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Referencia szám: 1343-CPR-M 542-5 

Termék neve, típusa, egyedi azonosítója: 

 SOUDAFIX VE400-SF 

Építési termék felhasználása: 

Típus Injektálható vegyi ragasztó dűbel 

Felhasználási 
tartomány  

Repedezett és nem repedezett beton C20/25 -tól C50/60 -ig EN 206:2000-12 
M8 - M30 vagy betonacél d8 - d32  

Utólag szerelt betonacél 
Repedezett és nem repedezett beton C20/25 -tól C50/60 -ig EN 206:2000-12 

Lehetőség / 
kategória 

EAD 330499-00-0601 

EAD 330087-00-0601 

Terhelés Statikus, kvázi-statikus, szeizmikus C1 

Statikus, kvázi-statikus 

Anyagok Kizárólag száraz belső kondíciók mellett: 

• Galvanizált acél, rozsdamentes acél A2, A4 vagy magasabb értékű 
 
Kültéri körülményeknek kitett (ugyanígy ipari vagy tengeri környezetben) vagy 
tartósan párás beltéri körülmények között: 

• Rozsdamentes acél A4 vagy magas korrózióállóságú acél (HCR) 
 
Kültéri körülményeknek kitett vagy tartósan párás beltéri körülmények között, 
ha egyéb különösebben agresszív körülmények is fennállnak: 

• Magas korrózióállóságú acél (HCR) 

Utólag szerelt betonacél 
Száraz beltéri kondíciók vagy kültéri körülményeknek kitett (ugyanígy ipari 
vagy tengeri környezetben) vagy tartósan párás beltéri körülmények között: 

• Rozsdamentes acél A4 vagy magas korrózióállóságú acél (HCR) 
Kültéri körülményeknek kitett vagy tartósan párás beltéri körülmények között, 
ha egyéb különösebben agresszív körülmények is fennállnak: 

• Magas korrózióállóságú acél (HCR) 

Használati 
kategória 

Telepítés száraz, nedves beton esetén (minden méret), vagy vízzel telített 
lyukak (csak M8-M16 és betonvas d8-d16) 

Mennyezeti szerelés 

Utólag szerelt betonacél 
Szerelés száraz és nedves betonban, kivétel mennyezeti szerelés. 

Hőmérsékleti 
tartományok 

-40°C - +40°C (max. tartós hő +24°C, max. rövid hőterhelés +40°C) 
-40°C - +80°C (max. tartós hő +50°C, max. rövid hőterhelés +80°C) 
-40°C - 120°C (max. tartós hő +72°C, max. rövid hőterhelés +120°C) 
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Gyártó neve és címe 11(5) cikk alapján 

Soudal NV,  

Everdongenlaan 18-20,  

2300 Turnhout,  

Belgium 

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére szolgáló rendszer: 

 System 1 

Műszaki vizsgáló szervezet: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), eredménye:  

 ETA-10/0167 

             ETA-12/0558 

Alapul véve: 

EAD 330499-00-0601 

EAD 330087-00-0601 

A bejegyzett szervezet MPA Darmstadt (NB1343) által 

(i) a terméktípus meghatározását típusteszt alapján (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, 

táblázatba foglalt értékek vagy leíró dokumentációja alapján; 

(ii) első ellenőrzést a gyártó üzemben az üzemi gyártásellenőrzés végzi; 

(iii) folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése az üzemi gyártásellenőrzés által  

system 1 alapján 1343-CPR-M 542-5 és 1343-CPR-M 542-4 szerint. 
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Bevizsgált teljesítmény: 

Összegzés  Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 
leírás 

Húzó terhelés ETA-10/0167, annex C1, C2, C4, C6 

EAD 330499-00-0601 
Nyíró terhelés ETA-10/0167, annex C1, C3, C5, C7 

Felhasználhatósági 
határérték 

ETA-10/0167, annex C8, C9, C10 

Végső kötőerő tervezési 
értéke 

ETA-12/0558, annex C2 

EAD 330087-00-0601 

Min. rögzítési hossz, min. 
átfedési hossz 

ETA-12/0558, annex C1 

Min. beton fedettség ETA-12/0558, annex B4 

Szilárdság tűzterhelés 
esetén 

ETA-12/0558, annex C3 

 

A fent megnevezett termék teljesítménye megfele a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény igazolás 

kiadásáért kizárólag a gyártó cég felelős. 

A gyártó nevében aláíró személy: 

 

 

Ing. W. Dierckx 

Technical Product Manager 

Turnhout, 2018/07/04   

  

  

 


