Technický list 10.34 Talířová hmoždinka DB – LTX10 s plastovým
trnem a DB – LMX 10 s kovovým trnem
1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití
1.1 Popis výrobku
Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁTX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z
polypropylenu, a z hřebíku TTX, který funguje jako rozpěrný trn, vyrobeného z polyamidu zesíleného skelným
vláknem.
Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁMX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z
polypropylenu, a z ocelového hřebíku TMX, který funguje jako rozpěrný trn.
Plastové hmoždinky WKRET-MET-ŁTXo10 a WKRET-MET-ŁMXo10 lze také používat s přídavným talířkem
TDX-140, znázorněným v Příloze c. 6.
Hmoždinka upevněná v podkladu je znázorněna v Příloze 1.
1.2 Rozsah použití
Hmoždinky jsou určeny pro použití v uchyceních, která splňují bezpečnostní požadavky pro použití ve smyslu
základního požadavku č. 4 směrnice 89/106/EHS, jejichž zničení muže jen v malé míře přispět ke vzniku
podmínek ohrožujících lidský život. Hmoždinky se mohou používat pouze pro vícebodové upevňování
lepených, vnějších tepelně izolačních kontaktních systému (ETICS) podle ETAG č. 004, na betonový podklad
a zděný podklad. Podklad musí tvořit běžný beton nebo zeď z prvku uvedených v tabulce 6 v Příloze č. 5.
Hmoždinky se mají používat pouze pro přenášení zatížení způsobeného sáním vetru, nesmí se používat pro
přenášení zatížení způsobeného váhou vlastního zateplení. Tato zatížení musí být přenášena lepeným
spojením, které spojuje izolační vrstvu zateplení s podkladem.
Ustanovení tohoto Evropského technického schválení se zakládají na předpokladu plánované 25leté doby
funkčnosti hmoždinky. Předpokládaná doba funkčnosti výrobku nemůže být považována za záruku
poskytovanou výrobcem nebo notifikovanou osobou, ale za informaci, která muže být využita při výběru
vhodného výrobku, v souvislosti s plánovanou, ekonomicky zdůvodněnou dobou využívání objektu.
2. Vlastnosti výrobku a způsoby jejich ověřování
2.1 Vlastnosti výrobku
Plastové hmoždinky byly představeny a popsány v Přílohách 1, 2 a 3. Vlastnosti materiálu, rozměry a
tolerance rozměru hmoždinek, které nejsou uvedeny v těchto Přílohách, musí odpovídat vlastnostem,
6
rozměrům a tolerancím obsaženým v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení.
Parametry zohledněné při projektování spojů, zhotovených s použitím hmoždinek, jsou uvedeny v Přílohách 4
a 5.
Každá hmoždinka musí být označena. Označení musí obsahovat: firemní značku výrobce, typ pouzdra,
průměr a délku hmoždinky. Na hmoždince musí být označena minimální hloubka zakotvení.
Plastové hmoždinky musí být baleny a dodávány jako kompletní výrobky. Na každém
balení musí být uveden typ hmoždinky, tzn. ŁTX Ø10 nebo ŁMX Ø10.
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2.2 Metody ověřování
Posouzení vhodnosti plastových hmoždinek pro plánované použití, se zachováním
bezpečnostních požadavku pro použití ve smyslu Základního požadavku č. 4, bylo
provedeno v souladu s:

- pokyny pro evropská technická schválení „Plastové hmoždinky pro upevňování izolací vrstvy zateplení
vnějších sten”, ETAG č. 014, s přihlédnutím k užitkovým kategoriím A, B, D a E.
- Technickou zprávou EOTA TR 025 „Určení součinitele bodového prostupu tepla u plastových hmoždinek
pro ukotvení izolační vrstvy zateplení vnějších sten”,
- Technickou zprávou EOTA TR 026 „Stanovení tuhosti talířku plastových hmoždinek pro ukotvení izolační
vrstvy zateplení vnějších sten”.
Kromě zápisu obsažených v ETA, souvisejících s nebezpečnými látkami, mohou platit jiné
požadavky na výrobky, které se týkají těchto otázek (např. transponovaná evropská
legislativa a národní zákony, úpravy a správní předpisy). Za účelem dodržení podmínek
směrnice 89/106/EHS musí být tyto požadavky také v každém případě splněny, pokud se
týkají daného výrobku.
3. Posouzení shody a CE značení
3.1 Ověření shody
V souladu s Přílohou III ke směrnici 89/106/EHS systém pro posouzení shody 2 (ii)
(označený jako systém 2+) předpokládá:
(a) úkoly Výrobce:
(1) počáteční zkouška typu výrobku,
(2) podniková výrobní kontrola,
(3) zkoušky vzorku výrobku odebraných výrobcem ve výrobním závodě, podle předepsaného plánu
zkoušek,
(b) úkoly notifikované osoby,
(4) certifikace podnikové výrobní kontroly na základě:
- počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové výrobní kontroly,
- průběžného dohledu, posuzování a schvalování podnikové výrobní kontroly.
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3.2 Rozsah odpovědnosti
3.2.1 Úkoly výrobce; podniková výrobní kontrola
Výrobce využívá systém podnikové výrobní kontroly a provádí stálou vnitřní kontrolu výroby. Všechny prvky
této kontroly, požadavky a rozhodnutí přijatá výrobcem jsou systematicky dokumentována ve formě
písemných pravidel a postupu. Systém podnikové výrobní kontroly zaručuje shodu výrobku s Evropským
technickým schválením.
Výrobce je povinen používat ve výrobním procesu pouze materiály dodávané společně s doklady o atestaci,
specifikovanými v plánu kontrol7. Výrobce je povinen kontrolovat a vyzkoušet dodávané materiály ještě před
použitím. Kontrola dodávaných materiálu musí zahrnovat kontrolu dokladu o atestaci, které předkládají
výrobci materiálu, a ověření rozměru a vlastností uvedených v těchto dokladech (srovnání se jmenovitými
hodnotami).
Zkouška vyrobených součástí plastových hmoždinek musí zahrnovat následující
vlastnosti:
- plastové pouzdro ŁIX10
• tvar,
• rozměry (průměr, délka),
• označení,
• vlastnosti polypropylenového granulátu (hustota, hmotnostní index toku taveniny MFR, křivka DSC),
• dokumentace příslušných údajů vstřikovacího stroje;
- plastový rozpěrný trn TTX a plastový přítlačný talířek TDX-140:
• tvar,
• rozměry (průměr, délka),
• vlastnosti polypropylenového granulátu (hustota, hmotnostní index toku taveniny MFR, křivka DSC),
• dokumentace příslušných údajů vstřikovacího stroje,
- kovový rozpěrný trn TMX:
• tvar,
• rozměry (průměr, délka),
• vlastnosti oceli (hranice plasticity, pevnost v tahu),
• tloušťka zinkového povlaku,
- vizuální posouzení složení a úplnosti plastové hmoždinky.

Technický list 10.34 Talířová hmoždinka DB – LTX10 s plastovým
trnem a DB – LMX 10 s kovovým trnem
Četnost kontrol a zkoušek provedených během výroby na složené plastové hmoždince je stanovena v plánu
kontrol7, který zohledňuje automatizovaný výrobní proces hmoždinek.
Výsledky podnikové výrobní kontroly jsou zapisovány a hodnoceny. Zápisy musí obsahovat alespoň
následující údaje:
- označení výrobku, materiálu, ze kterých je vyroben, a jeho součástí,
- typ kontroly nebo zkoušek,
- datum výroby a datum provedení zkoušky výrobku nebo materiálu, z kterého je výrobek vyroben, nebo
datum provedení zkoušky součástí výrobku,
- výsledky kontroly a zkoušek a, pokud je to účelné, srovnání těchto výsledku s požadavky;
- podpis osoby odpovědné za podnikovou výrobní kontrolu.
Zápisy musí být předloženy notifikované osobě, která vykonává stálý dohled. Zápisy musí být také
zpřístupněny na požádání Institutu stavební techniky. Podrobný rozsah, předmět a četnost zkoušek a
kontrolních úkonu, které jsou prováděny v rámci podnikové výrobní kontroly, musí být v souladu s plánem
kontrol7, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení.
3.2.2 Úkoly notifikované osoby
3.2.2.1 Počáteční inspekce výrobního závodu a podnikové výrobní kontroly
Notifikovaná osoba musí v souladu s plánem kontrol7 zkontrolovat, zda je výrobní závod (zejména
zaměstnanci, vybavení a podniková výrobní kontrola) schopen zajistit trvalou výrobu v souladu se specifikací
uvedenou v bodě 2.1 a v Přílohách k tomuto Evropskému technickému schválení.

3.2.2.2 Stálý dohled
Stálý dohled a hodnocení podnikové výrobní kontroly musí být prováděny v souladu s plánem kontrol7.
Notifikovaná osoba musí provádět inspekci výrobního závodu alespoň jednou ročně. Musí zkontrolovat, zda
je systém podnikové výrobní kontroly a automatizovaný výrobní proces provozován podle plánu kontrol7.
Notifikovaná osoba musí výsledky stálého dohledu zpřístupnit na požádání Institutu stavební techniky.
3.3 Označení CE
označení CE musí být uvedeno na každém balení plastových hmoždinek. Kromě symbolu „CE“ musí být
uvedeny následující informace:
- název nebo identifikační značka výrobce a výrobního závodu,
- poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE umístěno na výrobku,
- číslo certifikátu ES podnikové výrobní kontroly,
- číslo Evropského technického schválení (ETA),
- užitkové kategorie A, B, D a E podle ETAG č. 014.
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4. Předpoklady, na jejichž základě byla kladně hodnocena použitelnost výrobku pro předpokládaný účel
použití
4.1 Výroba
Plastové hmoždinky jsou vyráběny v souladu s požadavky Evropského technického schválení v
automatizovaném výrobním procesu, předvedeném během inspekce, provedené Institutem stavební techniky
ve výrobním závodě.
Evropské technické schválení je vydáváno na základě dohodnutých údajů/informací, uložených v Institutu
stavební techniky, které identifikují odzkoušený a hodnocený výrobek. Změny výrobku nebo jeho výrobního
procesu, které by mohly vést k neshodě s uloženými údaji/informacemi, je třeba hlásit Institutu stavební
techniky před jejich zavedením. Institut stavební techniky rozhodne, zda tyto změny budou mít vliv na ETA a
na platnost označení CE uděleného na základe ETA, a zda bude nutné provést další hodnocení nebo změny
v ETA.
4.2 Výroba připevňovacích prvku
4.2.1 Projekt zakotvení

4.2.2.1 Obecná pravidla
ETA se týká pouze výroby a používání plastových hmoždinek. Statická analýza zateplení vnějších sten
budovy, která zohledňuje zatížení hmoždinek, není předmětem tohoto Evropského technického schválení.
Schválení vhodnosti hmoždinek pro dané využití musí brát ohled na následující požadavky:
- projekt zakotvení musí být zpracován v souladu s doporučeními uvedenými v Pokynech pro vydávání
Evropských technických schválení ETAG č. 014 „Plastové hmoždinky pro upevňování izolační vrstvy
zateplení vnějších sten” a musí být autorizován oprávněným projektantem se zkušenostmi v kotevní
technice,
- kontrolní výpočty a obrazová dokumentace musí být provedeny s přihlédnutím k zatížení, druhu a únosnosti
podkladu, tloušťce izolační vrstvy, rozměrům kotevních prvku a příslušným tolerancím.
Je třeba dodat dokumenty, které potvrzují parametry odolnosti podkladu.

4.2.1.2 Únosnosti
Charakteristické únosnosti spojů na vytržení jsou uvedeny v tabulce 6, Příloha č. 5. Pokud se hodnoty
parametru, které charakterizují podklad, odlišují od hodnot uvedených v tabulce 6 nebo pokud jde o jiný
podobný podklad z kategorie D nebo F, je třeba vykonat zkoušky na staveništi v souladu s bodem 4.2.3 a
stanovit charakteristické hodnoty únosnosti spojů na vytržení z podkladu.

4.2.1.3 Montážní parametry, rozmístění a rozměry zakotvení
Minimální vzdálenosti mezi plastovými hmoždinkami, minimální vzdálenosti od okraje podkladu, stejně jako
montážní parametry zakotvení, musí být shodné s hodnotami uvedenými v Příloze č. 4.
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4.2.1.4 Přemístění
Přemístění plastových hmoždinek ve směru působení zatížení o hodnotě rovné výpočtové únosnosti spojení,
nesmí být vetší než hodnoty uvedené v následující tabulce:

4.2.1.5 Součinitel bodového prostupu tepla v souladu s Technickou zprávou EOTA TR 025
Součinitel bodového prostupu tepla (CHI) hmoždinky v souladu s Technickou zprávou EOTA TR 025 „Určení
součinitele bodového prostupu tepla u plastových hmoždinek pro ukotvení izolační vrstvy zateplení vnějších
sten” je uveden v následující tabulce pro užitkové kategorie A, B, D a E:

4.2.1.6 Tuhost talířku v souladu s Technickou zprávou EOTA TR 026
Tuhost talířku v souladu s Technickou zprávou EOTA TR 026 „Stanovení tuhosti talířku plastových
hmoždinek pro ukotvení izolační vrstvy zateplení vnějších sten” je uvedena v následující tabulce:
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4.2.2 Montáž plastových hmoždinek
Správnost používání plastových hmoždinek lze předpokládat pouze v tom případě,
kdy jsou splněny následující podmínky pro montáž:
- hmoždinky jsou osazovány příslušně vyškoleným personálem pod dohledem oprávněné osoby,
- používají se výhradně originální hmoždinky dodávané v soupravách Výrobcem,
- hmoždinky jsou osazovány v souladu s doporučením Výrobce, s použitím nástrojů uvedených v tomto
Evropském technickém schválení,
- před zhotovením spojů je kontrolována shoda parametru podkladu, ve kterém budou osazeny hmoždinky, s
parametry podkladu, použitého během zkoušek, na jejichž základě byly stanoveny charakteristické
únosnosti spojů,
- je prováděn dohled nad způsobem vrtáním (otvory v betonovém podkladu a ve zděném podkladu z plných
keramických cihel musí být vrtány příklepovou vrtačkou, otvory ve zděném podkladu z autoklávovaného
pórobetonu musí být vrtány vrtačkou bez příklepu),
- teplota během osazování hmoždinek činí ≥ 0°C.
4.2.3 Zkoušky na staveništi
Pokud není známa charakteristická odolnost materiálu podkladu, charakteristická únosnost spojení,
zhotoveného s použitím plastové hmoždinky, muže být stanovena na základě zkoušek na vytržení z
podkladu, provedených na staveništi.
Charakteristická únosnost spojení by mela být stanovena na základě alespoň 15 zkoušek na vytržení
hmoždinky z podkladu, provedených na staveništi. Stejné zkoušky je možno provést v laboratoři.
Zkoušky a jejich hodnocení, stejně jako zpracování jejich výsledku a stanovení charakteristické únosnosti,
musí provádět notifikovaná laboratoř nebo musí být provedeny pod dohledem osoby odpovědné za práce na
staveništi.
Počet a umístění zkoušených hmoždinek musí být přizpůsobeny specifickým podmínkám v objektu a počet
hmoždinek musí být případně zvýšen v případě, kdy se v objektu vyskytují těžko přístupné a velké povrchy
tak, aby byly získány nezbytné informace o charakteristické únosnosti spojů. Zkoušky musí brát v potaz
nejméně příznivé podmínky provedení.
4.2.3.1 Montáž
Plastové hmoždinky pro zkoušky musí být osazeny v podkladu (vhodný výběr vrtačky a vrtáku) tak, aby
vzdálenosti mezi hmoždinkami a jejich vzdálenosti od okraje podkladu byly rovny vzdálenostem mezi
hmoždinkami a vzdálenostem uvedeným v projektu zateplení.
Podle druhu vrtačky a v souladu s ISO 5468 musí být použit příklepový úderový nebo příklepový otáčivý
vrták. Průměr ostří vrtáku musí odpovídat horní mezi tolerance
vrtáku.
4.2.3.2 Provedení zkoušek
Servomotor použitý při zkouškách musí zaručit nepřetržité a pomalé zvyšování zátěže, kontrolované
kalibrovaným přístrojem pro měření síly. Zatížení musí působit kolmo na plochu podkladu a musí na
hmoždinku působit kloubovým způsobem. Podpěry servomotoru nesmí zatěžovat podklad ve vzdálenosti
menší než 15 cm od osy hmoždinky. Zatížení musí vzrůstat plynule tak, aby maximální hodnota byla
dosažena cca za 1 minutu. Zatížení musí být měřeno do okamžiku, kdy spojení dosáhne stavu mezní
únosnosti (N1).
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4.2.3.3 Zpráva o zkouškách
Zpráva o zkouškách musí obsahovat všechny informace, které jsou nezbytné ke stanovení únosnosti spojení.
Musí být zařazena do prováděcí dokumentace objektu.
Povinné jsou alespoň tyto údaje:
- lokalizace stavby, majitel objektu, datum a místo zkoušky, teplota vzduchu, vnější tepelně izolační kontaktní
systém (ETICS), který bude použit,
- zděný podklad (typ cihel, třída odolnosti, všechny rozměry cihel, druh malty), vizuální posouzení zdiva
(rovnost a vyplnění spár),
- typ plastového pouzdra a plastového nebo kovového trnu, hodnota průměru ostří vrtáku, měřená před a po
vrtání;
- druh servomotoru, výsledky zkoušek zahrnující hodnoty N1;
- jméno a podpis osoby, která provádí nebo dohlíží na zkoušky.

4.2.3.4 Posouzení výsledku zkoušek
Charakteristická únosnost NRk1 je stanovena na základě naměřené hodnoty N1
následujícím způsobem:
NRk1 = 0,6• N1 ≤ 1,5 kN
kde:
N1 = střední hodnota z 5 nejnižších hodnot únosnosti.

4.2.4 Odpovědnost
Výrobce je povinen zajistit uživatelům přístup k informacím obsaženým v podrobných ustanoveních,
uvedených v bodech 1, 2, 4.2.1, 4.2.2 a 5 a v Přílohách. Tyto informace mohou být pořízeny ve formě kopie
příslušných částí Evropského technického schválení. Navíc musí být všechny údaje týkající se montáže
umístěny citelným způsobem na obalu a/nebo v přiloženém návodu, pokud možno s příslušnými ilustracemi.
Minimální požadované údaje jsou tyto:
- druh podkladu, ve kterém je možno hmoždinky používat,
- průměr vrtáku,
- maximální tloušťka zateplení ETICS,
- minimální efektivní hloubka zakotvení,
- minimální hloubka otvoru,
- informace o montáži,
- identifikace šarže zboží.
Všechny údaje musí být uvedeny citelným způsobem.
5. Pokyny pro Výrobce
5.1 Pokyny týkající se balení, přepravy a skladování
Hmoždinky musí být baleny a dodávány v kompletech
Hmoždinky musí být skladovány v normálních klimatických podmínkách. Hmoždinky nesmí být před montáží
vystaveny ani příliš suchému prostředí ani účinkům mrazu.
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Určení
Montáž izolační vrstvy zateplení vnějších sten budov na betonový nebo zděný podklad.
Označení
hef = efektivní hloubka zakotvení
h1 = hloubka otvoru vyvrtaného v podkladu
h = tloušťka podkladu
hD = tloušťka izolační vrstvy
ttol = tloušťka vyrovnávací vrstvy, nosné a/nebo nenosné
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Tabulka 1: Označení a rozměry plastových hmoždinek WKRET-MET-ŁTN Ø 10 [mm]

Stanovení maximální tloušťky izolačního materiálu: hD = La - ttol - hef
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Tabulka 2: Označení a rozměry plastových hmoždinek WKRET-MET-ŁMX Ø10 [mm]

Maximální tloušťka izolačního materiálu je stanovena podle vzorce: hD = La - ttol - hef
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Aktualizace

Aktualizováno dne: 07.09.2012

Vyhotoveno dne: 31.10.2008

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

