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Subjekt pro technické posuzování, který vydává
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Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Zatloukací hmoždinka pro kotvení vnějších
kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou do
betonu a zdiva

Výrobce

Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen
Dresdener Straße 19
02681 Wilthen

la

Skupina výrobků, ke které stavební výrobek patří

ře

k

Výrobní závod

Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen
Dresdener Straße 19
02681 Wilthen

15 stran, z toho 10 příloh, které jsou nedílnou
součástí tohoto posouzení.

Toto Evropské technické posouzení je vydáno
podle Nařízení (EU) č. 305/2011 na základě

Směrnice pro evropské technické schválení pro
“plastové kotvy pro ukotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou“, ETAG 014,
znění únor 2011, použité jako Evropský dokument pro
posuzovaní (EAD) podle článku 66 odstavec 3
Nařízení (EU) č. 305/2011.

p

Toto Evropské technické posouzení obsahuje

Toto znění nahrazuje

ETA–04/0030 z 29. května 2014

Německý institut pro stavební techniku
Kolonnenstraße 30 B I D-10829 Berlin I Tel.:+49 30 78730-0 I Fax: + 49 30 78730-320 I E-Mail: dibt@dibt.de I www.dibt.de

Z43156.14

8.06.04-207/14

Evropské technické posouzení
ETA-04/0030

Strana 2 z 15 I 11. září 2014

J

Evropské technické posouzení je vydáno subjektem pro technické posuzování v jeho úředním jazyce. Překlady
tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat originálu a musí jako takové být
označeny.

N

Toto Evropské technické schválení se smí – též při elektronickém přenosu - reprodukovat pouze v úplné a
nezkrácené podobě. Částečná reprodukce smí být provedena pouze za písemného souhlasu vydávajícího
subjektu pro technické posuzování. Každá částečná reprodukce musí být jako taková označena.

p

ře

k

la

d

z

Vydávající subjekt pro technické posuzování může toto Evropské technické posouzení zrušit, obzvláště
v důsledku oznámení Komise podle článku 25 odstavec 3 Nařízení (EU) č. 305/2011.
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Technický popis výrobku

N

1

J

Specifická část

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8 se sestává z hmoždinkového pouzdra z polypropylénu a
příslušného speciálního hřebu z nerezové oceli nebo galvanicky pozinkované oceli. Hlava hřebu má
dodatečný plastový povlak.
Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8 se smí dodatečně kombinovat s talířovými podložkami
DSB 90, DSB 110 a DSB 140.

2

z

Popis výrobku je uveden v příloze A.
Specifikace účelu použití podle použitelného Evropského dokumentu pro posuzování

d

Z vlastností uvedených v odstavci 3 lze vycházet pouze tehdy, pokud je hmoždinka používána
v souladu s údaji a podmínkami uvedenými v Příloze B.

la

Zkušební metody a metody posuzování, které slouží jako základ tohoto Evropského technického
posouzení, vedou k předpokladu doby životnosti této hmoždinky minimálně 25 let. Údaj o době
životnosti nemůže být chápán jako záruka výrobce, nýbrž jej lze považovat pouze za pomůcku
k výběru správného výrobku s ohledem na očekávanou hospodárně přiměřenou dobu životnosti
stavby..
3

Vlastnosti výrobku a údaje metod jejich posouzení

3.1

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

3.2

k

Důležité parametry týkající se mechanické odolnosti a stability jsou zahrnuty pod základní
požadavek Bezpečnost při užití.
Bezpečnost při požáru (BWR 2)

ře

Nevztahuje se.

3.3

Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

p

Co se týká nebezpečných látek, mohou výrobky v oblasti platnosti tohoto Evropského technického
posouzení podléhat dalším požadavkům (např. realizované evropské legislativy a národních
právních a správních předpisů). Pro splnění ustanovení Nařízení (EU) č. 305/2011, musí být stejně
tak splněny případně i tyto požadavky.
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Základní charakteristika

Vlastnost

Charakteristické hodnoty pro zatížení tahem

viz Příloha C 1

Vzdálenosti hmoždinek a rozměry stavebního dílce
Součinitel bodového prostupu tepla

viz Příloha C 2
viz Příloha C 3

z

Chování při posunu

Ochrana proti hluku (BWR 5)
Nevztahuje se.

3.6

Úspora energie a tepelná ochrana (BWR 6)

d

Nevztahuje se.
3.7

viz Příloha B 2

viz Příloha C 2

Tuhost talířku

3.5

J

Bezpečnost při používání (BWR 4)

N

3.4
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Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

3.8

la

Udržitelné využívání přírodních zdrojů nebylo prověřováno.
Všeobecné aspekty

Důkaz trvanlivosti je součástí zkoušení základních charakteristik. Trvanlivost je zajištěna pouze
tehdy, pokud jsou zohledněny údaje k účelu použití podle Přílohy B.
4

Použitý systém posuzování a ověřování stálosti vlastností s udáním právních základů

k

Dle rozhodnutí Komise z 27.července 1997 (97/463/ES) (ABI. L 198 z 25.07.1997 s. 31-32 platí
systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) (viz Příloha V a článek 65 odstavec 2
Nařízení (EU) č. 305/2011) podle následující tabulky.
Vlastnosti

plastová hmoždinka
pro použití v betonu
a zdivu

k použití v systémech, jako např. fasádních
systémech, k upevnění nebo ukotvení
prvků, které přispívají k stabilitě systémů

Stupeň nebo
třída

Systém

-

2+

p

ře

Výrobek
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Technické detaily podle použitelného Evropského dokumentu pro posuzování, nutné pro provedení systému posuzování a ověřování stálosti vlastností

J

5
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N

Technické detaily, které jsou nutné pro provádění systému posuzování a ověřování stálosti vlastností,
jsou součástí zkušebního plánu, který je uložen u Německého institutu pro stavební techniku.

Vydáno v Berlíně dne 15. září 2014 Německým institutem pro stavební techniku

ověřeno

p

ře

k

la

d

z

Andreas Kummerow
v zast. ved. oddělení
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Legenda

p

hD
hef
h
h1
ttol

=
=
=
=
=

tloušťka izolačního materiálu
efektivní hloubka ukotvení
stávající tloušťka stavebního dílu
hloubka vyvrtaného otvoru až po nejhlubší bod
tloušťka vyrovnávací vrstvy nebo nenosné krycí vrstvy

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Popis výrobku
Stav při zabudování

Z43150.14

Příloha A 1

8.06.04-207/14

Ražba

d

Název firmy – (KEW)
Název výrobku – (TSD)
Průměr vrtání – (Ø8)
Délka hmoždinky – (např. 160)

z

N

J
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k

la

Speciální hřeb se speciální hlavou

Rozměry

p

ře

Tabulka A1:

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Popis výrobku
Značení a rozměry pouzdra hmoždinky
Rozpěrný prvek / Speciální hřeb
Z43150.14

Příloha A 2

8.06.04-207/14
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Označení

Materiál

Pouzdro hmoždinky

Polypropylén; barva: přírodní

J

Tabulka A2: Materiály

N

Ocel, galv. pozink. A2L nebo A2K podle EN ISO 4042:2001-01
fyk ≥ 480 N/mm2; fuk ≥ 600 N/mm2
Speciální hřeb

p

ře

k

la

d

z

Nerezová ocel; číslo materiálu 1.4401 a 1.4571
podle EN ISO 3506:2010-04
fyk ≥ 450 N/mm2; fuk ≥ 700 N/mm2

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Popis výrobku
Materiály

Z43150.14

Příloha A 3

8.06.04-207/14
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Tabulka A3: Podložka izolační, průměr a materiál

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Popis výrobku
Podložka izolační v kombinaci s KEW - TSD
Z43150.14

Příloha A 4

8.06.04-207/14
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Specifikace účelu použití


J

Namáhání ukotvení:

Hmoždinka se smí brát v úvahu pouze na přenos zatížení sáním větru a nikoliv
na přenos vlastní hmotnosti vnějšího kontaktního tepelně izolačního systému.

Normální beton (kategorie použití A) podle Přílohy C 1.
Zdivo z plných cihel (kategorie použití B) podle Přílohy C 1.
Duté nebo děrované cihly (kategorie použití C) podle Přílohy C 1.
Mezerovitý lehčený beton (kategorie použití D) podle Přílohy C 1.
U jiných cihel kategorií použití A, B, C nebo D se smí charakteristická únosnost hmoždinky
zjistit pomocí výtažných zkoušek na stavbě podle ETAG 014 znění únor 2011, Příloha D.

z







N

Kotevní podklad:

Rozsah teplot:


0°C až +40 °C (max. krátkodobá teplota +40 °C a max. dlouhodobá teplota +24°C).




Navrhování kotvení se provádí v souladu s ETAG 014 znění únor 2011 za odpovědnosti
stavebního inženýra se zkušenostmi v oblasti kotvení a zdiva.
S ohledem na kotvená zatížení se vyhotoví ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy.
Pozice hmoždinek se musí uvést v konstrukčních výkresech.
Kotevní prvky se použijí pouze pro vícenásobná upevnění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů ETICS.

Zabudování:



p

ře



Respektovat metody vrtání otvorů podle Přílohy C 1.
Zabudování hmoždinky provádět patřičně vyškoleným personálem pod dohledem
stavbyvedoucího.
Teplota při zabudování hmoždinky od 0°C do + 40°C.
UV-zatížení slunečním zářením nechráněné, tzn. neomítnuté hmoždinky ≤ 6 týdnů.

k




la



d

Navrhování:

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Účel použití
Specifikace
Z43150.14

Příloha B 1

8.06.04-207/14
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Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Účel použití
Montážní parametry
Vzdálenosti hmoždinek a rozměry stavebního dílu
Z43150.14

Příloha B 2

8.06.04-207/14
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Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Účel použití
Montážní návod
Z43150.14

Příloha B 3

8.06.04-207/14
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Tabulka C1: Charakteristické únosnosti hmoždinky v tahu NRk v [kN]



fb

[kg/dm³]

[N/mm²]

Poznámky

Metoda
vrtání

NRk

J

Pevnost
v tlaku

N

Objemová
hmotnost

Kotevní podklad

[kN]

EN 206‐1:2000

příklepem
kladiva

0,5

Beton C16/20 – C50/60

EN 206‐1:2000

příklepem
kladiva

0,75

příklepem
kladiva

0,6

příklepem
kladiva

0,8

příklepem
kladiva

0,4

bez
příklepu

0,4

bez
příklepu

0,4

bez
příklepu

0,4

bez
příklepu

0,3

Pálená cihla, Mz
např. podle DIN 105-100:2012-01/
EN 771-1:2011

20

d

Vápenopísková plná cihla, KS
např. podle DIN V 106:2005-10/
EN 771-2:2011

1.8

z

Beton C12/15

la

Prefabrikované vyztužené stavební
dílce z mezerovitého lehčeného
betonu podle EN 1520:2011

1.8

k

Plná cihla z lehčeného betonu, V
např. dle DIN V 18152-100:2005-10/
EN 771-3:2011

ře

Vápenopísková děrovaná cihla, KS L
např. podle DIN V 106:2005-10/
EN 771-2:2011
tloušťka vnější stěny ≥ 22 mm

0.9

0.9

1.4

12

Průřez je
redukován otvory
svisle k úložné
ploše až do 15%

4,0

4,0

Podíl plochy úcho‐
pových otvorů do
10% úložné plo‐
chy, max. velikost
úchop. otvoru:
110mm dlouhý a
45 mm široký

12

Průřez je
redukován otvory
svisle k úložné
ploše více než
15%
Průřez je reduko‐
ván otvory svisle
k úložné ploše
více než 15% a
méně než 50%

Příčně děrovaná cihla, HLz
např. podle DIN 105-100:2012-01/
EN 771-1:2011
tloušťka vnější stěny ≥ 11 mm

1.0

12

Příčně děrovaná cihla, HLz
250mm x 380mm x 235mm
tloušťka vnější stěny ≥ 16 mm

0.8

6

p

Průřez je
redukován otvory
svisle k úložné
ploše až do 15%

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Vlastnosti
Charakteristická únosnost hmoždinky v tahu
Z43150.14

Příloha C 1

8.06.04-207/14
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Tabulka C2: Součinitel bodového prostupu tepla podle EOTA
Technical Report TR 025:2007-06
Koeficient bodového
prostupu tepla
χ
W/K

J

Tloušťka izolace

Typ hmoždinky

KEW - TSD
se speciálním hřebem z nerezové
oceli

40 - 260

0,002

40 - 150

0,002

150 - 260

0,001

z

KEW - TSD
se speciálním hřebem z galavanicky
pozinkované oceli

N

hD
mm

d

Tabulka C3: Tuhost talířku podle EOTA Technical Report TR 026:2007-06
Únosnost
talířku hmoždinky
kN

60

1,6

Tuhost talířku
kN/mm
0,6

p

ře

k

KEW - TSD

Průměr
talířku hmoždinky
mm

la

Typ hmoždinky

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Vlastnosti
Součinitel bodového prostupu tepla
Tuhost talířku
Z43150.14

Příloha C 2

8.06.04-207/14
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Tabulka C4: Chování při posunu
Pevnost

hmotnost

v tlaku



fb

kg/dm3

N/mm2

Beton C16/20 - C50/60
EN 206-1:2000

k

kN

mm

0,16

0,3
0,3

0,20

0,2

12

0,25

0,5

≥ 0.9

4,0

0,13

0,4

≥ 0.9

4,0

0,13

0,4

≥ 1.4

12

0,13

0,13

≥ 1.0

12

0,13

0,11

≥ 0.8

6

0,10

0,06

20

d

≥ 1.8
≥ 1.8

p

ře

m(N)

0,25

la

Palená cihla, Mz
např. podle DIN 105-100:2012-01/
EN 771-1:2011
Vápenopísková plná cihla, KS
např. podle DIN V 106:2005-10/
EN 771-2:2011
Prefabrikované vyztužené stavební
dílce z mezerovitého lehčeného
betonu podle DIN EN 1520:2011
Plná tvárnice z lehčeného betonu, V
např. dle DIN V 18152-100:2005-10/
EN 771-3:2011
Vápenopísková děrovaná cihla, KS L
např. podle DIN V 106:2005-10/
EN 771-2:2011
tloušťka vnější stěny ≥ 22 mm
Příčně děrovaná cihla, HLz
např. podle DIN 105-100:2012-01/
EN 771-1:2011
toušťka vnější stěny ≥ 11 mm
Příčně děrovaná cihla
250mm x 380mm x 235mm
tloušťka vnější stěny ≥ 16 mm

Posunutí

N

z

Beton C12/15
EN 206-1:2000

Tahová síla

J

Objemová

N

Kotevní podklad

Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD 8
Vlastnosti
Chování při posunu
Z43150.14

Příloha C 3
8.06.04-207/14

