
SYSTEM MODERNIZACJI „WIELKIEJ 
PŁYTY” CHEM-SET Z ZASTOSOWANIEM 

ŁĄCZNIKÓW WKLEJANYCH TCM...

Zastosowanie:
•  wzmacnianie i naprawa budynków 

wykonanych 
z prefabrykowanych płyt warstwowych,

•  przenoszenie obciążeń poprzecznych 
i podłużnych z warstwy fakturowej 
na warstwę nośną płyty,

•  zabezpieczenie silnie spękanych warstw 
fakturowych i płyt okładzinowych,

•  do betonu o wytrzymałości 15 N/mm².

System modernizacji „wielkiej płyty” 
CHEM-SET składa się z następujących 
elementów:
•   pręta gwintowanego TCS o średnicach M20 

lub M24 z podkładką i nakrętką wykonanego 
ze stali nierdzewnej A4 klasy 1.4404

•   stalowej tulei siatkowej TMS...
•  żywicy TRUTEK TCM 400PE w przypadku otworów 

wierconych techniką diamentową 
lub
•  żywicy TCM 380C PRO w przypadku otworów 

wierconych klasyczną techniką udarową

Schemat wzmocnienia ściany warstwowej systemu W-70 
przy pomocy systemu łączników wklejanych TRUTEK TCM:

•  wzmacnianie i naprawa budynków 
wykonanych 
z prefabrykowanych płyt warstwowych,

•  przenoszenie obciążeń poprzecznych 

Zastosowanie:Zastosowanie:
•  wzmacnianie i naprawa budynków 

wykonanych 

Aprobata techniczna 



Twój Partner Handlowy:

Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 55, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn;
tel.: +48 22 701 93 25, fax: +48 701 93 24;
e-mail: info@trutek.com.pl, www.trutek.com.pl

1.  Wykonać otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości 
przy pomocy młota udarowo-obrotowego,

Schemat montażu łączników wklejanych TRUTEK 
TCM w ścianie wykonanej z płyt warstwowych:

lub wykonać otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości 
przy pomocy wiertnicy diamentowej bezudarowo 
z użyciem wody.

2.  Dokładne oczyścić otwór przy pomocy szczotki 
stalowej TCB - czynność tą należy powtórzyć trzykrotnie.

3.  Dokładne oczyścić otwór przy pomocy pompki ręcznej 
TBP lub sprężarki - czynność tą należy powtórzyć trzy-
krotnie.

4.  Wprowadzić do prawidłowo oczyszczonego otworu odpo-
wiednią ilość żywicy TCM.

5.  Wprowadzić pręt do otworu ruchem obrotowym 
- przestrzegać odpowiedniej temperatury i czasów 
wiązania zywicy.

6.  Po związaniu żywicy dokręcić nakrętkę - przestrzegać 
odpowiedniej temperatury i czasów wiązania zywicy.

Nośność obliczeniowa połączenia dwoma łącznikami wklejanymi TRUTEK TCM war-
stwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną prefabrykowanej ściany warstwowej przy 
zastosowaniu zaprawy żywicznej TRUTEK TCM 400PE i TCM 380C PRO
Rozmiar pręta kotwiącego TCS M20 M24

Jednostka [kN] [kN]
Przemieszczenie do 3 mm 14,3 15,4
Przemieszczenie do 5 mm 18,6 19,6

Parametry montażowe łączników wklejanych TRUTEK TCM
Jednostka [mm] [mm]

Średnica otworu w ścianie 25 30

Głębokość zakotwienia w warstwie konstrukcyjnej
System 100/50/50 mm hef ≥ 75 mm hef ≥ 75 mm
System 80/60/60 mm hef ≥ 65 mm hef ≥ 65 mm

Czasy żelowania i utwardzania żywicy TCM 400PE
Temperatura podłoża [°C] +35°C +25°C +15°C +5°C

Czas żelowania [min] 20 40 60 180
Czas utwardzania [min] 180 240 300 960

Twój Partner Handlowy:

Czasy żelowania i utwardzania żywicy TCM 380C PRO
Temperatura podłoża [°C] +35°C +25°C +15°C +5°C -5°C -10°C

Czas żelowania [min] 3 6 8 18 50 60
Czas utwardzania [min] 20 20 20 30 90 180

*temperatura pojemnika z żywicą musi wynosić +20°C

Schemat montażu łączników wklejanych TRUTEK Schemat montażu łączników wklejanych TRUTEK 
TCM w ścianie wykonanej z płyt warstwowych:Zalety systemu CHEM-SET łączników 

wklejanych TRUTEK TCM to między innymi:

Nośność obliczeniowa połączenia dwoma łącznikami wklejanymi TRUTEK TCM war-

•  gwintowanie na całej długości kotwy zapewnia lepszą 
przyczepność żywicy zarówno w warstwie 
konstrukcyjnej jak i fakturowej płyty warstwowej,

•  aplikacja żywicy zapewnia sztywne połączenie warstwy 
fakturowej z warstwą konstrukcyjną przenosząc 
znaczne obciążenia pionowe jak i zabezpiecza 
konstrukcję ścian przed naprężeniami powodowanymi 
przez ssanie wiatru,

•  pręt kotwiący wykonany jest z najwyższej jakości 
materiału odpornego na korozję - stal nierdzewna A4 
klasy 1.4404,

•  system pozwala na zastosowanie zarówno klasycznej, 
udarowej techniki wiercenia jak i techniki diamentowej 
bezudarowej z użyciem wody,

•  do wykonania pojedynczego otworu stosuje się jedną 
średnicę wiertła co wydatnie skraca czas montażu, 
zmiejsza pracochłonność i koszty,  

•  wzmacnianie ścian warstwowych możliwe jest także 
po wykonaniu termomodernizacji budynku 
- wykonuje się wówczas miejscowe odkrywki.


