
174 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY, KOTVENÍ MARKÝZ

základNÍ zNalOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 18 - 22.
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Pro použití mimo certifikované zateplovací systémy.
Talířová hmoždinka FIF-K - plastový zatloukací trn

TECHNICkÉ ÚdaJE
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FIF-K

POPIS

▪ 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
▪ Předmontovaný plastový trn
▪ Oblast rozpínání 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 

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

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

musí započítat do potřebné užitné délky.
▪ Při montáži do měkkých izolačních panelů se rovněž 

doporučuje kombinovat s talíři DT 90, DT 110 nebo 
    DT 140 pro měkké izolační desky.

Příslušná zatížení
viz str. 185.

Kotevní hloubka hef  v ostatních stavebních materiálech než v betonu B25 viz. odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 29.

typ katalogové číslo ∅�
vrtáku

hloubka 
vrtání

hl. kotvení  
v betonu B25

délka 
hmoždinky

max. tloušťka 
izolace

∅�
talíře

počet kusů
v balení

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

do t hef l tfix

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

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

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

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

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

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

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




