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Fixările chimice sunt utilizate pe o scara largă în întreaga lume, în special pentru:
• sarcini mari și foarte mari;
• soluții ce necesită un grad sporit de siguranță;
• fixări în materiale cu rezistență incertă, cu goluri, cu fisuri, etc;
• șuruburi de fundații;
• reparații și consolidări.
Față de metodele tradiționale de fixare, fixările chimice sunt mai sigure și, de cele mai multe ori, mai puțin costisitoare.

MO-PU MO-P+ MO-PS+ MO-PSP+ MO-V MO-VS MO-H MO-PURE MO-PUR3

 opțiunea 1

 opțiunea 7

 

FIXĂRI CHIMICE 
ECONOMICE, SIGURE, UNIVERSALE!
Calitate europeană, garantată de producător!
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Fixarea prin injecție în materiale compacte
Fixarea chimică prin injecție în materiale compacte se realizează 
prin injectarea mortarului chimic direct in orificiul de fixare.

ATENŢIE!  Se rotește ușor bara sau prezonul după introducere.

Fixarea prin injecție în materiale alveolare
Fixarea chimică prin injecție în materiale alveolare se bazează pe
captușirea orificiului de fixare cu un manșon din material plastic 
saudin oțel inoxidabil. Acesta are rolul de a reține mortarul chimic cu 
scopul de a crea corp comun între elementul de fixare și zidărie.

ATENŢIE!  Se rotește ușor bara sau prezonul după introducere.

Fixări chimice prin injecție
Metoda de fixare chimică prin injecție utilizează ca masă de fixare rășini poliesterice fără stiren sau rășini vinilesterice fără stiren, 
bicomponente. Componentele sunt ambalate în cartușe speciale care asigură dozarea și amestecarea acestora în timpul injectării cu pistolul 
de injecție. Prin această metodă se pot realiza fixări cu o gamă foarte largă de elemente de fixare (prezoane, piulițe, bare) și cu geometrii 
diverse, de la platbande la țevi rectangulare. Fixările se pot realiza practic în orice material de construcții.

Succesiunea operațiilor la fixările chimice prin injecție

Perforarea suportului de fixare
(zidărie, beton etc.)

Perforarea suportului de fixare
(zidărie, beton etc.)

Introducerea elementului de fixare
(prezon, piuliță) și spargerea fiolei.
Amestecarea componentelor prin 
rotirea elementului de fixare.

Injectarea mortarului chimic.

Curățarea orificiului prin periere
și suflare sau aspirare.

Curățarea orificiului prin periere
și suflare sau aspirare.

Verificare
Se consideră că operația a fost 
corect 
executată dacă elementul de fixare a
pătruns până la semn și materialul 
din fiolă a ieșit pe lângă el.

Introducerea elementului de fixare
(prezon, piuliță) și spargerea fiolei.
Amestecarea componentelor prin 
rotirea elementului de fixare.

Injectarea mortarului chimic. Introducerea manșonului.

Montaj
Montajul se execută după terminarea 
prizei. Timpul de priză este puternic 
influențat de temperatură.

Montaj
Montajul se execută după terminarea 
prizei. Timpul de priză este puternic 
influențat de temperatură.
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Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare cu prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Se utilizează pentru încărcături medii-mari.
• Nu conține stiren.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50 ° C). 

MO PS+ - Poliester Plus, fără stiren

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea placării de piatră
• Reabilitarea fațadelor.
• Fixarea suporților pentru aer condiționat, copertinelor, ramelor 

ale ușilor de garaj, indicatoarelor, balcoanelor, rafturilor, 
balustradelor, etc. 

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300   756.09 ID.MOPS300
410 1006.54 ID.MOPS410

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare în zidărie goală și solidă.
• Utilizare cu prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Se utilizează pentru încărcături medii-mari.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50° C).

MO PU - Poliester Universal

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Fixarea placării de piatră.
• Reabilitarea fațadelor.
• Fixarea suporților pentru aer condiționat, copertinelor, 

semnelor, balcoanelor, rafturilor, balustradelor etc. Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300 620.92 ID.MOPU300
410 704.43 ID.MOPU410

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare în zidărie goală și solidă.
• Utilizare cu prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Se utilizează pentru încărcături medii-mari.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50 ° C).

MO P+ - Poliester Plus

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Fixarea placării de piatră.
• Aplicații structurale.
• Reabilitarea fațadelor.
• Fixarea suporților pentru aer condiționat, copertinelor, 

semnelor, balcoanelor, rafturilor, balustradelor etc. 
Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol

300 663.57 ID.MOP300
410 709.16 ID.MOP410

ETA 13/0751
1020

ETA 17/00096
1020

ETA 20/0650
1020

ETA 13/0752
1020



Produse chimice tehnice

5

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare cu prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Se utilizează pentru încărcături medii-mari.
• Nu conține stiren.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50 ° C). 

MO PSP+ - Poliester Plus, fără stiren. Piatră

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea placării de piatră
• Reabilitarea fațadelor.
• Fixarea suporților pentru aer condiționat, copertinelor, ramelor 

ale ușilor de garaj, indicatoarelor, balcoanelor, rafturilor, 
balustradelor, etc.

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300 823.69 ID.MOPSP300
410 992.66 ID.MOPSP410

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare cu prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Utilizare pentru sarcini mari.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50 ° C).

MO-V - Vinylester

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea gardurilor de drum.
• Pentru fixarea utilajelor, indicatoarelor, 

panourilor publicitare etc. 

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton nefisurat și toate 

aplicațiile din beton.
• Utilizare cu pentru prezoane M8-M24 din oțel zincat, oțel 

inoxidabil A2 și A4.
• Utilizare pentru sarcini mari.
• Nu conține stiren
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 50 ° C).

MO-VS - Vinylester, fără stiren

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea gardurilor de drum.
• Pentru fixarea utilajelor, indicatoarelor, 

panourilor publicitare etc. 

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300 857.04 ID.MOV300
410 924.83 ID.MOV410

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300   928.82 ID.MOVS300
410 1036.16 ID.MOVS410

ETA 14/0138
1020

ETA 13/0753
1020

ETA 18/0400
1020

ETA 16/0841
1020
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Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton fisurat și nefisurat, 

zidărie și toate aplicații din beton.
• Certificat de contact cu apa potabilă (WRAS).
• Certificat de rezistență la foc pentru știfturi și bare 

ondulate (IBMB).
• Utilizare cu prezoane M8-M30 (inclusiv M27) din oțel 

zincat, oțel inoxidabil A2 și A4.
• Utilizarea armăturilor ca ancore de la Ø8 la Ø32.
• Armături post-instalate de la Ø8 la Ø25.
• Utilizare pentru sarcini mari în găuri uscate, umede și 

inundate.

• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC 

(temperatura maximă pe termen lung + 50 ° C). 

MO H - Rășină hibridă, fără stiren

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea substructurii la clădire.
• Bare ondulate și ferme de așteptare.
• Fixarea utilajelor, balcoanelor, copertinelor, rafturilor, panourilor 

publicitare, barierelor de siguranță, balustradelor, etc.
• Valori mari, ziduri de sprijin.

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
300   996.24 ID.MOH300
410 1162.28 ID.MOH410

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton fisurat și nefisurat, 

zidărie și toate aplicații din beton.
• Certificat de contact cu apa potabilă (WRAS).
• Certificat de rezistență la foc pentru post-instalare de ferme 

(CSTB).
• Utilizare cu prezoane M8-M30 (inclusiv M27) din oțel zincat, 

oțel inoxidabil A2 și A4.
• Utilizarea armăturilor ca ancore de la Ø8 la Ø32. 

Armături post-instalate de la Ø8 la Ø32.
• Utilizare pentru sarcini mari.
• Epoxidic pur 3:1.
• Utilizare uscată, umedă și inundată.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la +70. 

MO PUR3 - Pur epoxidic 3:1

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea substructurii la clădire.
• Bare ondulate și ferme de așteptare.
• Fixarea utilajelor grele, rafturilor, panourilor publicitare, 

balcoanelor, rafturilor, barierelor de siguranță etc.
• Valori mari, ziduri de sprijin. 

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
385 2304.95 ID.MOPUR30385
585 3213.87 ID.MOPUR30585

Caracteristici
• Aprobat pentru toate tipurile de beton fisurat și nefisurat, 

zidărie și toate aplicații din beton.
• Utilizare cu prezoane M10-M30 din oțel zincat, oțel inoxidabil 

A2 și A4.
• Utilizarea armăturilor ca ancore de la Ø10 la Ø32.
• Armături post-instalate de la Ø8 la Ø32.
• 1:1 epoxid pur, cartușe de 300 + 300 ml.
• Utilizare pentru sarcini mari.
• Se utilizează pentru încărcări statice sau cvasi-statice.
• Intervalul de temperatură de la -40ºC la + 80ºC (temperatura 

maximă pe termen lung + 40 ° C).

MO PURE - Pur epoxidic 1:1

Aplicații
• Pentru utilizare în interior și exterior.
• Aplicații structurale.
• Fixarea substructurii la clădire.
• Bare ondulate și armături aşteptare.
• Bariere de siguranță, pereți din izolare, utilaje grele etc.
• Valori mari, ziduri de sprijin.

Cantitate (ml) €/100 buc. Cod articol
600 3199.38 ID.MOPURE600

ETA 14/0138
1020

ETA 13/0780
1020

ETA 16/0841
1020

ETA 14/0156
1020

ETA 14/0325
1020

ETA 17/0659
1020

ETA 17/0658
1020
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Fiole pentru fixări chimice Manșoane din material plastic

Manșoane de injecție cu filet interior

Manșoane din sită metalică

Pistoale de injecție

Accesorii

Dimensiuni
(mm)

€/100 
buc. Cod articol

  8 x   80, Ø10 104.91 ID.CAQU008
10 x   90, Ø12 105.84 ID.CAQU010
12 x 110, Ø14 111.18 ID.CAQU012
16 x 125, Ø18 122.69 ID.CAQU016
20 x 170, Ø25 253.13 ID.CAQU020
24 x 210, Ø28 296.38 ID.CAQU024
30 x 280, Ø35 510.98 ID.CAQU030

Dimensiuni
(mm)

€/100 
buc. Cod articol

12 x   50 19.41 ID.MOTN12050
15 x   85 16.87 ID.MOTN15085
15 x 130 19.01 ID.MOTN15130
20 x   85 18.96 ID.MOTN20085

Dimensiuni
(mm)

€/100 
buc. Cod articol

M  8 / 12 x 80 395.19 ID.MOTRO08
M10 / 14 x 80 529.41 ID.MOTRO10
M12 / 16 x 80 641.00 ID.MOTRO12

Dimensiuni
(mm)

€/100 
buc. Cod articol

12 x 1000 3439.49 ID.MOTM12100
16 x 1000 3895.02 ID.MOTM16100
22 x 1000 4575.01 ID.MOTM22100

Model Pentru cartuș
(ml)

€/100 
buc. Cod articol

Manual 410 2121.31 ID.MOPISTO
Profesional 410 5476.44 ID.MOPISPR

MOPURE600 600 2842.34 ID.MOPISPUR6
MOPUR30385 385 5992.43 ID.MOPISP3385
MOPUR30585 585 6805.12 ID.MOPISP3585

€/100 
buc. Cod articol

804.94 ID.MOBOMBA
45.95 ID.MORCANU
79.04 ID.MORCAPU

Prezoane recomandate pentru fixări chimice cu fiole, montate prin 
batere și pentru fixări chimice prin injecție.

Prezoane cu vârf drept și cap plat, pentru fixări chimice

Prezoane cu vârf teșit 2x45° și cap cu cep hexagonal, pentru fixări chimice 

Dimensiuni (mm) Ambalare STANDARD
Oțel zincat gr. 4.6 Oțel inoxidabil A2-50

M x L L1 Lmax
Ambalare

(buc.) €/100 buc. Cod articol Ambalare
(buc.) €/100 buc. Cod articol

M  8 x 110 80 20 50 55.15 AA.PO211S 10 91.41 AA.PX211S
M10 x 130 90 25 50 82.84 AA.PO313S 10 150.59 AA.PX313S
M12 x 160 110 35 25 96.43 AA.PO416S 10 212.26 AA.PX416S
M16 x 190 125 45 10 179.77 AA.PO619S 5 417.20 AA.PX619S
M20 x 260 170 70 10 339.41 AA.PO726S 1 873.16 AA.PX726S
M24 x 300 210 65 5 665.68 AA.PO830S 1 1461.26 AA.PX830S
M30 x 380 280 70 5 1127.92 AA.PO938S 1 3293.13 AA.PX938S

Prezon: oțel gr. 4.6, zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A2-50.
Șaibă plată forma “A”, DIN 125: 
oțel, zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A2.
Piuliță hexagonală , DIN 934: 
oțel gr. 8, zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A2.

45
°

L1 Lmax
L

M

Dimensiuni (mm) Ambalare STANDARD
Oțel zincat gr. 8.8 Oțel inoxidabil A4-70

M x L L1 Lmax
Ambalare

(buc.) €/100 buc. Cod articol Ambalare
(buc.) €/100 buc. Cod articol

M  8 x 110 80 20 50 42.54 AA.TO211S 10 78.81 AA.TX211S
M10 x 130 90 25 50 63.44 AA.TO313S 10 133.94 AA.TX313S
M12 x 160 110 35 25 87.12 AA.TO416S 10 206.73 AA.TX416S
M16 x 190 125 45 10 166.94 AA.TO619S 5 410.38 AA.TX619S
M20 x 260 170 70 10 393.52 AA.TO726S 1 959.24 AA.TX726S
M24 x 300 210 65 5 679.79 AA.TO830S 1 1571.04 AA.TX830S
M30 x 380 280 70 5 1234.67 AA.TO938S 1 3814.29 AA.TX938S

Prezon: oțel gr. 8.8, zincat electrochimicsau oțel inoxidabil A4-70
Șaibă plată forma “A”, DIN 125: 
oțel, zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A4.
Piuliță hexagonală , DIN 934: 
oțel gr. 8, zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A4.

L1 Lmax
L

M

Prezoane recomandate pentru fixările chimice cu fiole, montate prin rotire.
Pentru rotire utilizați chei tubulare sau bits magnetici.

Rășină epoxi-acrilat, cuarț și 
catalizator. ETA opțiunea 8.

ID.MORCANU
170, 300, 410 ml

ID.MORCAPU
385, 585, 600 ml

ID.MOBOMBA

ETA 08/0350 1109

ID.MOPISTO

ID.MOPISPR

ID.MOPISPUR6

ID.MOPISP3385
ID.MOPISP3585




