
Sistema de fixação por extensão. O perno de
ancoragem WA-RL tem uma anilha grande para
poder fixar elementos de madeira.

Características

Matéria

Aço eletrogalvanizado.

Vantagens

Pequenas distâncias no bordo e nos entre-eixos,
Aplicação simples e rápida : porca e anilha pré-
montadas,
Pequena profundidade de ancoragem; Ø da rosca
= Ø de perfuração,
Rosca protegida durante a aplicação : ponto de
pressão reforçado.

Aplicações

Suporte

Betão não fissurado,
Pedra natural densa.

Áreas de utilização

Fixação de estruturas em madeira : suportes
de carpintarias,
Fixação de perfis metálicos : resguardos,
consolas e condutas de cabos,
Fixação de cargas estáticas ou quase-
estáticas : portais e máquinas.

Zoom de la pointe Fixação de estructuras
metálicos
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Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos
Zoom de la pointe

Referência
Código
artigo

Ø
rosca
[mm]

Comp.
total [L]
[mm]

Washer
diameter

[mm]

Washer
thickness

[mm]

Esp. máx.
peça a fixar
[tfix] [mm]

Comp.
rosca [F]

[mm]

ø máx. peça
a fixar [df]

[mm]

Prof. de
ancoragem
[hef] [mm]

ø
perfuração
[d0] [mm]

Min. drill
depth [h1]

[mm]

Acond. -
Caixa
[pce]

WA10123RL WA10123 10 123 34 3 50 60 12 50 10 70 50

WA10173RL WA10173 10 173 34 3 100 80 12 50 10 70 50

WA12149RL WA12149 12 149 44 4 50 100 14 65 12 90 25

WA12199RL WA12199 12 199 44 4 100 110 14 65 12 90 25

Cargas aplicadas

1) Cargas admissíveis: As cargas publicadas são calculadas a partir de valores caraterísticos fornecidos pela
ETA, sobre as quais se aplicam coeficientes parciais de segurança decorrentes da ETAG 001, bem como um
coeficiente parcial das ações γ f =1,4.

 (2) Cargas aplicadas em tração: As cargas aplicadas em tração são calculadas para o betão não armado e
para o betão armado padrão, cujos ferros têm um espaçamento de S≤15 cm ou de S≤10 cm, caso o diâmetro
seja igual ou inferior a 10 mm.

 (3) Betão não fissurado: O betão é considerado não fissurado quando a tensão no interior do mesmo é igual a
σ L + σ R ≤ 0. Na ausência de uma verificação pormenorizada, pressupõese que σ R = 3N/mm2 (σ L
corresponde à tensão no interior do betão resultante das cargas exteriores, incluindo as cargas de
ancoragem).

Referência

Design capacity - Non-cracked concrete (3)

Tension - NRd
(1) [kN] Shear - VRd

(1-2) [kN]
Bending moment MRd [Nm]

C20/25 C30/37 C40/50 C50/60 C20/25 C30/37 C40/50 C50/60

WA10123RL 10.7 13 15 16.5 11.9 13.6 13.6 13.6 38

WA10173RL 10.7 13 15 16.5 11.9 13.6 13.6 13.6 38

WA12149RL 17.6 21.5 24.9 27.3 20 20 20 20 66

WA12199RL 17.6 21.5 24.9 27.3 20 20 20 20 66
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Execução

Montagem

Durante a aplicação do binário de aperto, o cone sobe no anel de expansão, o que provoca uma
rutura dos segmentos ao abrir-se e encosta-se à parede, resultando, assim, numa aderência por
atrito no material de suporte.

 Daqui resulta uma ancoragem por expansão com controlo por torção sem ferramenta particular.

Fazer o furo. Limpar a poeira do furo. Colocar a cavilha na transversal da peça a fixar.

Aplicar o binário de aperto.

Spacing, Edge distance and member thickness

Referência
ø

perfuração
[d0] [mm]

Min. drill
depth [h1]

[mm]

&Oslmash
drilling fixture

[df] [mm]

Abertura de
chave sobre

placa [SW] [mm]

Binário de
aperto

[Tinst] [Nm]

Prof. de
ancoragem
[hef] [mm]

Esp. mínima do
suporte [hmin]

[mm]

Characteristic

spacing(5) - Scr,N
[scr.N] [mm]

Characteristic
edge distance
[ccr.N] [mm]

WA10123RL 10 70 12 17 30 50 100 150 75

WA10173RL 10 70 12 17 30 50 100 150 75

WA12149RL 12 90 14 19 50 65 130 195 98

WA12199RL 12 90 14 19 50 65 130 195 98

Dados de montagem

Referência Distância mínima no bordo [c
min] [mm]

Distância entre-eixos mínima
[smin] [mm]

Characteristic spacing(5) - Scr,N
[scr.N] [mm]

Characteristic edge distance
[ccr.N] [mm]

WA10123RL 50 50 150 75

WA10173RL 50 50 150 75

WA12149RL 70 70 195 98

WA12199RL 70 70 195 98
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