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I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Toto Evropské technické schválení je vydáno Německým institutem stavební techniky v souladu se: 
 

- Směrnicí Rady č. 89/106/EWG ze dne 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních 
předpisů členských států v oblasti stavebních výrobků1, pozměněno Směrnicí Rady2 č. 93/68/EWG 
a nařízením (EG) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady3; 

- zákonem u uvádění do oběhu a volným oběhem zboží stavebních výrobků k realizaci Směrnice 
89/106/EWG Rady z 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních předpisů členských 
států v oblasti stavebních výrobků a dalších právních úkonů evropského společenství (zákon o 
stavebních výrobcích-BauPG) z 28. dubna 19984, naposledy pozměněno odst. 2 zákona ze dne 08. 
listopadu 20115; 

- společnými pravidly procesů pro podání žádosti, přípravu a udělování Evropských technických 
schválení podle přílohy k Rozhodnutí Komise6 č. 94/23/EG; 

- směrnicí pro Evropské technické schválení pro „ Kovové kotvy ke kotvení do betonu – část 5: 
Chemické kotvy“, ETAG 001-05. 

 
2. Německý institut stavební techniky je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto 

Evropského technického schválení. Tuto zkoušku lze uskutečnit ve výrobním závodě. Za shodu 
výrobků s Evropským technickým schválením a jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává 
odpovědný držitel Evropského technického schválení. 

 
3. Toto Evropské technické schválení se nesmí převádět na jiné než na straně 1 uvedené výrobce 

nebo zástupce výrobce nebo na jiné než na straně 1 tohoto Evropského technického schválení 
vyjmenované výrobní závody. 

 
4. Německý institut stavební techniky může toto Evropské technické schválení zrušit, obzvláště 

v důsledku oznámení Komise z důvodu čl. 5 odst. 1 Směrnice rady č. 89/106/EWG. 
 
5. Toto Evropské technické schválení se smí – též při elektronickém přenosu - reprodukovat pouze 

v nezkrácené podobě. Částečná reprodukce je však možná za písemného souhlasu Německého 
institutu stavební techniky. Takovou částečnou reprodukci je nutno jako neúplnou označit. Texty a 
výkresy v reklamních brožurách nesmí být ani v rozporu s  Evropským technickým schválením ani 
se nesmí neoprávněně používat. 

 
6. Evropské technické schválení je vydáno schvalovacím orgánem v jeho úředním jazyce. Toto znění 

odpovídá znění danému do oběhu Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA. 
Překlady do jiných jazyků musí být jako překlad označeny. 

 
 
 
1  Úřední věstník Evropských společenství L 40 z 11.února 1989, str. 12 
2   Úřední věstník Evropských společenství L 220 z 30.srpna 1993, str. 1 
3  Úřední věstník Evropské unie L 284 z 31.října.2003, str. 25 
4  Spolková sbírka zákonů Díl I 1998, str. 812 

5  Spolková sbírka zákonů Díl I 2011, str. 2178 

6  Úřední věstník Evropských společenství  L 17 z 20.ledna1994, str. 34  
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I. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 
 

1 Popis stavebního výrobku a účelu použití 
 
1.1 Popis výrobku 

 
KEW VM V je chemická kotva (injektážní systém), který se skládá z maltové kartuše a kotevní 
tyče se šestihrannou matkou a podložkou o velikostech M10, M12 a M16. Ocelové části (kotevní 
tyč, matka, podložka) jsou vyrobeny z galvanicky pozinkované oceli nebo nerezové oceli 
1.4401, 1.4404 nebo 1.4571.  
 
Kotevní tyč se vloží do vyvrtaného otvoru vyplněného injektážní maltou a ukotví prostřednictvím 
lepeného spojení mezi kotevní tyčí, injektážní maltou a betonem. 
 
V příloze 1 je kotva znázorněna v namontovaném stavu. 

 
1.2 Účel použití 

 
Kotva je určena pro použití, při kterých se musí splnit požadavky na mechanickou pevnost a 
stabilitu a bezpečnost užívání ve smyslu Základních požadavků 1 a 4 Směrnice 89/106/EWG a 
při kterých by selhání ukotvení vedlo k ohrožení života a zdraví lidí a/nebo k značným 
ekonomickým následkům. Požární bezpečnost (základní požadavek 2) toto Evropské technické 
schválení nezahrnuje. Kotva se smí použít pouze k ukotvení za převážně stálého nebo takřka 
stálého zatížení v armovaném nebo nearmovaném normálním betonu pevnostní třídy minimálně 
C20/25 a maximálně C50/60 podle EN 206:2000-12. 

                  Kotva se smí používat pouze v nepopraskaném betonu. 
 
Ocelové části z galvanicky pozinkované oceli: 
Kotevní tyč, matice a podložka z galvanicky pozinkované oceli se smí použít pouze ve 
stavebních dílcích za podmínek suchých vnitřních prostor. 
 
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4401, 1.4404 nebo 1.4571: 
Kotevní tyč, matice a podložka z nerezové oceli  se smí ve stavebních dílcích použít za 
podmínek suchých vnitřních prostor jakož i ve volných (včetně průmyslového  ovzduší a 
blízkosti moře) nebo vlhkých prostorech, pokud se nevyskytují mimořádně agresivní podmínky. 
K těmto mimořádně agresivním podmínkám patří např. trvalé, střídavé ponořování do mořské 
vody nebo oblast ostřikování mořskou vodou, ovzduší obsahující chlór v krytých plaveckých 
bazénech nebo ovzduší s extrémním chemickým znečištěním (např. u odsiřovacích zařízení 
spalin či silničních tunelů, ve kterých se používají prostředky na odstranění náledí). 
Kotva se smí usadit do suchého či mokrého betonu, nikoliv však do vyvrtaných otvorů 
zaplněných vodou.  
Toto Evropské technické schválení zahrnuje kotvení ve vyvrtaných otvorech, které jsou 
zhotoveny výlučně vrtáním s  příklepem vrtacího kladiva. 
 
Kotva se smí použít v následujícím rozmezí teplot: 
Rozsah teplot:    -40°C až +80°C    (max. dlouhodobá teplota +50°C a 
                                                          max. krátkodobá teplota +80°C) 
 
 
 
 
 

P ř e
 k 

l a
 d 

( C
 Z )



Z68941.12  8.06.01-347/12 

 
 

 
Prodloužení doby platnosti                                                                                 Strana 4 ze 13 I 6. září 2012 
Evropského technického schválení ETA-08/0089 

 
 
Ustanovení tohoto Evropského technického schválení vychází z předpokládané doby životnosti 
kotvy 50 let. Údaje o době životnosti nemohou být považovány za záruku výrobce, nýbrž pouze 
jako pomůcka k výběru správného výrobku s ohledem na očekávanou přiměřenou dobu 
životnosti stavby.  

 
      2          Vlastnosti výrobku a metody ověření  

 
2.1 Vlastnosti výrobku 

Kotva  odpovídá  výkresům a údajům příloh 1 až 3. V přílohách 1 až  3 neuvedené  materiálové 
     parametry, rozměry a tolerance kotvy musí odpovídat údajům stanoveným v technické 

dokumentaci 7  tohoto Evropského technického osvědčení. 
 
Charakteristické hodnoty pro návrh ukotvení jsou uvedené v přílohách 4 a 5. 
 
Každá maltová kartuše je označena potiskem „Chemická malta KEW VM V“, velikostí kartuše, 
návodem ke zpracování, číslem šarže, datem trvanlivosti, označením nebezpečnosti, dobou 
vytvrzení a dobou zpracování podle přílohy 1. 
 
Obě složky chemické malty  jsou  dodávány  nesmíchané  v maltových  kartuších  o velikosti 
280 ml, 345 ml nebo 410 ml podle přílohy 1. 
 

2.2        Metody ověřování 
Posouzení použitelnosti kotvy pro zamýšlený účel použití s ohledem na požadavky na 
mechanické vlastnosti a stabilitu a bezpečnost při používání ve smyslu Základních požadavků 1 
a 4 proběhlo v souladu se „Směrnicí pro Evropská technická schválení pro kovové kotvy  pro 
kotvení v betonu“, část 1 „Kotvy-obecně“ a část 5 „Chemické kotvy“, na základě varianty 7. 

 
Dodatečně k specifickým ustanovením tohoto Evropského technického schválení, které se 
vztahují na nebezpečné látky, mohou výrobky v oblasti platnosti tohoto osvědčení podléhat 
dalším požadavkům (např.  realizované evropské legislativy a národních právních a správních 
předpisů). Pro splnění ustanovení Směrnice o stavebních výrobcích, musí být stejně tak 
splněny případně i tyto požadavky.  

 
3         Posouzení a prokazování shody a označení CE 

 
3.1           Systém prokazování shody 

Podle rozhodnutí č. 96/582/EG Evropské komise 8 se použije systém 2(i) prokazování shody 
(označeno jako systém 1). 
 
Tento systém prokazování shody je popsán následovně: 
 
Systém 1: Certifikace shody výrobku schváleným certifikačním úřadem na základě: 
(a)    Úkolů výrobce: 

(1) kontrola výroby v místě výroby; 
(2) doplňková zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného 

zkušebního plánu;  
 

 

7     Technická dokumentace tohoto Evropského technického schválení je uložena u Německého institutu 
stavební techniky a bude poskytnuta příslušným schváleným orgánům, je-li tato pro úkoly schválených 
orgánů zapojených do  postupu prokazování shody důležité. 

8     Úřední věstník Evropských společenství L 254 z 08.10.1996 
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(b) Úkolů schválené osoby: 
(3) počáteční zkouška výrobku; 
(4) prvotní inspekce výrobního závodu a kontrola výroby v závodě; 
(5) průběžný dohled, posuzování a uznávání kontroly výroby u výrobce 

   
Poznámka: Schválené osoby bývají nazývány také „notifikované osoby“ 

 
3.2             Kompetence 

 
3.2.1 Úlohy výrobce 
3.2.1.1 Vlastní kontrola ve výrobě 

 
Výrobce musí provádět stálý vlastní dohled výroby. Všechna předepsaná data, požadavky a 
předpisy se systematicky uchovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů, 
včetně záznamů o dosažených výsledcích. Vlastní kontrola výroby ve výrobním závodě  
zajišťuje, že je výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým schválením.  

 
Výrobce smí používat jen výchozí suroviny/suroviny/součásti, které jsou uvedeny v technické 
dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. 
 
Vlastní kontrola ve výrobě musí být ve shodě se zkušebním plánem, který je součástí technické 
dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Zkušební plán je stanoven v souvislosti 
s kontrolním systémem vlastní kontroly výroby provozovaným výrobcem a je uložen u 
Německého institutu stavební techniky 9. 

 
Výsledky vlastní kontroly výroby se musí uchovávat a v souladu s ustanovením zkušebního 
plánu vyhodnotit. 

 
3.2.1.2      Ostatní úkoly výrobce 
  

Výrobce musí na základě smlouvy zapojit osobu, která je schválená pro úlohy dle odstavce 3.1 
pro oblast kotev, k provádění opatření podle odstavce 3.2.2. K tomuto účelu musí výrobce 
schválené osobě předložit zkušební plán dle odstavců 3.2.1.1 a 3.2.2. 
 
Výrobce musí vydat prohlášení o shodě s výpovědí, že stavební výrobek je ve shodě s tímto 
Evropským technickým schválením. 

 
3.2.2      Úkoly schválených osob 

 
Schválená osoba provádí následující úkoly ve shodě s ustanoveními zkušebního plánu: 
- prvotní zkouška výrobku, 
- prvotní inspekce závodu a vlastní kontroly výroby, 
- průběžný dohled, posuzování a uznávání vlastní výroby v závodě 

 
Schválená osoba musí podstatné body výše uvedených opatření zaznamenat a dosažené 
výsledky a závěry zadokumentovat v písemné zprávě. 

 

Výrobcem zapojený schválený certifikační orgán vystaví ES-certifikát shody s prohlášením, že 
se výrobek shoduje s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. 
Pokud již nebudou splňována ustanovení Evropského technického schválení a příslušného 
zkušebního plánu, musí certifikační orgán certifikát shody zrušit a neprodleně informovat 
německý institut stavební techniky DiBt. 
 
 
9 Zkušební plán je důvěrnou součástí dokumentace tohoto Evropského technického schválení a bude poskytnuta 
pouze příslušnému schválenému orgánu/orgánům zapojených do  postupu prokazování shody. Viz odstavec 3.2.2 
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      3.3          Označení CE 
 

Označení CE se musí umístit na každé balení hmoždinek. Za písmeny “CE“ se popřípadě uvede 
číslo schváleného certifikačního orgánu jakož i následující doplňkové údaje: 

 
- název a adresa vlastníka schválení (za  výrobu odpovědné právnické osoby), 
- poslední dvě číslice kalendářního roku, ve kterém bylo označení CE umístěno, 
- číslo ES-certifikátu shody, 
- číslo Evropského technického schválení, 
- číslo směrnice pro evropské technické schválení 
- kategorie použití (ETAG 001-1, Option 7), 
- rozměr 

 
 
4         Předpoklady, za kterých bude pozitivně posouzena použitelnost výrobku pro 
              zamýšlený účel použití 
 

4.1     Výroba 
 

Evropské technické schválení bylo uděleno na základě odsouhlasených údajů a informací, které 
jsou uloženy u Německého institutu stavební techniky a slouží k identifikaci posuzovaného a 
hodnoceného výrobku. Změny u výrobku nebo výrobních postupech, které by mohly vést k tomu, 
že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před jejich zavedením oznámit 
Německému institutu stavební techniky. Německý institut stavební techniky rozhodne o tom, zda 
budou či nebudou mít takové změny vliv na Schválení a následovně na platnost označení CE na 
základě Schválení, a popříp. určí, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna Schválení. 

 
4.2     Návrh ukotvení 
 
               Použitelnost hmoždinky je dána za následujících předpokladů: 
 

            Návrh ukotvení se provádí ve shodě s „Řídící směrnicí pro evropské technické schválení pro 
kovové kotvy k ukotvení do betonu“, příloha C, postup A, pro chemické kotvy za odpovědnosti 
inženýra zkušeného v oblasti kotvení a betonových konstrukcí. 

 
              Pro níže uvedená prokazování dle přílohy C směrnice je třeba respektovat následující: 
 

• Pro ověření vylomení betonu (Odstavec 5.2.2.4, příloha C řídící směrnice) se zjistí NRk,c  
podle bodu (1) a (2): Nižší z hodnot podle (1) a (2) je směrodatná. 

 
(1) NRk,c  podle rovnice (5.2), příloha C směrnice 
 
kde  N0

Rk,c     je podle přílohy 4 
  Scr,N     je podle přílohy 4 
             Ccr,N    je podle přílohy 4 
             ψucr,N  = 1,0 

 
Pro zvláštní případy uvedené v ETAG 001, příloha C odstavec 5.2.2.4 g) je platná v ní uvedená 
metoda. Hodnota N0

Rk,c  se však musí snížit následovně: 
 

N0
Rk,c   =  N0

Rk,c  (příloha 4) x   h´ef 
                                                                                 hef 
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(2)      NRk,c   podle rovnice (5.2), příloha C směrnice 
 

         kde:   N0
Rk,c   = 0,75 x 15,5 x hef

1,5 x fck,cube
0,5 

                   Scr,N      = 3  hef 
                   Ccr,N     = 1,5 hef 

                         ψucr,N    = 1,0 

 

• Pro ověření selhání rozštěpem při zatížení (odstavec 5.2.2.6, příloha C směrnice) se  NRk,sp   
zjistí podle (3). 
 

(3)         NRk,sp   je podle rovnice (5.3) příloha C směrnice 
 
kde:       N0

Rk,c    je podle přílohy 4 
              Scr,sp       je podle přílohy 4 
              Ccr,sp      je podle přílohy 4 

                   ψucr,N   = 1,0 
               ψh,sp    = 1,0 

 

• Pro ověření vylomení betonu na odvrácené straně zatížení (odstavec 5.2.3.3, příloha C 
směrnice) se  NRk,c  pro rovnici (5.6), příloha C směrnice, zjistí podle (1). 

Při zohlednění ukotvovaných zatížení jsou vyhotoveny korekce schopné výpočty a konstrukční 
výkresy. 
V konstrukčních výkresech je udána poloha kotvy (např. poloha kotvy vůči armovacím výztužím  
nebo k podporám atd.) 

 
4.3   Instalace kotev 
 
       Z použitelnosti kotev lze vycházet jen tehdy, pokud byly splněny následující podmínky instalace: 
 

- instalace příslušně proškolenými osobami za dozoru stavbyvedoucího, 
-    závitové tyče, podložky a šestihranné matice lze použít pouze tehdy, pokud jsou splněny 

následující podmínky: 
-  

• materiál, rozměry a mechanické vlastnosti kovových částí jsou v souladu  přílohou 2, tabulka 1, 
• ověření materiálu a mechanických vlastností  osvědčením o zkoušce 3.1 podle EN 10204:2004, 

dokumenty patří ke stavebním dokladům, 
• značka hloubky usazení na závitové tyči; toto může být provedeno výrobcem nebo na stavbě 

 
- instalace podle údajů výrobce a konstrukčních výkresů a údajů výrobce, nástroji uvedenými   

v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení 
- přezkoumání před usazením kotvy, zda pevnostní třída betonu, do kterého se má kotva usadit, 

není nižší než pevnostní třída betonu, pro který platí charakteristické únosnosti, 
- dokonalé zhutnění betonu, např. žádné významné dutiny, 
- dodržení stanovených krajových a osových vzdáleností bez mínusových tolerancí, 
- uspořádání vyvrtaných otvorů bez poškození armovacích výztuží, 
- při chybném vyvrtání: tyto otvory se musí zaplnit maltou, 
- vyčištění vyvrtaného otvoru a montáž kotvy v souladu s přílohou 3,  
- kotva se nesmí usadit do vyvrtaných otvorů naplněných vodou, 
- dodržení efektivní hloubky ukotvení, 
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- teplota částí kotvy musí při instalaci činit minimálně +5°C, 
- teplota betonu během instalace a vytvrzování  injektážní malty nesmí být nižší než +5°C; 
- při montáži nad hlavou se musí závitové tyče  >   M12 zajistit pomocí klínků, 
- dodržení časové prodlevy až do zatížení v souladu s přílohou 3, 
- upevnění stavebního dílce po časové prodlevě pomocí momentového klíče při dodržení 

utahovacích momentů udaného v příloze 3. 
 
 
5 Úkoly pro výrobce 
 
5.1 Povinnosti výrobce 
 

Je úkolem výrobce postarat se o to, aby všechny zúčastněné strany byly informovány o zvláštních 
ustanoveních dle odstavců 1 a 2 včetně příloh, na které je odkazováno, jakož i odstavců 4.2, 4.3 a 
5. Tato informace se může uskutečnit pomocí kopie odpovídajících částí evropského technického 
schválení. Kromě toho se musí udávat všechny instalační údaje na obalu a/nebo na přiloženém 
letáku, přednostně s vyobrazením. 
 
Uvést se musí alespoň následující údaje: 
- průměr vrtáku, 
- hloubka vrtaného otvoru, 
- průměr kotevní tyče 
- minimální hloubka ukotvení, 
- údaje o montážním postupu včetně čištění vyvrtaného otvoru čistícím nářadím,     

přednostně  pomocí znázornění obrázky, 
- teplota částí kotvy při jejím usazení, 
- teplota kotevního podkladu při usazení kotvy, 
- dovolená doba zpracování malty, 
- časová prodleva až do zatížení v závislosti na teplotě kotevního podkladu při  usazování 
- max. utahovací moment při upevnění 
- výrobní šarže 

Všechny údaje musí být uváděny jasnou a srozumitelnou formou. 
 
5.2 Balení, přeprava a skladování 
 

Maltové kartuše se musí chránit před slunečním zářením a podle montážního návodu skladovat 
v suchu při teplotách od minimálně  +5°C až do maximálně +25°C. 
Maltové kartuše s prošlým datem trvanlivosti se již nesmí používat. 

 
 
 
 
Andreas Kummerow               Ověřil 
v zast. vedoucího oddělení 
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