
fischer kotva FPX-I 
do pórobetonu
První kotva do pórobetonu s certifikací ETA!

ETA-12/0456

Metal anchor for use in
autoclaved aerated conrete

Inteligentní metoda instalace umožňuje 
jednoduché nastavení  
bez momentového klíče. 

Jedinečná
Rychlá

Metrický vnitřní závit umožňuje používat 
standardní šrouby a závitové tyče pro 
ideální přizpůsobení podle upevnění nebo 
samostatné instalace. 

Expanze pomocí šestihranného klíče 
umožňuje rychlou instalaci a zaručuje  
automatickou a 100% kontrolu  
nastavení.

Jedinečná čtvercová rozpínací zóna 
zajišťuje bezpečnou a spolehlivou  
instalaci bez protáčení při dotahování.  
Zároveň umožňuje vysokou úroveň 
zatížení. 

NOVÉ

Mnohostranná
Jednoduchá
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Instalace

Vyvrtejte otvor. Kladivem zatlučte kotvu, 
dokud nebude lícovat s horním 
okrajem pórobetonu.

Rozepřete kotvu šestihranným 
klíčem.

Automatická kontrola rozepření 
uvolněním šestihranného klíče 
z kotvy.

Pomocí šroubu nebo závitové 
tyče upevněte připevnňovaný 
díl. Hotovo!

Kotva do pórobetonu FPX-l

Typ

 
objednací 

číslo

ETA
průměr 
vrtáku

d0
[mm]

min. hl.
vrtání

h1
[mm]

délka 
kotvy

l
[mm]

min. kote-
vní hloubka

hef
[mm]

min. hl. 
zašroubování

lE,min
[mm]

max. hl. 
zašroubování

lE,max
[mm]

počet 
kusů

v balení

FPX M6 I 519021 ■ 10 80 75 70 10 15 25

FPX M8 I 519022 ■ 10 80 75 70 8 15 25

FPX M10 I 519023 ■ 10 80 75 70 10 15 25

FPX M12 I 519024 ■ 10 80 75 70 12 15 25

Včetně šestihranného klíče.

Maximální přípustné zatížení1) v pórobetonu pro FPX-I* Jedna kotva Skupiny kotev

Typ M6 M8 M10 M12 M6 M8 M10 M12

Minimální tloušťka stavebního dílu s čištěním vyvrtaného otvoru hmin

[mm]

100 100

Minimální tloušťka stavebního dílu bez čištění vyvrtaného otvoru hmin 120 120

Účinná hloubka kotvení hef 70 70

Maximální moment dotažení upínacího šroubu Tmax [Nm] 3,0 5) 3,0 5)

Min. vzdálenost spojů pro jednoduché kotvy cF

[mm]

0 9) / 75 13) / 125 14) –

Min. rozestupy středů 2) ve skupině kotev a u 2 jednoduchých kotev 15) smin 100 100

Min. vzdálenost od okraje 2) c1 125 11) 250

Min. vzdálenost od okraje 2) kolmo k c1 c2 188 375

Min. mezilehlé rozestupy a 375 (600) 12) 750

Přípustné zatížení pro jednoduché kotvy Fzul 3) nebo pro skupiny kotev s 2 nebo 4 kotvami Fzul,n 3) 6) 8)

Zdivo z pórobetonu 4) 7)

fck ≥ 1.6 N /mm² ; ρm ≥ 0.25 kg/dm³

Fzul 3) [kN]

0,3 0,6

fck ≥ 2.0 N /mm² ; ρm ≥ 0.35 kg/dm³ 0,4 0,8

fck ≥ 4.0 N /mm² ; ρm ≥ 0.50 kg/dm 0,9 1,8

fck ≥ 6.0 N /mm² ; ρm ≥ 0.65 kg/dm³ 1,4 2,8

Desky z pórobetonu 4), s trhlinami
fck ≥ 3.3 N /mm² ; ρm ≥ 0.50 kg/dm³ 0,6 1,2

fck ≥ 4.4 N /mm² ; ρm ≥ 0.55 kg/dm³ 0,8 1,6

Desky z pórobetonu 4), bez trhlin
fck ≥ 3.3 N /mm² ; ρm ≥ 0.50 kg/dm 0,8 1,6

fck ≥ 4.4 N /mm² ; ρm ≥ 0.55 kg/dm³ 1,2 2,4

1)  Zahrnuje vůli pro parciální bezpečnostní faktory odolnosti předepsané ve scválení a parciální bezpečnostní faktor 
působení γF = 1,4.

2)  Nejmenší možné rozestupy středů nebo vzdálenost od okraje bez snížení přípustného zatížení.
3) Platí pro zatížení v tahu, střihové zatížení a diagonální zatížení v libovolném úhlu.
4)  Třída pevnosti cihly/bloku fck a hustota za sucha ρm podle normy EN 771-4, resp. EN 12602.
5)  Pokud kotva při utahování není schopna se zapřít proti upevnění, nesmí se aplikovat žádný utahovací moment (Tmax =0).
6)  Jsou-li použity 4 kotvy, uspořádají se do obdélníka.
7)  V případě spár zdiva jsou zapotřebí výpočty pro ověření, že cihlový blok nebude vytažen ven.
8)  Přípustné celkové zatížení skupiny kotev.
9)  Žádná vzdálenost spár není zapotřebí pro celkové zalití spár o šířce ≤12 mm a pevnost malty v tlaku  

podle normy EN 998-2 ≥ fck pórobeton.

10)  V případě skrytých spár je třeba vydělit přípustné celkové zatížení skupiny kotev věma a vypočítat jako  
několikanásobné upevnění v souladu s ETAG 001, příloha C.

11)  Pro vyztužené desky z pórobetonu o šířce ≤ 700 mm: c1 ≥ 150 mm.
12)  Hodnota v závorce platí pro desky z pórobetonu.
13)  cF pro zatížení v tahu, resp. střihu rovnoběžně s nezalitou spárou o šířce ≤ 2 mm.
14)  cF = c1 pro příčnou tahovou sílu nebo šikmou tahovou sílu kolmo k nezalité spáře o šířce ≤ 2 mm.
15) Mezilehlé rozestupy a vzdálenosti od okrajů pro skupiny kotev platí pro 2 jednoduché kotvy s rozestupem ≤ 375 mm 

(≥s min).

*) Odolnost proti požáru podle normy DIN 4102 (třída A1)

Kotva do pórobetonu FPX-I  
První kotva do pórobetonu s certifikací ETA

M8 – M12

M6

■	 Jedinečná	čtvercová	rozpínací	zóna	zajišťuje	bezpečnou  
a spolehlivou instalaci bez protáčení při dotahování.		
Umožňuje	vysokou	úroveň	zatížení.

■	 Snadné	rozepření	pomocí	šroubováku.	

■	 Jedinečné	4-násobné	rozepření	kotvy	FPX-I	zaručuje	vysokou		
únosnost	v	tahu	a	střihu	a	znamená	tedy méně kotevních spojů.

■	 První	ocelová	kotva	se	schválením	ETA		
a	atestem	z	protipožárních	zkoušek		
pro	upevnění	v	pórobetonu	umožňuje	
použití	také	pro	bezpečnostní	instalace.
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h 1

d 0

l E,min
l E,max

h ef


