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N a początku roku w ofercie fir-
my Etanco pojawiły się kotwy 
mechaniczne przeznaczone 

do mocowania w betonie zarysowanym 
i niezarysowanym, wykonane ze stali wę-
glowej i nierdzewnej. Tam, gdzie montaż 
odbywa się w niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych rekomendowane 
jest użycie łączników mechanicznych 
o podwyższonej odporności antyko-
rozyjnej. Kotwy opaskowe Etanco są 
zabezpieczone nowoczesną powłoką 
antykorozyjną 3DG lub są wykonane ze 
stali nierdzewnej. Ich zastosowanie gwa-
rantuje długotrwałe i bezproblemowe 
użytkowanie przez wiele lat w trudnych 
warunkach atmosferycznych. Nie tylko 
odporność antykorozyjna ma znaczenie 
przy wyborze produktów, ale także wła-
ściwości mechaniczne elementu złącz-
nego, które determinują jego zużycie, 
wytrzymałość oraz siły działające na 
łącznik mechaniczny. Kotwy mechanicz-
ne Etanco są odporne na odkształcenia 
wynikające z działania dużych obciążeń 
w okresie eksploatacji. Dodatkowo są 
rekomendowane w aplikacjach, gdzie 
wymagana jest odporność sejsmiczna 
C1-C2 oraz ogniowa. 

Kotwy opaskowe Etanco pozwalają 
na łatwy i szybki montaż i gwarantują 
wysoką nośność przy niewielkich od-
ległościach krawędziowych pomiędzy 
kotwami. Dlatego są powszechnie ce-
nione zarówno przez profesjonalistów, 
jak i klientów indywidualnych. Stoso-
wane są w montażu fasad i konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, bram, barierek, 

poręczy, balustrad, słupów. Wszystkie 
produkty Etanco posiadają aktualne 
dokumenty poświadczające zgodność 
procesów produkcyjnych i samych wy-
robów z najwyższymi standardami eu-
ropejskimi oraz szczególnymi wymaga-
niami poszczególnych rynków.

Kotwy opaskowe z powłoką antykorozyjną 3DG

 Fasada mocowana przy użyciu kotew opaskowych Etanco

N asadki Titan R dostosowane 
są do palnika pistoletowego 
Raptor, który cieszy się powo-

dzeniem wsród dekarzy. Dzięki kom-
patybilnym nasadkom Titan Express 
stanie się teraz on wszechstronnym na-
rzędziem do prac dekarskich.
Tytanowe nasadki do palników Guil-
bert Express są cenione ze względu 
na wyjątkowo lekką wagę i odporność 
na wstrząsy. Nowa gama tych nasadek 
oznaczona Titan R wyposażona jest 
w system automatycznego zapalania 
piezo, który zapewnia dekarzom bez-
pieczeństwo i wygodną pracę w każ-
dych warunkach. Mogą być one teraz 
używane z pistoletowym palnikiem 
Raptor – wystarczy podłączyć nasad-

kę do pistoletu przy pomocy szybko-
złącza. 
Brak ciągłego palenia płomienia tzw. 
świeczki, będącego często przyczyną 
wzniecenia ognia, oraz zabezpieczona 
rękojeść palnika to jedne z podstawo-
wych atutów tego produktu. Stanowi 
to ogromny postęp w dziedzinie bez-
pieczeństwa pożarowego zarówno dla 
pracującego dekarza, jak dla jego oto-
czenia. Ponadto wspomniane wyżej 
cechy powodują znaczne zmniejszenie 
zużycia paliwa i poziomu emisji gazów 
cieplarnianych. Dostępne są cztery ze-
stawy, w skład których wchodzi ręko-
jeść Raptor Ø 50 lub 70 mm o mocy 
50 lub 150 kW i lanca o długości od 
130 do 600 mm.

Nowa gama nasadek Titan R 

 Nasadki Titan R z palnikiem Raptor


