20 °C ... - 16 °C 75 хв 24 год 48 год
- 15 °C ... - 11 °C 55 хв 16 год 32 год
- 10 °C ... - 6 °C 35 хв 10 год 20 год
- 5 °C ... - 1 °C 20 хв 5 год 10 год
0 °C ... + 4 °C 10 хв 150 хв 300 хв

+ 5 °C ... + 9 °C 6 хв 80 хв 160 хв
+ 10 °C 6 хв 6 хв 120 хв


