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TERMOZ CS 8

Univerzální expanzní část 
vhodná pro použití do 
všech tříd stavebních  
materiálů A, B, C, D a E.

Na vyžádání možno použít    
doplňkové izolační talíře
DT 90,110 a140 pro 
povrchovou montáž.

Tenký izolační talířek  
z polyamidu se 
skelným vláknem.

Konusová geometrie těla  
hmoždinky pro odolnější 
namáhání proti ohybu.

Speciální tlačná zóna upravená 
také pro zápustnou montáž.

Ocelový šroub s prodlouženou 
plastovou částí snižující 
tvorbu tepelného mostu.

NOVINKA

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

pro zápustnou i povrchovou montáž
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Vážený partnere,

motem naší společnosti je „přinášet ty nejvyšší výhody  

pro co nejlepší řešení problémů a pomáhat našim partnerům 

úspěšně obstát v konkurenčním prostředí.“ 

A nejde jen o prázdná slova na papíře. Množství faktů doka-

zuje, že své závazky při řešení Vašich problémů bereme velmi 

vážně: 

 1300 vynálezů na poli upevňovací techniky

 více evropských schválení než kterýkoli jiný výrobce

 vlastní výroba v oblasti jak chemických, tak i ocelových 

 a plastových upevňovacích prvků 

 snadno použitelná řešení pro každý problém při upevňování

 skutečná přidaná hodnota díky širokému okruhu 

         nabízených  služeb (konzultace na staveništi a po telefonu 

         výpočtový software pro stanovení rozměrů, technický ma- 

      nuál, Akademie fischer).

Součástí této široké nabídky je i tento katalog, který leží před 

Vámi. Poskytuje Vám přehled vybraných výrobků, služeb  

a systémů. 

Tímto způsobem bychom Vám rádi pomáhali ve Vaší práci,  

ať jste profesionálové nebo domácí kutilové, a přinášeli Vám 

ty nejvyšší výhody ve smyslu našeho mota. 

 

Klaus Fischer
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Katalogupevňovacích systémů
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drží v díře jako zvíře

417 stránek faktů a důležitých informací jak si vybrat ten správný výrobek.  
Katalog obsahuje:

■  Popis výrobku s uvedením výhod 
 a doporučení
■  Montážní tipy
■  Montážní postup
■  Detailní technické informace
■  Příslušná zatížení

Zkrátka - vše co potřebuje profesionál  
                                                 vědět o kotvení. 

SPeciALiSTi V ObLASTi TALířOVých hMOždineK

Filip Fránek

Nezávislý specialista na talířové hmoždinky 
pro zateplovací systémy (Jihočeský, Jiho-
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Tel.: +420 737 222 220
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Pavel Werner
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1. Základní znalosti upevňování

Obecné základy

  STAVební MATeRiÁL

Základní materiál a jeho kvalita jsou rozhodující pro výběr upevňovacích prvků: Rozlišujeme beton, 
zdivo, deskové stavební materiály, plech či hliníkové panely. 

Beton je konstrukční materiál obsahující cement, štěrk, písek, vodu a dělí se na dvě dílčí kategorie: 
standardní beton a lehčený beton. Zatímco standardní beton obsahuje štěrk, v lehkém betonu  
je možné nalézt takové přísady jako jsou pemza, bentonit nebo styropor, a má nižší pevnost v tla-
ku. To má, kromě jiného, za následek nepříznivé podmínky pro upevňovací prvky. Velikost zatížení 
upevňovacího prvku pro velká zatížení závisí, kromě jiného, na pevnosti betonu v tlaku. Tu indikují 
třídy betonu: např. C20/25 představuje pevnost v tlaku 25 N/mm² měřenou na krychli betonu 
(ČSN EN 206-1).

Zděné stavební materiály se skládají z cihel a malty. Pevnost cihel v tlaku je obvykle vyšší než pevnost 
malty, zejména u starých budov. Proto by měly být upevňovací prvky kotveny co možná nejhlouběji 
do zdiva. 

Použité zkratky v tabulkách katalogu:
Mz   plná cihla hLz   děrovaná cihla  Pb   pórobeton
V2   lehčený beton Pbb  vrták do pórobetonu KS   vápenopísková cihla
hbl  dutinová tvárnice PP     pórobeton   bn   beton

Obecně lze rozlišovat čtyři skupiny cihelného zdiva:

Plné cihly a beton s hutnou strukturou představují stavební materiál, který je velmi odolný proti zatížení 
tlakem, (P10 až 50 MPa). Jsou velmi vhodné pro kotevní upevňovací prvky.

Děrované stavební materiály s kompaktní strukturou (děrované a duté cihly) Většinou jde o cihly vyráběné 
z materiálů se stejnou pevností v tlaku jako plné cihly, ve kterých jsou dutiny (P15 MPa). Má-li 
být na tyto stavební materiály aplikováno vyšší zatížení, měly by být použity speciální upevňovací 
prvky, např. ty, které díry a dutiny přemostí nebo vyplní.

Děrované cihly s porézní strukturou mají obvykle velký počet pórů a nízkou pevnost v tlaku (P8 až15 
MPa). Pro optimální upevnění by tedy měly být použity speciální upevňovací prvky, např. upev-
ňovací prvky s dlouhou rozpěrnou zónou nebo upevňovací prvky, které se rozevřou v materiálu.

Děrované cihly s porézní strukturou (lehké děrované cihly) na bázi pórobetonu mají mnoho dutin a pórů, a tím 
také obvykle nízkou pevnost v tlaku (G2 a 3 MPa). V takovém případě je nutné věnovat výběru      
a instalaci správného upevňovacího prvku zvláštní pozornost. Vhodné jsou upevňovací prvky  
s dlouhou rozpěrnou zónou nebo injektážní kotvy, které vytvoří tvarový spoj – zejména u lehkých 
betonových dutých tvárnic, které lze vyplnit polystyrénem.

Deskové stavební materiály jsou tenkostěnné stavební materiály, často pouze s nízkou pevností (do 2MPa) 
–  např. sádrokarton  jako „Rigips”, „Knauf”; sádrovláknité desky jako „Fermacell” nebo „Rigicell” 
nebo dřevotřískové desky, desky z tvrdých vláken, překližka atd. Pro optimální upevnění je nutno 
zvolit speciální upevňovací prvky. Tyto hmoždinky jsou buď plastové nebo kovové, která působí  
na opačné straně desky. Hmoždinky vytvoří tvarový spoj na opačné straně desky.

Duté tvárnice z lehkého betonu, např. z pemzy 
nebo bentonitu

Deskové stavební materiály

1. Plná vápenopísková cihla
2. Plná cihla

1 2

1. Vodorovně děrované cihly a svisle děrované cihly se často 
nazývají mřížované nebo voštinové cihly
2. Vápenopískové děr. cihly, vápenopískové duté tvárnice

21

1. Plná cihla z lehčeného betonu, plná cihla z bentonitu,  
např. „Liapor”, „Gisoton”
2. Pórobeton, např. „Ytong”, „Hebel”

1 2

1. Základní znalosti 
upevňování
 Stavební materiál
 Vrtání
 Montáž 
2.  Základní informace        
o upevnění ETICS
 Typ montáže
 Zatížení
 Typy vnějších kontaktních  
       zateplovacích systémů

Každé upevnění představuje 
určité problémy. Ať jste 
projektant, montér, distributor 
nebo poradce, zde se dozvíte 
vše potřebné o technologii 
upevňování: 

Jaké upevnění nebo ukotvení 
je nejvhodnější pro jaký účel. 
Stručně, jasně, jednoznačně 
a k věci.
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  VRTÁní

Stavební materiály též rozhodují o tom, jaký způsob vrtání zvolit.
K dispozici jsou tři metody:

Rotační vrtání: bez příklepu pro děrované cihly a konstrukční 
materiály o nízké pevnosti, aby se žebra v děrovaných cihlách
nerozbila.

Příklepové vrtání mechanické: rotace a velké množství lehkých příklepů, 
pro plné stavební mat. s hutnou strukturou (cihly).

Pneumatické příklepové vrtání: rotace a malý počet příklepů o velké síle 
(vysoká rázová energie) pomocí elektropneumatického kladiva, 
je shodné pro plné stavební materiály s hutnou strukturou, jako 
je - beton, kámen.

GBS - temovací trn pro PÓROBETON
V  novém pórobetonovém zdivu zvýšení únosnost o 30 % oproti 
běžnému vrtání. Ideální pro novostavby.
Vyšší únosnost ve starém zdivu z popílkových tvárnic.

Jedna rada navíc pro vrtání bez příklepu: Vidiové vrtáky vrtají 
rychleji, jsou-li ostře nabroušeny, podobně jako vrtáky na ocel. 
Pro vrtání zdiva existují speciální vrtáky.

  MOnTÁž

Obecně je nutné zvažovat během montáže následující kritéria:

Okrajové a osové vzdálenosti, stejně jako tloušťka a šířka podkladové stavební součásti musí být řádně 
dodrženy, má-li upevňovací prvek udržet požadovanou zátěž. Jinak se mohou objevit ve stavebním 
materiálu trhliny. Obecně se pro plastové hmoždinky obvykle požadují vzdálenost od okraje 2 x hv 
(hv = kotevní hloubka) a osová vzdálenost 4 x hv . Běží-li směr napětí hmoždinky podél hrany stave-
bní součásti, lze vzdálenost od okraje snížit na hodnotu 1 x hv.

Díra musí být – pouze s několika výjimkami – větší než je kotevní hloubka: to proto, že funkční 
bezpečnost je zajištěna pouze, má-li šroub dostatek prostoru vyčnívat za špičku plastové hmoždinky. 
Příslušné hloubky díry pro veškerý sortiment jsou uvedeny v tabulkách na následujících stránkách. 

Vyčištění díry po vyvrtání buď vyfouknutím nebo vysátím je nezbytně nutné. Díra, která není dokonale 
vyčištěna, snižuje kvalitu kotevního spoje. Prach z vrtání má negativní vliv na správnou přilnavost 
upevňovacího prvku v díře.

        Ostře nabroušený vidiový vrták (pro vrtání
        křehkých stavebních materiálů) 
 

Standardní vidiový vrták 

Rotační 
vrtání

Příklepové
vrtání

Příklepové 
vrtání 
s elektropneumatickým příklepem.
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   TyP MOnTÁže

Správná montáž upevnění zateplovacích systémů ETICS: upevnění používaná pro zateplovací systémy jsou 
určena pro průvlečnou montáž. Průměr vrtáku je stejný jako průměr dříku hmoždinky. Hmoždinka 
je určena pro průvlečnou montáž a poté se zatlučením nebo zašroubováním roztáhne expanzní 
část  hmoždinky.

Užitná délka:  pro stanovení užitné délky je třeba brát v úvahu tloušťku izolace, a všechny nenosné 
krycí vrstvy (stará omítka, izolace atd.). Při upevňování nezapomeňte vzít v úvahu též tloušťku 
prvního nátěru.

Hloubka kotvení : v betonu C 20/25 se minimální  kotevní hloubka rovná průměru vrtání d x 5 = hef 
min. Pro materiály měkké a křehké se kotevní hloubka rovná průměru vrtání d x 8 = hef min.  (kotevní 
hloubka se zvyšuje s klesající krychelnou pevností základního materiálu!). Ovšem správná kotevní 
hloubka se nejlépe určí dle výtažné zkoušky přímo na objektu, kterou zajistí naši kvalifikovaní tech-
nici zdarma.

Skutečná hloubka kotvení: v praxi je stanovení skutečné hloubky kotvení závislé na vlastní reálné stavbě. 
Základní zkouškou případně počet dutin základního materiálu ve vrtné hloubce cca 100 mm.  
Po této zkoušce může následovat zkouška pevnosti základního materiálu pomocí kvality a vlastností  
kotevního podkladu je zkouška vrtáním. Při této zkoušce sledujeme odpor při vrtání, hloubku - 
tloušťku vrstev omítky, kvalitu a barvu, vlastní talířové hmoždinky, která se aplikuje přes zateplovací 
materiál tloušťky alespoň 100 mm. Odpor proti vytažení je buď měřitelný zkušebním testrem nebo 
i pouhou rukou, kdy tahem 0,3 kN nesmí hmoždinka povolit. Na našich stavbách se hloubka kotvení 
běžně pohybuje od 50 do 100 mm v závislosti na kraji a místu realizace.

Upevnění přes skleněnou síťovinu

Pokud je upevnění umisťováno přes zpevňovací skleněnou síťovinu, je  nutno použít tenký dřík, aby 
se zabránilo porušení síťoviny nebo její zamáčknutí do izolačního materiálu. Protože je zatížení přes 
první nátěr a zpevňovací skleněnou síťovinu rozložena rovnoměrně, vyhovuje talířek o průměru  
60 mm, bez ohledu na izolační materiál. Rozteč mezi upevněními je dána:

(n = počet upevnění na čtvereční metr).

Upevnění pod skleněnou síťovinu

60 mm upevňovací talířek lze použít i pro upevnění tuhých izolačních materiálů, jako je polystyren 
(PS) a panely z HD minerálních vláken (MV), pod skleněnou síťovinu.

Při použití izolačních materiálů méně odolných proti stlačení (minerální vlna nebo panely z minerální 
vlny) je nutno použít větší talířek (např. fischer DT 90, DT110, DT140). Tím se zatížení rozloží na 
větší plochu.

Tepelné mosty a upevnění

Vzniku tepelných mostů od upevnění ETICS se přisuzuje velký význam. V ideálním případě  
by se tepelná vodivost upevnění měla pouze minimálně lišit od tepelné vodivosti izolace,  
aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Tepelné mosty mohou za nepříznivých povětrnostních 
podmínek vést ke kondenzaci par v místě upevnění a na vnější straně fasády k nevzhledným skvrnám.

Lokální vliv tepelného mostu  je důležitou veličinou, která může vést ke snížení účinnosti tepelné 
izolace.

Hmoždinky Termofix a Termoz mají jedny z nejlepších hodnot součinitelů prostupu tepla. 

Základní informace o upevnění ETICS

Určení délky upevnění

užitná délka

vrstva staré omítky

vrstva lepidla

tloušťka izolace

kotevní hloubka

hloubka vyvrtané
           díry

Montáž upevnění skrz zpevňovací skleněnou síťovinu

Dočasně viditelné stopy u vysoce tepelně vodivých upevnění.

Termografický záznam u upevnění Termoz na fasádě. Termografický záznam u vysoce tepelně vodivých upevnění na fasádě.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY, KOTEVNÍ SYSTÉMY PRO ZATEPLOVÁNÍ ETICS
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Termografický záznam u vysoce tepelně vodivých upevnění na fasádě.

  TyPy VnĚJŠích KOnTAKTních ZATePLOVAcích SySTéMů

V zásadě je schváleno několik typů kontaktních tepelně izolačních systémů. Jejich certifikáty 
předepisují systémy upevnění, které je potřeba dodržet. Tento přehled slouží pro rychlou orienta-
ci v typech ETICS a nenahrazuje ani neupravuje postupy v technologických předpisech. Kotvení 
ETICS se řídí dle platné ČSN 732902, dle které se také stanovuje potřebný počet hmoždinek 
na m2.  

Polystyrénové desky upevněné lepením

Statika je zajištěna pouze podlepením tepelného izolantu.
U nových staveb se tento systém aplikuje na surový povrch monolitického nebo prefabrikované-
ho betonu nebo povrch z cihelného zdiva. U starých staveb na starou fasádu za předpokladu její 
přídržnosti k nosné konstrukci minimálně 0,08 N/mm2. Při nesplnění této podmínky musí být 
stará omítka odstraněna.

Zejména při zateplování starých staveb se doporučuje použít dodatečné kotvení hmoždinkami, 
např. TERMOZ. Snížení termoizolační schopnosti ETICS kvůli bodovým tepelným mostům  
od hmoždinek není nutné zohlednit v případě, že přírůstek λ ≤ 0,02 W.m-2K-1.

Polystyren a minerální vlna upevněná profily

Stability systému je dosaženo díky nosným profilům upevněnými natloukacími hmoždinkami 
(fischer natloukací hmoždinka NU ZZ). Dále jsou izolační panely bodově podlepeny minerálním 
lepidlem a ukotveny schválenými talířovými hmoždinkami (např. Termoz).

Tento systém je možné aplikovat na nosné obvodové zdivo nebo beton s omítkou nebo bez ní. 

Nosné profily bývají zhotoveny ze samozhášecího PVC nebo hliníku. Použití ovlivňuje typ izolantu 
a protipožární předpisy.

Tabule z polystyrenu nebo minerální vlny nebo lamely z minerální vlny upevněné lepením a hmoždinkami

Stability systému je dosaženo lepením a schválenými hmoždinkami, případně doplněnými  
o izolační talíře DT 90, DT 110 nebo DT 140.

Systém je určen pro zděné i betonové konstrukce s omítkou nebo bez ní. Tím je vhodný  
pro revitalizační projekty.

Lamely z minerální vlny lepené a upevněné hmoždinkami

Lamely jsou upevňovány plošným podlepením a schválenými hmoždinkami, případně doplněnými 
o izolační talířky DT 90, DT 110, DT 140.

U novostaveb je tento typ aplikován přímo na nosnou konstrukci (cihla, beton). U starých staveb 
musí být přídržnost stávající omítky ≥  0,08 N/mm2. Při nesplnění této podmínky musí být stará 
omítka odstraněna.

Řez upevněním do profilu bez talířových hmoždinek

Řez upevněním hmoždinkami a podlepením

Základní informace o upevnění ETICS
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ETICS s lepeným keramickým obložením

V tomto případě bývají izolační tabule min. z 60 % plochy podlepeny a ukotveny schválenými 
hmoždinkami.

Pro zvýšení bezpečnosti by při aplikaci těchto těžkých systémů měly být použity schválené šroubovací 
hmoždinky přes výztužnou pancéřovou nebo standartní dvojitou tkaninu.

ETICS na dřevěných nosných konstrukcích

Upevnění na obvodové dřevěné konstrukce (na nosné nebo výplňové prvky z masivu nebo 
dřevotřískových či dřevovláknitých desek) se provádí s vruty do dřeva fischer CLASSIC–FAST, nebo 
POWER–FAST spolu s izolačními talířky Termofix H10 (více info na straně 22).

ETICS na plechové opláštění či hliníkové panely např. typu KORD

Upevnění izolantu na plechové opláštění či hliníkové panely se provádí samořeznými šrouby do ple-
chu spolu s izolačními talířky termofix B (jako náhrada se mohou použít izolační talíře termofix H10). 
Více info na str 23).  

Volba hmoždinky podle materiálu nosné stavební konstrukce

Výkon v různých stavebních materiálech je důležitým atributem pro správnou volbu typu hmoždinky. 
Charakterické výtažné síly jsou uvedeny v certifikátu ETA. ETAG 014 „Plastové hmoždinky pro ETICS“ 
stanoví 5 kategorií kotevních podkladů:

Kategorie A: beton
Kategorie B: plné cihly
Kategorie C: děrované cihly
Kategorie D: beton s lehčeným kamenivem
Kategorie E: plynobeton, plynosilikát

Nejčastější typy ETICS systémů

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY, KOTEVNÍ SYSTÉMY PRO ZATEPLOVÁNÍ ETICS

  typ trnu typ hmoždinky

Plastový narážecí trn
Termoz PN 8

FIF-K

Kombinovaný trn
Termoz CN 8  (délka 110 - 230 mm)

FIF-S (délka 110 - 230 mm)

Ocelový trn

Termofix CF 8

Termoz CN 8  (délka 250 - 390 mm)

FIF-S (délka 250 - 390 mm)

Ocelový šroub

Termoz 8 U

Termoz CS 8

Termoz SV II ecotwist

ROZdĚLení TALířOVých hMOždineK dLe POužiTéhO TRnu/ŠROubu
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  FORMuLÁř nA VýTAžné ZKOuŠKy

Výtažné zkoušky si můžete objednat online na adrese
http://b2b.fischerwerke.cz/zkouska/
www.fischer-cz.cz/Podpora/Technické poradenství/Zadej poptávku tahové zkoušky

Užitečné informace 

* tahové zkoušky na talířové hmoždinky jsou zdarma pro smluvní partnery fischer 
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Vzor protokolu výtažných zkoušek, který obdržíte po provedené zkoušce.

  PROTOKOL VýTAžných ZKOuŠeK

Užitečné informace 
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Užitečné informace 

  KALKuLÁTOR PRO STAnOVení POčTu hMOždineK

Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek naleznete na:  
www.fischer-cz.cz/Podpora/Technické dokumenty/Prodejní dokumentace/Kalkulátory 
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Online kalkulátor pro výpočet okrajových vzdáleností maleznete na:
www.fischer-cz.cz/Podpora/Technické dokumenty/Prodejní dokumentace/Kalkulátory 

  uRčení OKRAJOVých VZdÁLenOSTí

Užitečné informace 
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Užitečné informace

  KALKuLÁTOR PRO VýbĚR déLKy A TyPu hMOždineK FiScheR

Kalkulátor pro výběr délky a typu hmoždinek naleznete na:  
www.fischer-cz.cz/Podpora/Technické dokumenty/Prodejní dokumentace/Kalkulátory 
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První hmoždinka s výměnným talířem

▪ Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným, laminátem 
vyztuženým plastovým trnem.

▪ Po naražení hřebu se dřík deformuje řízeným způsobem 
a díky tomu se správně aplikuje a upevní v podkladovém 
materiálu.

Výhody/přínosy
▪ Certifikováno pro stav. materiály tříd A, B, C
▪ Předmontovaný plastový trn
▪ Oblast rozpínání je téměř zcela utěsněna, což brání vniknutí 

prachu z vrtání.
▪ Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
▪ Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stav. materiálech.
▪ Plastový trn zajišťuje odbourání tepelného mostu  

(0,000 W/K).

certifikované pro:
▪ Beton 
▪ Plné cihly
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Děrované cihly
▪ Děrované vápenopískové 

cihly

Také vhodné pro:
▪ Přírodní kámen

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek

Typ montáže
▪ Povrchová  montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se musí 

započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se 

doporučuje použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 
 nebo DT 140.  

typ katalogové 
číslo

certifikát ∅ 
hmoždinky

∅
talíře

∅
vrtáku 

hl. kotvení  
v betonu B25

hloubka 
vrtání

délka 
hmoždinky

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

■ ETA ds do hef t l

Termoz PN 8/110  506325 ■ 8 60 8 35 45 108 100

Termoz PN 8/130  506326 ■ 8 60 8 35 45 128 100

Termoz PN 8/150  506327 ■ 8 60 8 35 45 148 100

Termoz PN 8/170  506328 ■ 8 60 8 35 45 168 100

Termoz PN 8/190  506329 ■ 8 60 8 35 45 188 100

Termoz PN 8/210  506330 ■ 8 60 8 35 45 208 100

Termoz PN 8/230  506331 ■ 8 60 8 35 45 228 100

Talířová hmoždinka Termoz PN 8 - plastový zatloukací  trn

 ETA 09/0171

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Asymetrický rozpínací 
element se stará o perfektní 
zakotvení také v děrovaných  
a nestandartních materiálech.

 Optimální zakotvení

 Šetří čas

Díky moderní konstruk- 
ci má hmoždinka mini-
mální  kotevní hloubku.

Kompresní zóna zajišťuje 
přesné vedení hmoždinky.

 Lepší výsledky

 Trvalá úspora

Díky plastovému trnu 
zabraňuje hmoždinka 
tepelnému mostu a 
pomáhá šetřit energii.

Tloušťka talířku jen 2,5mm 
snižuje náklady možnou 
tenčí vrstvou stěrky.

Minimální tloušťka talíře

Nová vnitřní geometrie hmoždinky  
a speciální natloukací trn snižuje 
množství "nepovedených" 
hmoždinek a to i v plném materiálu.

 Méně selhání

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

Příslušná zatížení
viz str. 26

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

VýhOdy
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typ katalogové číslo ■ ETA ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
v betonu B25

délka 
hmoždinky

∅
talíře

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

do t hef l

Termoz CN 8/110  507418  ■ 8 45 35 108 60 100

Termoz CN 8/130  507419  ■ 8 45 35 128 60 100

Termoz CN 8/150  507420  ■ 8 45 35 148 60 100

Termoz CN 8/170  507421  ■ 8 45 35 168 60 100

Termoz CN 8/190  507422  ■ 8 45 35 188 60 100

Termoz CN 8/210  507423  ■ 8 45 35 208 60 100

Termoz CN 8/230  507424  ■ 8 45 35 228 60 100

prodloužená verze 

Termoz CN 8/250 507425 ■ 8 45 35 248 60 100

Termoz CN 8/270 507426 ■ 8 45 35 268 60 100

Termoz CN 8/290 507427 ■ 8 45 35 288 60 100

Termoz CN 8/310 507428 ■ 8 45 35 308 60 100

Termoz CN 8/330 507429 ■ 8 45 35 328 60 100

Termoz CN 8/350 507430 ■ 8 45 35 348 60 100

Termoz CN 8/370 507431 ■ 8 45 35 368 60 100

Termoz CN 8/390 507432 ■ 8 45 35 388 60 100

Termoz cn 8

Talířová hmoždinka Termoz CN 8 s kombinovaným trnem

▪ Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným, 
plastokovovým děleným trnem.

▪ Kovová špička kombinovaného trnu je pozinkovaná.
▪ Po naražení hřebu se dřík deformuje řízeným způsobem 

a díky tomu se správně aplikuje a upevní v podkladovém 
materiálu.

Výhody/přínosy
▪ Certifikováno pro stav. materiály tříd A, B, C, D
▪ Předmontovaný kombinovaný, nebo ocelový zatloukací trn
▪ Oblast rozpínání je téměř zcela utěsněna, což brání vniknutí 
    prachu z vrtání.
▪ Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
▪ Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stav. materiálech.
▪ Plastokovový trn zajišťuje odbourání tepelného mostu (0,000 W/K).

Vhodné pro:
▪ Beton
▪ Zdivo
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Přírodní kámen
▪ Plné bloky z lehčeného 

betonu
▪ Děrované vápenopískové 

cihly

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek 

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky,  

se musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se doporučuje 
 použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 nebo DT 140.  

Příslušná zatížení
viz str. 26

Hřeb s novým tepelně izolačním elementem zabraňuje 
přesnos tepla. Ocelová část trnu pro vysoké výtažné 
hodnoty.

t

hnom tfix              
hef

 ETA 09/00394
Termoz cn 8 
prodloužená
s kovovým 
natloukacím trnem

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

PřehLed

▪ Vhodná také pro kotvení minerální vaty!
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typ katalogové 
číslo

■ ETA ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
v betonu B25

délka 
hmoždinky

∅
talíře

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

do t hef l

Termofix CF 8/  95  52092  ■ 8 45 35 95 60 100

Termofix CF 8/115  52124  ■ 8 45 35 115 60 100

Termofix CF 8/135  52127  ■ 8 45 35 135 60 100

Termofix CF 8/155  52128  ■ 8 45 35 155 60 100

Termofix CF 8/175  52134  ■ 8 45 35 175 60 100

Termofix CF 8/195  52135  ■ 8 45 35 195 60 100

Termofix CF 8/215  52139  ■ 8 45 35 215 60 100

Termofix CF 8/235  52140  ■ 8 45 35 235 60 100

Talířová hmoždinka Termofix CF 8 - ocelový zatloukací trn
Talířová hmoždinka pro montáž tepelně izolačních desek.

▪ Předmontovaný ocelový trn je pozinkován.
▪ Maximální výkon hmoždinky je zajištěn úplným zatlučením
 předmontovaného plastového kolíku. 

Výhody/přínosy
▪ Certifikováno pro stav. materiály tříd A, B, C, D
▪ Rychlá a jednoduchá montáž šetřící čas. 
▪ Speciální zátky omezují přenos tepla.
▪ Pružná hlava vyrovnává tepelná pnutí a tím chrání izolační 

materiál před poškozením
▪ Nízká tvorba tepelných mostů díky nylonovému zarážecímu 

kolíku (0,002 W/K).

Vhodné pro:
▪ Beton
▪ Zdivo
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Přírodní kámen
▪ Plné bloky z lehčeného 

betonu
▪ Děrované cihly
▪ Děrované vápenopískové 

cihly

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek 

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se 

musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se 

doporučuje použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 
nebo DT 140. 

Příslušná zatížení
viz str. 26

t

hnom tfix              

 ETA 07/0287

Termofix cF

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed
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Termoz 8u
s předmontovaným 
-šroubem T30

Pro správnou montáž je 
nutné použít montážní 
přípravek SWZ-T30
obj. č. 8698

Talířová hmoždinka Termoz 8U - s ocelovým trnem
Talířová hmoždinka pro montáž tepelně izolačních desek.

certifikované pro:
▪ Beton
▪ Plné vápenopískové cihly
▪ Plné pálené cihly
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Děrované pálené cihly
▪ Pórobeton
▪ Přírodní kámen

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek

Velmi vhodné:
▪ Do šedých tvárnic               

z popilkového plynosilikátu

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tip pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako  

lepidlo a staré omítky, se musí  
započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.

▪ Pro správnou montáž se doporučuje použít originální montážní 
přípravek Termoz SWZ TX 30 popř. nástavec Torx 30, který je 
v délce 50 mm z důvodu dostatečného zašroubování !!!.

▪  U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se 
doporučuje použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 nebo 

 DT 140.  

▪ Talířová hmoždinka pro montáž izolantů z EPS a MW.
▪ Výborné výtažné hodnoty ve starých a zvětralých 

plynosilikátech díky prodloužené expanzní části (70mm).
▪ Předmontovaný šroub je opatřen speciální povrchovou 

úpravou Deltaseal proti korozi. 
▪ Hmoždinka je vhodná na použití zejména těžkých systémů 

ETICS, kde povrchovou úpravu tvoří např. omítky břízolitého 
typu, či obkladové pásky.

Výhody/přínosy
▪ Certifikováno pro stav. materiály tříd A, B, C, E
▪ Předmontovaný šroub zkracuje dobu montáže.

▪ Nízká tvorba tepelných 
mostů díky nylonové zátce 
(0,002 W/K).

▪ Povrchová úprava Deltaseal 
zaručuje dlouhou životnost  
a bezpečnost.

▪ Zátka zamezuje styku 
šroubu se stěrkou.

▪ Pružná hlava vyrovnává tepelná pnutí a tím chrání 
izolační materiál před poškozením. 

Typ Katalogové 
číslo

certifikáty ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
ve všech stav. mat.

délka
hmoždinky

∅
talíře

 počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

■ ETA do t hef l

Termoz 8U/125  3826 ■ 8 ≧ 85 70 125 60 100

Termoz 8U/145  3827 ■ 8 ≧ 85 70 145 60 100

Termoz 8U/165  3828 ■ 8 ≧ 85 70 165 60 100

Termoz 8U/185  3829 ■ 8 ≧ 85 70 185 60 100

Termoz 8U/205  3830 ■ 8 ≧ 85 70 205 60 100

Termoz 8U/225  3831 ■ 8 ≧ 85 70 225 60 100

Termoz 8U/245  3832 ■ 8 ≧ 85 70 245 60 100

Termoz 8U/265  3833 ■ 8 ≧ 85 70 265 60 100

Termoz 8U/285  3834 ■ 8 ≧ 85 70 285 60 100

Termoz 8U/305  3835 ■ 8 ≧ 85 70 305 60 100

Termoz 8U/325  501447 ■ 8 ≧ 85 70 325 60 100

Termoz 8U/345  501450 ■ 8 ≧ 85 70 345 60 100

Termoz 8U/365  501451 ■ 8 ≧ 85 70 365 60 100

Termoz 8U/385  501452 ■ 8 ≧ 85 70 385 60 100

Termoz 8U/405  501453 ■ 8 ≧ 85 70 405 60 100
Příslušná zatížení
viz str. 26

 ETA 02/0019

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed
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První fischer talířová hmoždinka vhodná pro zápustnou i povrchovou montáž

▪ Plastová talířová hmoždinka s ocelovým šorubem.
▪ Určená pro zápustnou i povrchovou montáž.

Výhody/přínosy
▪ Schválená pro všechny základní stavební materiály třídy
 A, B, C, D a E.
▪ Pro povrchovou i zápustnou montáž do EPS i MW.
▪ Předmontovaný šroub pro rychlou montáž na stavbě.
▪ Rychlá, jednoduchá a efektivní montáž pomocí montážního 

přípravku CS.
▪ Pro zápustnou montáž  je možné dodat na vyžádání fasádní 

zátku z EPS Ø 62 mm (bílého i šedého), nebo MW Ø 65 mm.
▪ Kombinace šroubu hmoždinky eliminuje tvorbu tepelného 

mostu i při povrchové montáži (0,001-0,002 χ [W/K]).

certifikované pro:
▪ Beton
▪ Plná vápenopísková cihla
▪ Děrovaná vápenopísková 

cihla
▪ Svisle děrovaná cihla
▪ Plné i děrované prvky
 z lehčeného betonu
▪ Plynosilikát 
 

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek

Typ montáže
▪ Zápustná nebo povrchová montáž.

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, 
 se musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ Pro správnou povrchovou i zápustnou montáž je nutné 

použít montážní přípravek CS s 6-ti hrannou stopkou 
nebo s uchycením SDS+.

Talířová hmoždinka Termoz CS 8 - s ocelovým šroubem

Univerzální expanzní část
vhodná pro použití do
všech tříd stavebních
materiálů A, B, C, D a E.

 Stavební třídy materiálů

 Šetří čas

Díky předmontovanému 
šroubu je na stavbě 
rychlejší montáž.

Speciální tlačná zóna 
upravená také pro zápustnou 
montáž.

 Typy montáže

 Ocelový šroub

S prodlouženou
plastovou částí 
snižující tvorbu 
tepelného mostu.

Na vyžádání možno použít 
doplňkové izolační talíře 
DT 90,110 a 140 pro  
povrchovou montáž.

Izolační talíře
Konusová geometrie těla
hmoždinky pro odolnější
namáhání proti ohybu.

 Geometrie těla

Příslušná zatížení
viz str. 26

POPiS

MOnTÁž

VýhOdy

Izolační talířek

Tenký izolační talířek
z polyramidu se skelným 
vláknem.

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

Povrchová montáž s použitím montážního přípravku cS

Zápustná montáž s použitím montážního přípravku cS
(bez přípravku nelze)

Montážní postup ro délky hmoždinek 110-230mm
Montáž pro délky 250–390mm vč. typů pro rekonstrukci "R" se provádí pomocí 

prodloužených bitů dle uvedených informací k náhradním bitům.

Pro různé délky (typy) hmoždinek je nutné
použít následující bity do montážních
přípravků
▪ Náhradní BIT T 30 CS 26 mm je určen pro délky 

hmoždinek 110–230 (bit JE současti montážního 
přípravku).

▪ Náhradní BIT T 25 CS 98,5 mm je určen pro délky 
hmoždinek 250R–310 R (rekonstrukce),bit NENÍ 
součástí montážního přípravku.

▪ Náhradní BIT T 25 CS 178,5 mm je určen pro délky 
hmoždinek 250–390 (bit NENÍ součástí montažního 
přípravku).



19

typ Objednací
číslo

■ ETA délka 
hmoždinky

∅
vrtání

Hloubka
kotvení 

v betonu

Povrchová montáž Zápustná montáž Šroubovací 
nástavec

∅
talíře

počet kusů
v balení

Hloubka vrátní 
v betonu

Max. tloušťka 
izolace vč. lepidla 
bez staré omítky

Hloubka vrátní 
v betonu

Max. tloušťka 
izolace vč. lepidla 
bez staré omítky

[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

De Hnom t tfix t tfix

Termoz CS 8/110*  531960  ■ 110 8 35 45 70 T30/26 60 100

Termoz CS 8/130  531970  ■ 130 8 35 45 90 60 90 T30/26 60 100

Termoz CS 8/150  531974  ■ 150 8 35 45 110 60 110 T30/26 60 100

Termoz CS 8/170  531976  ■ 170 8 35 45 130 60 130 T30/26 60 100

Termoz CS 8/190  531978  ■ 190 8 35 45 150 60 150 T30/26 60 100

Termoz CS 8/210  531982  ■ 210 8 35 45 170 60 170 T30/26 60 100

Termoz CS 8/230  531984  ■ 230 8 35 45 190 60 190 T30/26 60 100

prodloužená verze - do montážního přípravku nutno použít prodloužený bit viz příslušenství

Termoz CS 8/250 531987 ■ 250 8 35 45 210 60 210 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/250 R 531989 ■ 250 8 35 45 210 60 210 T25/98,5 60 100

Termoz CS 8/270 531991 ■ 270 8 35 45 230 60 230 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/270 R 531993 ■ 270 8 35 45 230 60 230 T25/98,5 60 100

Termoz CS 8/290 531995 ■ 290 8 35 45 250 60 250 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/290 R 531997 ■ 290 8 35 45 250 60 250 T25/98,5 60 100

Termoz CS 8/310 532000 ■ 310 8 35 45 270 60 270 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/310 R 532003 ■ 310 8 35 45 270 60 270 T25/98,5 60 100

Termoz CS 8/330 532006 ■ 330 8 35 45 290 60 290 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/350 532008 ■ 350 8 35 45 310 60 310 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/370 532011 ■ 370 8 35 45 330 60 330 T25/178,5 60 100

Termoz CS 8/390 532014 ■ 390 8 35 45 330 60 330 T25/178,5 60 100

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení str. 6.

TechnicKé ÚdAJe

Ø
 6

0 
m

m

t fix

t

h nom 

l

d o

15 mm

t fix

t

Ø
 6

0
 m

m

h nom 

l

d o

PříSLuŠenSTVí

Talířová hmoždinka Termoz CS 8 - s ocelovým šroubem

Zápustná montáž Povrchová montáž 

R =určeno pro větší tl. nenosných vrstev (rekonstrukce)
* není určeno pro zápustnou montáž

Typ Katalogové 
číslo

∅
[mm]

 počet kusů
v balení

Fasádní zátka bílý EPS  46173 62 100

Fasádní zátka šedý EPS  643691 62 100

Fasádní zátka MW  525654 65 100

Typ Katalogové 
číslo

∅
[mm]

 počet kusů
v balení

Izolační talíř DT 90  8889 90 100

Izolační talíř DT 110  90745 110 100

Izolační talíř DT 140  8690 140 100

Typ Katalogové 
číslo

 počet kusů
v balení

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm  533761 1

Náhradní BIT T 25 CS 98,5 mm  533762 1

Náhradní BIT T 25 CS 178,5 mm  533763 1

Typ Katalogové 
číslo

 počet kusů
v balení

Montážní přípravek
s 6-ti hrannou stopkou

 532618 1

Montážní přípravek 
SDS Plus

 532619 1
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Talířová hmoždinka Termoz SV II - ecotwist
Talířová hmoždinka pro zápustnou montáž do všech stavebních materiálů.

▪ Plastová talířová hmoždinka s ocelovým šroubem pro    
zápustnou montáž do EPS a XPS. 

Výhody/přínosy
▪ Jedna hmoždinka pro všechny izolace od 100–400 mm. 
 Je třeba zvolit jednu ze tří variant dle hloubky kotevní, či 

tlušťky nenosných vrstev.
▪ ETA prohlášení pro všechny třídy stavebních materiálů
 A, B, C, D a E.
▪  Optimální šroubovitá geometrie talířku pro rychlou a čistou
 aplikaci v izolantu. 
▪ Hloubkový doraz zamezí nedovolenému hlubšímu
 zapuštění talířku a také celkovému zapuštění hmoždinky.
▪ Pro tloušťku izolantu nad 150 mm je nulový prostup tepla 

(součinitel bodového prostupu tepla = 0,000 x[W/K]).

certifikované pro:
▪ Beton
▪ Plná vápenopísková 

cihla
▪ Děrovaná 

vápenopísková cihla
▪ Svisle děrovaná cihla
▪ Plné i děrované prvky
 z lehčeného betonu
▪ Plynosilikát 
 

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních 

desek EPS a XPS

Typ montáže
▪  Zápustná montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat
 do potřebné celkové délky (správného typu) hmoždinky.
▪ Pro montáž je nutné použít montážní přípravek termoz SV II 260mm
 (pro tl. izolantu do 260mm) nebo 400mm (pro tl. izolantu do 400mm).
▪ Po aplikaci hmoždinky se doporučuje otvor utěsnit záslepkou z bílého nebo 

šedého EPS, popř. díru utěsnit nízkoexpanzní pistolovou pěnou viz tabulka 
technické údaje.

Příslušná zatížení
viz str. 26

POPiS

MOnTÁž

PřehLed

Izolační talíř se při 
aplikaci optimálně 
zakrojí do izolantu 
(čistá montáž).

Šroub se šestihrannou 
hlavou je ideální pro 
rychlou a jednoduchou aplikaci 
hmoždinky pomocí montážního 
přípravku.

Perforovaná část pro snadnější 
stlačení hmoždinky čímž
nedochází k poškození a snížení 
pevnosti hmoždinky
(praskání či přetrhnutí).

Hluboký doraz pro dosažení 
správné kotevní hloubky 
v závislosti na nenosných
vrstvách (omítka, lepidlo...)

Univerzální expanzní část 
vhodná pro použití do všech tříd 
stavebních materiálů 
A, B, C, D a E.

Fixace proti
protočení.

 Tělo hmoždinky 

 Hlava hmoždinky 

 Šetří čas Kotevní hloubka

 Ochrana

 Kotevní hloubka

 

  
ld hef hE

hnom hD

h1

ttol

 

  
ld hef hE

hnom hD

h1

ttol

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 253 4 5 6 7 8 9 1021

17 18 19
180

200

220

240

260

180

20

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Montážní přípravek
260 mm
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typ katalogové 
číslo

■ ETA ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání vč.

nenos. vrstev

hl. vrtání  
vč. nenosných 

vrstev

délka 
hmoždinky

tloušťka
izolace

∅
talíře

okrajová
vzdálenost

tloušťka
nenosné 

vrstvy

min. kotevní
hloubka

celková hloubka
 vrtání vč. izolace 

a nenosných vrstev

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

do hnom h1 ld hD hE ttol hef

Termoz SV II 0–10 530353  ■ 8 45 55 162 100 - 400 66 70 0-10 min. 35 hD +55 100

Termoz SV II 10-30 530354  ■ 8 65 75 202 100 - 400 66 70 0-30 min. 35 hD +75 100

Termoz SV II 30–60 530355  ■ 8 95 105 232 100 - 400 66 70 30-60 min. 35 hD +105 100

Termoz SV II záslepka z bílého EPS 643692 - - - - - - - - - - 200

Termoz SV II záslepka z šedého EPS 530654 - - - - - - - - - - 200

Termoz SV II montážní přípravek 260 mm 530356 - - - - - - - - - - 1

Termoz SV II montážní přípravek 400 mm 530357 - - - - - - - - - - 1

PUP 750 nízkoexpanzní pistolová pěna 525007 - - - - - - - - - - 12

PUP K2 plastová pistole pro aplikaci pěny 62400 - - - - - - - - - - 1

PUP R 500 čistící přípravek na pěny 525010 - - - - - - - - - - 12

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení str. 6.

TechnicKé ÚdAJe

KOTeVní PLÁn

Talířová hmoždinka Termoz SV II - ecotwist

* v ploše izolantu (ne ve spáře)

Uvedená kotevní schémata doporučujeme vždy konzultovat s výrobcem ETICS a projektantem–statikem dané stavby!!!

*
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Příslušná zatížení
viz str. 26

typ průměr vrutu délka
vrutu

[mm] [mm]

l ls

vrut 6,0x80  6 80

vrut 6,0x100  6 100

vrut 6,0x110  6 110

vrut 6,0x120  6 120

vrut 6,0x130  6 130

vrut 6,0x140  6 140

vrut 6,0x150  6 150

vrut 6,0x160  6 160

vrut 6,0x180  6 180

vrut 6,0x200  6 200

vrut 6,0x220  6 220

vrut 6,0x240  6 240

vrut 6,0x260  6 260

vrut 6,0x280  6 280

vrut 6,0x300  6 300

Izolační talířek Termofix H 10 s vrutem do dřeva
Talířová hmoždinka pro upevnění ETICS na dřevěné konstrukce a deskové materiály.

▪ Izolační talířek s EPS zátkou a galvanicky pozinkovaným 
šroubem. 

▪ Talířek lze dodat s vrutem Classic-Fast (Stavební technické 
osvědčení) v galv. zinku nebo Power-Fast (ETA) v galv. zinku  
a nerez A2.

Výhody/přínosy 
▪ Rychlá a jednoduchá instalace povrchové montáže je pomocí 

standardního šroubovacího nástavce Torx 30.
▪ EPS záslepka, která je součástí balení snižuje vliv tepelného 

mostu.

Typ montáže
▪ Povrchová, nebo zápustná montáž.
▪ Nenosná vrstva(lepidlo) se musí 

započítat do potřebné délky vrutu.
▪ Vrut je v talířku zapuštěn v hloubce 

10 mm.
▪ Pro správnou aplikaci zápustné 

montáže je nutné použít montážní 
přípravek TSS s 6-ti hrannou 
stopkou, kde je součástí šroubovací 
nástavec TORX 30.

▪ U měkkých izolačních desek (MW 
s TR 10 a méně) se doporučuje 
použít rozšiřovací izolační talíře

 DT 110 nebo DT 140.

Vhodné pro:
▪ Upevnění na dřevěné a 

deskové konstrukce a 
deskové materiály.

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek 

z polystyrénu či minerální 
vlny

Odzkoušena Technickým a zkušebním  
ústavem stavebním, a.s. dle ČSN EN 1382.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed

 ETA 02/0019

STO

Přesnou nabídku vrutů, vhodných pro Vaši zakázku, Vám můžeme sdělit odborný technický poradce. 
Pro dostupnost nás kontaktujte na tel.: 326 904 601, servis@fischer-cz.cz.

Vrut Power-Fast

Vrut Classic-Fast

Izolační talířek 
Termofix h 10

typ

Izolační talířek Terfmofix H 10 - obj.č. 514288 - průměr talířku je 60 mm

Montážní přípravek TSS - obj.č. 524128

Montážní přípravek
TSS 
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Izolační talířek Termofix B se šroubem (texem) do plechu
Konstrukční talířová hmoždinka pro montáž tepelně izolačních desek.

Vhodné pro:
▪ Plech i pro hliníkové 

panely

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo, se musí započítat  

do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ Šroub je v talířku zapuštěn v hloubce 10 mm
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se 

doporučuje použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 
 nebo DT 140.  

▪ Izolační talířek pr. 60mm s integrovanou plastovou zátkou
 a samořezný šroub do plechu s povrchovou úpravou galv. 

zinek nebo speciální povrchovou úpravou proti korozi.

Výhody/přínosy
▪ Šroub s povrchovou úpravou proti korozi je vysoce odolný 

vůči vlhkosti a zaručuje dlouhou životnost.
▪ Plastová zátka omezuje přenos tepla.
▪ Aplikace pomocí standardních bitů PH2 umožňuje rychlou                 

a snadnou montáž.

Příslušná zatížení
viz str. 26

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed

Odzkoušena Technickým a zkušebním ústavem stavebním, 
a.s. dle ČSN EN 1382. 

typ

Izolační talířek pro     Terfmofix B - obj.č. 534982 - průměr talířku je 60 mm

Samořezný šroub do plechu zápustná hlava PH 2 galvanický zinek

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643680 - 4,8x60

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643681 - 4,8x80

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 641945 - 4,8x100

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643682 - 4,8x120

Samořezný šroub do plechu zápustná hlava PH 2 antikorozní nátěr

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643683 - 4,8x140

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643684 - 4,8x160

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643685 - 4,8x180

Samořezný šroub pro Terfmofix B - obj. č. 643686 - 4,8x200

Izolační talířek 
Termofix B

Samořezný šroub 
do plechu TEX

STO

Přesnou nabídku vrutů, vhodných pro Vaši zakázku, Vám můžeme sdělit odborný technický poradce. 
Pro dostupnost nás kontaktujte na tel.: 326 904 601, servis@fischer-cz.cz.



24 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY, KOTEVNÍ SYSTÉMY PRO ZATEPLOVÁNÍ ETICS

Pro použití mimo certifikované zateplovací systémy.
Talířová hmoždinka FIF-K - plastový zatloukací trn

t

hnom tfix              

FIF-K

▪ Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným plastovým 
zarážecím trnem, vyztužený skelným vláknem.

▪ Po zatlučení trnu se hmoždinka aktivuje řízeným způsobem
 a díky tomu se bezpečně zakotví v podkladovém materiálu.
▪ Plastový trn zajišťuje odbourání tepelného mostu  

(0,000 W/K).

Výhody/přínosy
▪ Předmontovaný plastový zarážecí trn
▪ Kotevní část hmoždinky je zcela utěsněna, což brání vniknutí 

prachu z vrtání.
▪ Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
▪ Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stav. materiálech.

Vhodné pro:
▪ Beton
▪ Zdivo
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Přírodní kámen
▪ Plné bloky z lehčeného 

betonu
▪ Děrované vápenopískové 

cihly

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek 

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se 

musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10 a méně) se 

doporučuje použít rozšiřovací izolační talíře DT 110 
nebo DT 140.

Příslušná zatížení
viz str. 26

typ katalogové číslo ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
v betonu B25

délka 
hmoždinky

∅
talíře

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

do t hef l

FIF K 8/60/110  511771 8 45 35 110 58 100

FIF K 8/80/130  511772 8 45 35 130 58 100

FIF K 8/100/150  511773 8 45 35 150 58 100

FIF K 8/120/170  511774 8 45 35 170 58 100

FIF K 8/140/190  511775 8 45 35 190 58 100

FIF K 8/160/210  511776 8 45 35 210 58 100

FIF K 8/180/230  511777 8 45 35 230 58 100

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING STO
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Pro použití mimo certifikované zateplovací systémy.
Talířová hmoždinka FIF-S - kombinovaný zatloukací trn

t

hnom tfix              

FIF-S Vhodné pro:
▪ Beton
▪ Zdivo
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Přírodní kámen
▪ Plné bloky z lehčeného 

betonu
▪ Děrované vápenopískové 

cihly

Pro upevnění:
▪ Tepelně izolačních desek 

Typ montáže
▪ Povrchová montáž

Tipy pro montáž
▪ Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se 

musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.

▪ Plastová talířová hmoždinka s kombinovaným zarážecím 
trnem.

▪ Kovová část kombinovaného trnu je pozinkovaná.
▪ Po zatlučení trnu se hmoždinka aktivuje řízeným způsobem
 a díky tomu se bezpečně zakotví v podkladovém materiálu.

Výhody/přínosy
▪ Předmontovaný kombinovaný trn.
▪ Kotevní část hmoždinky je zcela utěsněna, což brání vniknutí 
 prachu z vrtání.
▪ Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
▪ Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých stav. materiálech.
▪ Kombinovaný trn zajišťuje odbourání tepelného mostu (0,000 W/K).
▪ U měkkých izolačních desek (MW s TR 10a méně) se doporučuje použít 

rozšiřovací izolační talíř DT 110 nebo DT 140.

Příslušná zatížení
viz str. 26

Kombinovaný zarážecí trn zabraňuje přesnosu tepla. 
Ocelová část trnu pro vysoké výtažné hodnoty.

typ katalogové číslo ∅
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
v betonu B25

délka 
hmoždinky

∅
talíře

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

do t hef l

FIF S 8/60/110  511810 8 45 35 110 58 100

FIF S 8/80/130  511811 8 45 35 130 58 100

FIF S 8/100/150  511812 8 45 35 150 58 100

FIF S 8/120/170  511813 8 45 35 170 58 100

FIF S 8/140/190  511814 8 45 35 190 58 100

FIF S 8/160/210  511815 8 45 35 210 58 100

FIF S 8/180/230  511816 8 45 35 230 58 100

prodloužená verze 

FIF S 8/200/250 511817 8 45 35 250 58 100

FIF S 8/220/270 511818 8 45 35 270 58 100

FIF S 8/240/290 511819 8 45 35 290 58 100

FIF S 8/260/310 511820 8 45 35 310 58 100

FIF S 8/280/330 511821 8 45 35 330 58 100

FIF S 8/300/350 511822 8 45 35 350 58 100

FIF S 8/350/370 511823 8 45 35 370 58 100

FIF S 8/370/390 511824 8 45 35 390 58 100

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 6.

POPiS

MOnTÁž

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

STO
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Pro kombinaci se všemi hmoždinkami Termoz a Termofix.
Izolační talířek DT

typ katalogové ∅ talíře počet kusů

číslo [mm] v balení

DT 60/8 1680 60 pro rámové hmoždinky FUR, SXR a SXRL pr. 10mm 100

DT   90 N  8889  90 100

DT 110 N  90745  110 100

DT 140 N  8690  140 100

Charakteristická zatížení talířových hmoždinek a tuhosti talíře
Termofix H 10 + vrut do dřeva pr. 6 mm

Kotevní podklad tloušťka zatížení

[mm] [kN]

Sádrovlaknitá deska /Fermacell®/ 12.5 0.75
Sádrovlaknitá deska /Rigidur®/ 12.5 0.50
Sádrokarton /Knauf - Diamant®/ 12.5 0.47
Sádrokarton /Knauf - Widiwall®/ 12.5 0.64
Sádrokarton /Cetris®/ 12.0 1.09

OSB deska 12.0 1.07

Smrkový masiv 22.5 1.86

Typ kotvy
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Stavební materiál [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

plná cihla ≧ Mz 12 0.60 0.90 0,90 1.5 1.50 1.20 0.60 0.60

plná vápenopísková cihla ≧ KS 12 0.60 0.90 0,75 0.90 1.50 1.20 0.60 0.60

beton  ≧ C16/20 – 0.90 0,75 - 1.50 1.50 – –

beton  C12/15 0.50 0.90 0,60 1.2 1.50 1.50 0.40 0.50

děrovaná cihla ≧ Hlz 12,  
hustota ≧ 1.0 kg/dm

0.40 0.60 0.60 0.60 0.75 0.75 0.40 0.40

lehčený pórovitý beton – – – 0.50 0.60 0.75 – –

děrovaná vápenopísková cihla ≧ KSL 12 0.40 0.75 0,75 0.50 0.75 0.75 0.40 0.40

dutá cihla ≧ Hbl 2 – – – – 0.40 - – –

plné bloky z lehčeného betonu – 0.60 – 0.50 0.60 0.60 – –

pórobeton ≧ PB2; PP2; P3.3 – – – – – – – –

pórobeton ≧ PB4; PP4; P4.4 – – – 0.60 0.50 0.40 – –

děrovaná cihla podle rakouské normy 
B 6124

0.30 – – - – – 0.30 0.30

tuhost talíře (kN/mm) 0.40 0.40 0.50 0.60 0.50 0.96 0.40 0.40

Vhodné pro:
▪   Kombinaci se všemi   
    hmoždinkami Termoz
    a Termofix  
    (mimo Termoz 8SV II   
     ecotwist)

Pro upevnění:
▪ Měkkých izolačních 

materiálů, např. bloků z 
minerální vlny s kolmým 
vláknem (tzv. lamely) 
apod.

▪ Izolační talířky DT 90, DT 110 a DT 140, v kombinaci               
s vhodnými hmoždinkami fischer, jsou ideálními doplňky 
pro upevnění izolačních desek a izolační materiály s nízkou 
pevností v tlaku. 

Výhody/přínosy
▪ Jednoduché použití, rychlá a snadná montáž
▪ Všestranné použití a prostorově úsporné skladování pomáhá snížit náklady.

dT 90 n dT 110 n

dT 140 n

POPiS

TechnicKé ÚdAJe

PřehLed

STO

STO STO

dT 60/8

Termofix B  se samořezným šroubem do plechu

Kotevní podklad tloušťka zatížení

[mm] [kN]

Ocelový pozinkovaný plech 0.60 0.90
Ocelový pozinkovaný plech 0.80 1.37

STO

Tuhost talíře (kN/mm) je 0,70

U termofixu B je tuhost talíře (kN/mm) 0,60

hOdnOTy chARAKTeRiSTicKých ZATížení

jsou jediné hodnoty zatížení porovnatelné mezi jednotlivými výrobci pro stejný typ kotvy, neboť kotvy jsou 
testovány a hodnoty počítány dle jednotné Evropské metodiky ETAG a posléze uvedeny v posouzení ETA . 
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typ katalogové
číslo

Ø vrtáku min. hloubka vyvrtané 
díry pro 

prův. montáž

efektivní
hloubka vyvrtané 

díry

délka 
hmoždinky

tloušťka 
připevňovaného

materiálu

bezpečnostní
šroub fischer

bit počet kusů
 v balení

gvz do td hv l d a ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   

FUR 10 x 80 T  88756 10 90 70 80 10 7 x 85 T40 50

FUR 10 x 100 T  88757 10 110 70 100 30 7 x 105 T40 50

FUR 10 x 115 T  88760 10 125 70 115 45 7 x 120 T40 50

FUR 10 x 135 T  88758 10 145 70 135 65 7 x 140 T40 50

FUR 10 x 160 T  88759 10 170 70 160 90 7 x 165 T40 50

FUR 10 x 185 T  88761 10 195 70 185 115 7 x 190 T40 50

FUR 10 x 200 T  88764 10 210 70 200 130 7 x 205 T40 50

FUR 10 x 230 T  88762 10 240 70 230 160 7 x 235 T40 50

typ katalogové 
číslo

průměr 
vrtáku

min. hloubka 
vyvrtané díry

min. kotevní 
hloubka

délka 
hmoždinky

max. užitná
délka

bezpečnostní 
šroub fischer

pro bit počet kusů
v balení

gvz ■ ETA do td hef l t fix ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SXR 10 x 80 T  46263 ■ 10 90 50 80 30 7 x 87 T40 50

SXR 10 x 100 T  46264 ■ 10 110 50 100 50 7 x 107 T40 50

SXR 10 x 120 T  46265 ■ 10 130 50 120 70 7 x 127 T40 50

SXR 10 x 140 T  46266 ■ 10 150 50 140 90 7 x 147 T40 50

SXR 10 x 160 T  46267 ■ 10 170 50 160 110 7 x 167 T40 50

SXR 10 x 180 T  46268 ■ 10 190 50 180 130 7 x 187 T40 50

SXR 10 x 200 T  46269 ■ 10 210 50 200 150 7 x 207 T40 50

SXR 10 x 230 T  46270 ■ 10 240 50 230 180 7 x 237 T40 50

SXR 10 x 260 T  46271 ■ 10 270 50 260 210 7 x 267 T40 50

TechnicKé ÚdAJe

typ katalogové 
číslo

délka pro vruty
[mm]

počet kusů
v balení

FID 50  48213 50 4,5 - 5 50

FID 90 510971 90 6 25
Fid 50 

Fid 90 

typ katalogové 
číslo

průměr 
vrtáku

min. hloubka 
vyvrtané díry

min. kotevní 
hloubka

délka 
hmoždinky

max. užitná
délka hef=70 mm

max. užitná
délka hef=90 mm

pro bit počet kusů
v balení

gvz ■ ETA do h2 hef l t fix tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SXRL 10x80 T 522698 ■ 10 90 70 80 10 - T40 50

SXRL 10x100 T 522699 ■ 10 110 70 100 30 10 T40 50

SXRL 10x120 T 522700 ■ 10 130 70 120 50 30 T40 50

SXRL 10x140 T 522701 ■ 10 150 70 140 70 50 T40 50

SXRL 10x160 T  522703 ■ 10 170 70 160 90 70 T40 50

SXRL 10x180 T  522704 ■ 10 190 70 180 110 90 T40 50

SXRL 10x200 T  522705 ■ 10 210 70 200 130 110 T40 50

SXRL 10x230 T  522706 ■ 10 240 70 230 160 140 T40 50

SXRL 10x260 T  522707 1) ■ 10 270 70 260 190 170 T40 50

SXRL 10x290 T  522708 1) ■ 10 300 70 290 220 200 T40 50

1) není předmontováno

d
O
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t
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ef

h
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Příslušenství pro talířové hmoždinky

Rámová hmoždinka SXR T - pro plné materiály mimo plynosilikátu

Rámová hmoždinka SXRL T - pro plné i děrované materiály vč. plynosilikátu

Hmoždinka FID pro izolační desky EPS a XPS

Rámová hmoždinka FUR T - pro plné i děrované materiály vč. plynosilikátu
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typ katalogové 
číslo

počet kusů
v balení

EPS bílé - průměr 65mm, tloušťka 15 mm  525723 200

EPS bílé - průměr 70mm, tloušťka 15 mm 525678 200

EPS šedé - průměr 65mm, tloušťka 15 mm 525695 200

EPS šedé - průměr 70mm, tloušťka 15 mm 642110 200

EPS bílé - průměr 62mm, tloušťka 15 mm 46173 200

EPS šedé - průměr 62mm, tloušťka 15 mm 643691 200

MW   - průměr 65 mm, tloušťka 15 mm 525654 100

MW   - průměr 70mm, tloušťka 15 mm 525619 85

typ katalogové 
číslo

počet kusů
v balení

Kovová fréza pro zátky 65/15 mm 525570 1

Plastová fréza pro zátky 70/15 mm 641322 1

typ katalogové 
číslo

počet kusů
v balení

GBS   8x230  525213 1

GBS 10x230 50596 1

ePS

katalogové
číslo

      typ 
průměr x pracovní délka / celková délka vrtáku  (mm)

balení 
kusů

509581 8 x 120/200 1

509582 8 x 250/400 1

509583 8 x 400/600 1

509584 10 x   70/120 1

509585 10 x   90/150 1

katalogové
číslo

      typ 
průměr x pracovní délka / celková délka vrtáku  (mm)

balení 
kusů

509586 10 x 120/200 1

509587 10 x 250/400 1

509588 10 x 400/600 1

EXTRA PROFI II - s válcovou stopkou (beton)

SDS PLUS II (POINTER)
katalogové
číslo

      typ 
průměr x pracovní délka / celková délka vrtáku  (mm)

balení 
kusů

531781 8.0 x 150/210 1

531782 8.0 x 200/260 1

531783 8.0 x 250/310 1

531784 8.0 x 350/400 1

531785 8.0 x 400/460 1

531786 8.0 x 550/600 1

katalogové
číslo

      typ 
průměr x pracovní délka / celková délka vrtáku  (mm)

balení 
kusů

531792 10.0 x100/160 1

531793 10.0 x 150/210 1

531794 10.0 x 200/260 1

531795 10.0 x 250/310 1

531797 10.0 x 400/450 1

Zesílená konstrukce vrtáku

Příslušenství pro talířové hmoždinky

Temovací trn GBS

Fasádní víčka EPS, MW        Fréza pro zátky

MW

Určeno také pro bezpříklepové vrtání do děrované cihly.

SDS PLUS IV (DRILLER) 
katalogové
číslo typ

balení 
kusů

504134   8.0 x 150/210 1

504136   8.0 x 200/260 1

506524   8.0 x 250/310 1

508123   8.0 x 400/460 1

504140 10.0 x 100/160 1

504141 10.0 x 150/210 1

504142 10.0 x 200/260 1

504143 10.0 x 250/310 1

504144 12.0 x 100/160 1

katalogové
číslo typ

balení 
kusů

504145 12.0 x 150/210 1

504149 12.0 x 200/260 1

504150 12.0 x 250/310 1

506530 14.0 x 400/450 1

506536 16.0 x 400/450 1

504162 18.0 x 200/250 1

504163 18.0 x 400/450 1

504164 20.0 x 200/250 1

504167 20.0 x 400/450 1

Hluboké uložení SK plátku

typ katalogové 
číslo

počet kusů
v balení

EPS bílé pro Termoz SV II ecotwist 643692 200

EPS šedé pro Termoz SV II ecotwist 530654 200
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Nový způsob distanční montáže pro kotvení přes stávající zateplovací systém

PřehLed

Vhodné pro:

▪ beton
▪ cihlové zdivo
▪ vápenopískové cihly
▪ dutinové tvárnice  

z lehčeného betonu

▪ příčně děrované cihly
▪ děrované vápenopískové 

cihly
▪ pórobeton
▪ s předvrtáním lze 

našroubovat i do dřeva

MOnTÁž

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

Montážní typy
▪ Není nutné použít speciální 
    montážní přípravky.

POPiS

▪ Tvarové zakončení kužele zesílené skelnými vlákny se při 
montáži zafrézuje přes omítku přímo do izolačního materiálu.

▪ Kužel pro přerušení tepelného mostu.

Výhody/přínosy
▪ Přerušení tepelných mostů.
▪ Možnost nastavení délky.
▪ Snadná, rychlá, profesionální montáž bez nutnosti 

speciálních nástrojů, není potřeba žádná matice / 
kontramatice nebo distanční pouzdro.

▪ Bezpečnost a spolehlivost díky zakotvení v podkladu.
▪ Vysoká zatížení.
▪ Kombišroub lze po předvrtání zašroubovat přímo do dřeva.
▪ Užitečné délky v rozsahu 45 - 240 mm.
▪ Různé druhy upevnění
 –  s SX 5: 4,5–5,5 mm vruty
 –  6,0 mm vruty
 – 6,3 mm vruty do plechu
 – šrouby a závitové tyče M6 / M8 / M10

uX univerzální 
hmoždinka

Thermax 8/10
s krytkou

UX 10 / UX 12
Univerzální hmoždinka pro bezpečné a spolehlivé ukotvení ve všech běžných stavebních materiálech.

S možností 
nastavení.

Tepelný oddělovací modul
minimalizuje tepelné ztráty.

Užitné délky
v rozsahu 45 - 240 mm.

Krytka
poskytuje čisté 
zakrytí.

Kombišroub
lze našroubovat s předvrtá-
ním přímo do dřeva.

Tvarové zakončení
se při montáži samočinně
frézuje omítkou do 
izolačního materiálu.

Montáž:
lze namontovat klíčem velikosti 
10 nebo 13.

Rozmanité možnosti 
upevnění
- s SX 5; vruty 4,5 - 5,5 mm
- 6,0 mm vruty s rozpěrnou deskou
- 6,3 mm vruty do plechu
- šrouby, závitové tyče M6/M8/M10

TheRMAX VýhOdy nA PRVní POhLed

Systém distanční montáže Thermax 8/10
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ZATížení

Garantovaná tahová zatížení nrec v kn (zahrnující koeficient bezpečnosti 7)

Stavební materiál UX 10 / Thermax 8 UX 12 / Thermax 10
beton ≧ B25 1,00 1,00
plné cihly ≧ Mz 12 0,50 0,70

děrované vápenopískové cihly ≧ KSL 12 0,60 0,80
příčně děrované cihly ≧ Hlz 12  0,20 0,30
pórobeton P4 0,40 0,60

Hmoždinka je plnou kotevní hloubkou namontována v nosném podkladu. Proces vrtání je třeba přizpůsobit stavebnímu materiálu. 
Díky možné rozdílné kvalitě spár platí hodnoty pouze pro přímou montáž ve stavebním materiálu.

Garantovaná střihová zatížení Vrec v kn 

Thermax M 8 0,15
Thermax M 10 0,20

typ katalogové 
číslo

Ø vrtáku hloubka 
vrtané díry

užitná délka hloubka 
ukotvení

Ø krytky velikost klíče použitelné 
rozměry vrutů

počet kusů 
v balení

do h0 tfix hef  SW a šroubů

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   

Thermax 8/60 M6  45685 10 120 45 - 60 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/80 M6  45686 10 140 60 - 80 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/100 M6  45687 10 160 80 - 100 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/120 M6  45688 10 180 100 - 120 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/140 M6  45689 10 200 120 - 140 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/160 M6  45690 10 220 140 - 160 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/180 M6  45691 10 240 160 - 180 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/100 M6  45692 12 160 80 - 100 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/120 M6  45693 12 180 100 - 120 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/140 M6  45694 12 200 120 - 140 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/160 M6  45695 12 220 140 - 160 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/180 M6  45696 12 240 160 - 180 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/200 M6 512605 12 260 180 - 200 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/220 M6 514250 12 280 200 - 220 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/240 M6 514251 12 300 220 - 240 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/100 M8  45697 12 160 80 - 100 70 22 13 M8 20

Thermax 10/120 M8  45698 12 180 100 - 120 70 22 13 M8 20

Thermax 10/140 M8  45699 12 200 120 - 140 70 22 13 M8 20

Thermax 10/160 M8  45700 12 220 140 - 160 70 22 13 M8 20

Thermax 10/180 M8 514252 12 240 160 - 180 70 22 13 M8 20

Thermax 10/200 M8 514253 12 260 180 - 200 70 22 13 M8 20

Thermax 10/220 M8 514254 12 280 220 - 220 70 22 13 M8 20

Thermax 10/240 M8 514255 12 300 220 - 240 70 22 13 M8 20

Thermax 10/100 M10  45702 12 160 80 - 100 70 22 13 M10 20

Thermax 10/120 M10  45703 12 180 100 - 120 70 22 13 M10 20

Thermax 10/140 M10  45704 12 200 120 - 140 70 22 13 M10 20

Thermax 10/160 M10  45705 12 220 140 - 160 70 22 13 M10 20

Thermax 10/180 M10 514256 12 240 160 - 180 70 22 13 M10 20

Thermax 10/200 M10 514257 12 260 180 - 200 70 22 13 M10 20

Thermax 10/220 M10 514258 12 280 200 - 220 70 22 13 M10 20

Thermax 10/240 M10 514259 12 300 220 - 240 70 22 13 M10 20

TechnicKé ÚdAJe

Systém distanční montáže Thermax 8/10

hef
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Nový způsob montáže pro kotvení přes stávající zateplovací systémy bez tepelných mostů.

POPiS

▪   Kovové čelisti slouží pro snadné a rychlé provrtání plastové  
     části thermaxu přes omítku a lepicí vrstvu stávajícího  
     zateplení.

Výhody/přínosy
▪ Tepelná bariéra (kotvení bez tepelných mostů)
▪ Velice variabilní nastavení
▪ Úsporné a profesionální řešení
▪ Jednoduchá a rychlá montáž bez speciálních nástrojů
▪ Jedno upevnění pro všechny stavební materiály pomocí 

chemické malty.

▪ Systém montáže pro velká zatížení
▪ Vnější části z nerezové oceli
▪ Jeden prvek pro užitné délky od 60 do 170 mm
▪ Pro prodloužení užitné délky je možné předmontovanou 

závitovou tyč vyměnit za delší, např. zkrácením metrové 
závitové tyče.MOnTÁž

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

Tipy pro montáž
▪ Montáž bez speciálních nástrojů
▪ Před frézováním lůžka pro sklolaminátový kužel  

do fasády osaďte kužel 3 přiloženými kovovými čelistmi 
do drážek v kuželu. Čelisti zabraňují opotřebování kuželu 
během frézování a není ho tak nutné měnit. Kovové 
čelisti se nachází v balení 20 ks. 

TechnicKé ÚdAJe

typ katalogové číslo obsah počet kusů v balení

Thermax M12–12 / 110  SET  2 51290 2 závitové tyče M12, 2 plastové kužele, 2 nerezové závitové kolíky M12-A2, 2 nerezové podložky A2, 
2 nerezové matky A2, 2 sítka 20 x 130, 1 bit, 1 montážní návod 2

Thermax M12–12 / 110  SET  20 51291
20 závitových tyčí M12, 20 plastových kuželů, 20 nerezových závitových kolíků M12-A2, 20 
nerezových podložek A2, 20 nerezových matek A2, 20 sítek 20 x 130, 5 kovových čelistí, 1 bit,  
1 montážní návod

20

Thermax M16–12 / 170  SET  2 51292 2 závitové tyče M16, 2 plastové kužele, 2 nerezové závitové kolíky M12-A2, 2 nerezové podložky A2, 
2 nerezové matky A2, 2 sítka 20 x 200, 1 bit, 2 prodlužovací hadičky, 1 montážní návod 2

Thermax M16–12 / 170  SET 20 51293
20 závitových tyčí M16, 20 plastových kuželů, 20 nerezových závitových kolíků M12-A2, 20 
nerezových podložek A2, 20 nerezových matek A2, 20 sítek 20 x 200, 5 kovových čelistí, 1 bit,  
3 prodlužovací hadičky,  1 montážní návod

20

typ závitová tyč stavební materiál užitná 
délka  přes 

izolaci

tloušťka připev. 
materiálu

kotevní
hloubka

∅ vrtané
díry

hloubka díry
td

sítko spotřeba 
chemické 

malty

utahovací
moment 

tfix e hef do td = tfix + hef+10 mm
mm

v dílcích Tinst 
mm mm mm mm mm Nm

Thermax 
M12–12 / 110

M12 Beton/plná cihla 60–110 ≦ 16 130 14 tfix + 130 + 10 nepoužívá se 6 20

M12 Děrovaná cihla 60–110 ≦ 16 130 20 tfix + 130 + 10 20 x 130 35 20

Thermax 
M16–12 / 170

M16 Beton/plná cihla 60–170 ≦ 16 130 18 tfix + 130 + 10 nepoužívá se 10 20

M16 Děrovaná cihla 60–170 ≦ 16 200 20 tfix + 200 + 10 20 x 200 80 20

hef tfixtfix e
td

Tinst

hef tfix e
td

Tinst

Vhodné pro:
▪ Beton bez trhlin
▪ Plné vápenopískové cihly
▪ Duté tvárnice z lehčeného 

betonu
▪ Děrované cihly
▪ Děrované vápenopískové 

cihly
▪ Pórobeton

Pro upevnění: 
▪ Montáž markýz a rolet 

přes tepelnou izolaci

PřehLed

Upevňovací systém Thermax 12/16 pro markýzy a rolety

Kovové čelisti

Thermax 12/16
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PříSLuŠenSTVí

FiS V 360 S chemická malta

dK lepící tmel

FiS dM S aplikační pistole pro chemické maltyAbG pumpička na vyfouknutí vyvrtaného otvoru

FiS kartáček pro vyčištění vyvrtaných otvorů

FiS prodlužovací trubička

Nový typ montáže bez tepelných mostů.

ZATížení

Upevňovací systém Thermax 12/16 pro markýzy a rolety

     

Chemická malta katalogové číslo

Chemická malta fischer FIS V 360 S  43994

Těsnění do kruhové mezery Thermax/omítka

Lepící tmel fischer DK 59389

Aplikační pistole

Aplikační pistole FIS DM S 511118

Vyčištění otvoru

Pumpička na vyčištění vyvrt. otvoru  ABG  89300

Sada kartáčků 14/20 mm  48980

Sada kartáčků 20/30 mm  48981

Prodlužovací trubička 48983

doporučená střihová zatížení Vrec v kn pro Thermax 12/...M12 zadaný posun max. 1 mm (2 mm)1) 

Tloušťka vrstvy, která není nosná tfix [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200
Thermax 12/... M12 vícenásobné upevnění Vrec na každý 
ks Thermax

[kN] Krátkodobě 1 mm2) (2 mm) 
posun

0,88 (0,88) 0,70 (0,70) 0,49 (0,57) 0,31 (0,48) 0,21 (0,41) 0,15 (0,29) 0,10 (0,21) 0,08 (0,16)

Thermax 12/... M12 jednotlivé upevnění Vrec na každý 
ks Thermax

[kN] Krátkodobě 1 mm2) (2 mm) 
posun

0,50 (0,98) 0,34 (0,70) 0,24 (0,48) 0,17 (0,34) 0,12 (0,24) 0,09 (0,18) 0,07 (0,14) 0,05 (0,10)

1) Hodnoty v závorkách odpovídají posunu 2 mm. Mezilehlé hodnoty se smějí vypočítat interpolací.              2)  Při max. 1 mm posunu je galvanicky pozinkovaný prvek Thermax přípustný i ve venkovním prostředí.

doporučená střihová zatížení Vrec v kn  pro Thermax 16/...M12 zadaný posun max. 1 mm (2 mm)1) 

Tloušťka vrstvy, která není nosná tfix [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200
Thermax 16/... M12 vícenásobné upevnění Vrec na každý 
ks Thermax

[kN] Krátkodobě 1 mm2) (2 mm) 
posun

1,51 (1,51) 1,20 (1,20) 0,35 (0,98) 0,62 (0,83) 0,45 (0,71) 0,34 (0,63) 0,26 (0,52) 0,21 (0,41)

Thermax 16/... M12 jednotlivé upevnění Vrec na každý 
ks Thermax

[kN] Krátkodobě 1 mm2) (2 mm) 
posun

1,01 (2,01) 0,73 (1,50) 0,54 (1,09) 0,40 (0,80) 0,31 (0,62) 0,24 (0,48) 0,19 (0,38) 0,15 (0,30)

1) Hodnoty v závorkách odpovídají posunu 2 mm. Mezilehlé hodnoty se smějí vypočítat interpolací.        2)  Při max. 1 mm posunu je galvanicky pozinkovaný prvek Thermax přípustný i ve venkovním prostředí.

doporučená zatížení nrec v kn pro Thermax 12/...M12 / Thermax 16/...M12.

jednotlivá hmoždinka cihlové zdivo
≧ Mz 12

Thermax

plné vápenopískové cihly
≧ KS 12

Thermax

příčně děrované cihly
≧ Hlz 12

(rotační vrtání)

Thermax

děrované vápenopískové 
cihly

≧ KSL 12
(rotační vrtání)

Thermax

dutinová tvárnice
z lehkého betonu

Hbl 2 (Hbl 4)4)

(rotační vrtání)

Thermax

pórobeton7)

≧ PB23)

Thermax

beton bez trhlin1)

C20/25 (B25)
čelní strana stropu
hloubka ukotvení

hef = 110 mm
Thermax

závitová tyč Ø Dus [mm] 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 12 16
garantovaná zatížení [kN] 1,7 1,7 0,8 1,4 0,5 (0,8)4) 1,3 3,41)

tloušťka stavebního dílu ≧ [mm] 110 110 240 240 240 110 130 160

vzdálenost od okraje ≧ [mm] 60 (250)5) 60 (250)5) 150 240 150 240 150 240 200 556) 656)

osová vzdálenost ≧ [mm] 100 100 100 100 200 200 556) 656)

max. zatížení při dostatečném 
přídavném zatížení na zdivo2) [kN] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - -

1) Odpovídá přípustému zatížení v tahu pro kužel Thermax.     4)  Hodnoty v závorkách platí pro dutinové tvárnice z lehkého betonu Hbl 4.
2) Úplnému vytažení jednotlivých cihel ven je třeba zabránit odpovídajícím dostatečným přídavným zatížením  5)  Hodnoty v závorkách jsou platné v případě neexistujícího přitížení.
 na zdivo. Ukotvení blízko okraje u zvýšených hran atik a parapetů je třeba pečlivě zkontrolovat.  6)  Minimální vzdálenosti od okraje a osové vzdálenosti.
3) K uložení v pórobetonu je třeba použít kuželový vrták PBB a středící pouzdra.    7)  Není součástí schválení Thermax.

dOPORučenÁ ZATížení

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!



TERMOZ SV II ecotwist 
NOVINKA

ETA-12/0208
ETAG 014

A, B, C, D, E

pro zápustnou montáž do EPS a XPS

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Izolační talíř se při  
aplikaci optimálně
zakrojí do izolantu a 
tím nevzniká žádné 
poškození izolace  
(čistá montáž).

Šroub se šestihranou hlavou
je ideální pro rychlou 
a jednoduchou aplikaci
hmoždinky pomocí
montážního přípravku.

Perforovaná část pro snadnější         
stlačení hmoždinky čímž   
nedochází k poškození
a snížení pevnosti
hmoždinky (praskání či přetrhnutí).

Hluboký doraz pro dosažení  
správné kotevní hloubky v 
závislosti na nenosných
vrstvách (omítka, lepidlo...)

Univerzální expanzní část 
vhodná pro použití do všech tříd 
stavebních materiálů
A, B, C, D a E.
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