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Ražotājs: Fischerwerke GmbH & Co. KG  Klaus-Fischer-Straße 1., 72178 Waldachtal  

Izplastītājs Latvijā: SIA “Albau” 

 

FIS V 360 S / Injekcijas java ķīmiskajiem enkuriem 360 ml 
 
Pielietojums: Universāla, divkomponentu injekcijas java ķīmisko enkuru stiprināšanai 
 

STIPRINĀŠANAS PAMATNES 

Apstiprināts lietošanai šādos materiālos: 
 Betons C20/25 līdz C50/60, neplaisājošs; 
 Dobos vieglbetona blokos; 
 Dobos betona blokos; 
 Vertikāli perforētos, caurumotos ķieģeļos; 
 Pilnos ķieģeļos  
 Caurumotos silikāta ķieģeļos; 
 Pilnos silikāta ķieģeļos; 
 Gāzbetonā; 

Apstiprināts armatūras stieņa ievietošanai:  
 betonā no C12/15 līdz C50/60 

Piemērots lietošanai 
 betonā C12/15 

 

APSTIPRINĀJUMI 
Sertificēts saskaņā ar ETAG 001-5, ETA-02/0024 un ETA-08/0266; ETAG 029, ETA-10/0383; 
ESR-2786;  
Ugunsizturības klase - R 120. 

 
     
PRIEKŠROCĪBAS 

 FIS V ir samazināts žūšanas laiks, kas nodrošina vienmērīgu sacietēšanu.  

 Ideāli piemērota dažādu, lielu urbumu aizpildīšanai, apstrādei; 

 Injekcijas javu ir viegli un ātri lietot komplektā ar Fischer dozatoru; 

 Fischer injekcijas java var tikt lietota tērauda izstrādājumu, kokmateriālu, margu, fasāžu, kāpņu, 
karogu mastu, marķīžu, vārtu, cauruļvadu, restu u.c. elementu stiprināšanai; 

 Injekcijas java FIS VS ir paredzēta dažādu elementu, piemēram, vītņu stieņu, enkuru ar iekšējo vītni, 
armatūras enkuru, tērauda stieņu betonam, ķīmisko enkuru uzmavu, gāzbetona ķīmisko enkuru 
uzmavu, gāzbetona ķīmisko enkuru uzmavu, remontenkuru stiprināšanai dažādu materiālu pamatnēs. 

 

PIELIETOJUMS 

Injekcijas java lietojama ar: 

 Vītņu stieņiem FIS A; 

 Iekšējiem vītņu enkuriem RG MI; 

 Armatūras stiegru enkuriem FRA; 

 Betona tērauda stieņiem; 

 Injekciju enkurtapām FIS H; 

 Gāzbetona centrēšanas uzbīdāmajām uzmavām PBZ; 

 Koriģējošajiem enkuriem sienas apšuvuma stiprināšanai VBS 8; 

 Ārdarbiem, rekonstrukcijas sistēmās FWS; 
 

IESTRĀDE  
 FIS V ir divkomponentu injekcijas java uz vinilestera hibrīda bāzes. 

 Sveķi un cietinātājs tiek uzglabāti divos dažādos nodalījumos un netiek sajaukti līdz brīdim, kad tie 
tiek izspiesti caur statisko sajaucēju. 

 Injekciju kārtridži ir ātri un viegli lietojami ar Fischer dozatoriem. 

 Daļēji izlietotus kārtridžus var lietot atkārtoti, nomainot statisko sajaucēju. 
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Ražotājs: Fischerwerke GmbH & Co. KG  Klaus-Fischer-Straße 1., 72178 Waldachtal  

Izplastītājs Latvijā: SIA “Albau” 

 

FIS V 360 S / Injekcijas java ķīmiskajiem enkuriem 360 ml 
 
TEHNISKIE DATI 
 
 

  Apstiprinājums 
Valodas uz kārtridža Saturs Preces 

nosaukums 
EAN nr. DIBt ETA 

FIS V 360 S 4006209418345     LT, LV, EE, UA, RUS, KZ 
1 kārtridžs 360 ml, 
 2 x Sajaucējs FIS easy 
mixer 

 

 
SACIETĒŠANAS LAIKS 
 

Kārtridža temperatūra 
(java) 

Cietēšanas laiks Temperatūra enkurojuma 
pamatnē 

Cietēšanas laiks 

  - 5°C - ± 0°C 24 H 

  ± 0°C - + 5°C 3 H 

+ 5°C - + 10°C 9 MIN. + 5°C - + 10°C 90 MIN. 

+ 10°C - +20°C 5 MIN. + 10°C - +20°C 60 MIN. 

+20°C - +30°C 4 MIN. +20°C - +30°C 45 MIN. 

+30°C - +40°C 2 MIN. +30°C - +40°C 35 MIN. 
 
 
Tabulā ir dati par cietēšanas laiku no brīža, kad sveķi un cietinātājs saskaras statiskajā sajaucējā. 

Montāžas laikā kārtridža temperatūrai jābūt vismaz +5 °C. Ja ir ilgāks montāžas laiks, t.i., ja darbā ir pārtraukumi, tad ir 

jānomaina sajaucējs. 

 

 


