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Tabulka pro výb r

Systémy upevn ní EJOT pro ETICS

– ešení pro všechny p ípady.

Pro výb r hmoždinek jednoduše otev ete.
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Hmoždinky s evropským technickým schválením (ETA)

 použití bez omezení – nelze použít zatloukací hmoždinka

upevn ní tepelných izolací upevn ní montážních pro  l

ejotherm
STR U 2G

str. 12

beton C 12/15 podle EN 206-1 A   -    

beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 A   -    

lícové desky sendvi e z betonu C 16/20 - C 50/60 A   -    

cihelné zdivo nap . podle DIN 105 B   -    

vápenopískové tvárnice nap . podle DIN EN 106 B   -    

plné tvárnice z leh eného betonu nap . podle DIN 18152 B   -    

d rované cihly nap . podle DIN 105 C   -     

referen ní d rovaná tvárnice podle ÖNORM B 6124 C   - - -  -

vápenopískové d rované tvárnice nap . 
podle DIN EN 106 

C   -    

dutinové bloky z leh eného betonu nap . 
podle (HbL) DIN 18151 

C   -    

mezerovitý leh ený beton (LAC) D   - - -  -

pórobeton P2 - P7 E   - - -  -

d ev né podklady a plech (bez ETA)   - -  - - - -

ejotherm
STR U

str. 16

ejotherm
STR H / A2

str. 20 / 22

EJOT

H1 eco

str. 28

ejotherm
NTK U

str. 30

ejotherm
SDK U

str. 34

ejotherm
NK U

str. 35

šroubovací hmoždinka

Tabulka pro výb r hmoždinek

speciální ešení

Upev ovací prvky pro speciální p ípady

systémy s keramickým obkladem

EJOT 

SDF-S plus 8UB

str. 38

EJOT 

SDP-S plus 8
str. 40

EJOT 

VSD 8U V

str. 48

EJOT 

WSS / KERI

str. 50 / 51

A

A

B

B

B

C

C

C

D

E

prostý beton   

lícové tenkovrstvé dílce t ívrstvých sendvi  (beton)

plné pálené cihly 

plné vápenopískové tvárnice

plné tvárnice a bloky z leh eného betonu

dutinové cihly a tvárnice 

d rované vápenopískové tvárnice 

d rované bloky z leh eného betonu

mezerovitý leh ený beton

pórobeton -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vhodnost použítí musí být prokázána zkouškami na stavb

stropní tepelné izolace

Upevn ní stropních izolací

EJOT DDS

str. 44

EJOT DDA

str. 46

WDVS 2012 obalka.indd   1 16.1.12   14:14



Kategorie použití

Jakou hmoždinku pot ebuji pro jaký podklad? Co ud lám 

v p ípad  smíšeného zdiva? Naše rodina hmoždinek ejotherm 

s evropským technickým schválením vám to usnadní. Výkonné 

hmoždinky se postarají o spolehlivé upevn ní ve všech 

stavebních materiálech a izolacích.

Výhody pro vás

•  snadný výb r hmoždinek a p ehledný program 

pro všechny stavební materiály

• ešení pro všechny typy izolací

• redukce skladových zásob

A

beton

Prolehlivá ešení pro každý stavební materiál

Vedle toho je vám k dispozici speciální výrobní program 

pro atypická ešení. 

Typické p ípady použítí

•  obnovení spolehlivosti poškozených zateplovacích systém

•  ešení pro „sanaci sanace“

•  obnovení spolehlivosti lícových tenkovrstvých betonových 

dílc  a lícového zdiva

Správné ur ení délky hmoždinky je d ležitým p edpokladem 

pro dosažení vysoké spolehlivosti upevn ní. P itom musí být 

brán z etel na speci  cké vlastnosti objektu. Samotné stanovení 

pot ebné délky hmoždinky je ale velmi snadné:

  nominální kotevní hloubka hnom

 + vyrovnání tolerance ttol

 + tlouš ka izolace hD

 = požadovaná délka hmoždinky lD

Upozorn ní:
Není-li uvedeno jinak, odpovídá nominální kotevní hloubka hnom 

efektivní kotevní hloubce hef.

Vyrovnání tolerance se skládá z:

   neúnosných vrstev (tlouš ka staré omítky, starých izola ních 

desek apod.) 

(tlouš ka staré omítky je obvykle cca. 20 mm)

 +  tlouš ka vrstvy lepicího tmelu po p itisknutí izola ních desek

  na st nu (obvykle 10 mm)*

 +  dodate né vyrovnání nerovností fasády*

 =  vyrovnání tolerance ttol

Vyrovnání velkých nerovností na fasád  v d sledku zateplení 

m že vést k použítí r zných délek hmoždinek.

Výpo et platí také p i zapušt né montáži hmoždinek 

ejotherm STR U 2G a ejotherm STR U. 

Vyrovnání tolerance
Ur ení pot ebné délky hmoždinky

*Nerovnosti fasády bývají asto vyrovnávány celkovou tlouš kou lepicího tmelu.

B C D E

lícové 
betonové 
délce

plné cihly

vápenopískové 
tvárnice

d rované 
cihly

vápenopískové 
d rované 
tvárnice

dutinové bloky 
z leh eného 
betonu

mezerovitý 
leh ený 
beton

pórobeton

tvárnice 
z leh eného 
betonu

ttol

h1 = hloubka vrtaného otvoru

hef = efektivní kotevní hloubka

hnom = nominální kotevní hloubka (  hef)

ttol = vyrovnání tolerance

hD = tlouš ka tepelné izolace

hef = hnom

h1

hD

stará omítka lepicí tmel
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Kompetence a zkušenost

S více jak 30-ti letými zkušenostmi a vývojovým know-how „Made in 

Germany“ známe velmi dobře potřeby opláštění budov, co se týká 

řešení upevňovacích prvků. Na základě toho přinášíme takové výrobky 

a řešení problémů, které mají pro naše zákazníky skutečné výhody.

Kvalita a snadná montáž

Kvalita našich vyrobků je vyšši, než požaduji stavebně právni předpisy 

a zákonná ustanoveni. Rychlá a uživatelsky příznivá montáž jsou naší 

nejvyšší prioritou.

Vstřícný servis

Klademe velký důraz na přístup k zákaznikům založený na přátelstvi 

a důvěře. Naši osobní poradci jsou pro naše zákazniky kdykoliv 

k zastižení. V případě potřeby přijedou naši spolupracovníci přímo 

na stavbu. Naše znalosti a zkušenosti předáváme formou školení.

Jsme pro vás všude k dispozici

Našim zákaznikům je kdykoviv k dispozici naše celoevropská 

distribuční a servisní síť s více než 20 dceřinými společnostmi, 

jakož i poradenství ve fázi projektováni a realizace po celém světě.

Váš silný partner 
pro řešení upevnění na stavbách

EJOT -

Váš silný partner
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1

4

2

3

5

6

1. Lehké průmyslové stavby

Spojovací prvky pro upevňování profi lovaných plechů 

a sendvičových panelů lehkých průmyslových staveb

2. Vnější kontaktní tepelně izolační systémy

Speciální hmoždinky pro upevnění tepelných izolací 

při zateplení vnějších stěn

3. Zavěšené odvětrávané fasády

Šrouby a hmoždinky pro upevnění nosných konstrukcí, 

tepelných izolací a fasádních obkladů odvětrávaných 

fasádních systémů

4. Ploché střechy

Upevňovací prvky a montážní nářadí pro racionální 

upevnění tepelných izolací a hydroizolací na plochých 

a lehce skloněných střechách.

5. Průmyslová okenní a fasádní technika

Spojovací a upevňovací prvky pro výrobu a montáž oken 

a dveří a pro použití v systémech hliníkových prosklených 

fasád

6. Systémy upevnění solárních zařízení

Pro upevnění nosných konstrukcí solárních 

a fotovoltaických zařízení

Přes 30 let znalostí 
kolem obálek budov

EJOT Building Fasteners

Váš silný partner
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Přidaná hodnota díky výkonu

EJOT Upevnění ETICS Díky našemu úzkému napojení na praxi a vývoj mohou vznikat optimální 

řešení upevnění. Využijte našeho náskoku ve vašem systému!

Zažijte, jak se projeví zkušenosti desetiletí know-how v bezproblémové 

a rychlé montáži.

Nši specialisté pro vás, na základě zkušeností, vypracují individuální 

řešení – i přímo na stavbě. 

Některé příklady našeho servisu:

• osobní poradenství pro zákazníky - i na stavbách

• výtažné zkoušky na stavbách

• kompetentní poradenství po telefonu

• podpora při výběrových řízeních

• rychlé a spolehlivé dodávky

• školení upevňovací techniky

Vaše výhody:

• řešení přizpůsobená použití, na která se můžete spolehnout

• využití našeho know-how, vytvářeného po desetiletí

• jistota při projektování

6
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Trvalá udržitelnost 
je pro EJOT důležitá

EJOT EPD Ochrana životního prostředí a trvale udržitelné zacházení s přírodními 

zdroji patří k nejvýznamnějším úkolům budoucnosti. Tato témata se 

týkají také stavebního a bytového hospodářství. Stále větší důraz 

je kladen na projektování budov a s tím spojený výběr stavebních 

materiálů.

EJOT jako vedoucí společnost v oblasti mechanického upevnění 

vnějších tepelně izolačních systémů reaguje na tyto požadavky 

a jako první zavádí evropské prohlášení o výrobku, zkráceně EPD 

(Environmental Product Declaration) podle ICO 14025. Certifi kace byla 

provedena u Institut Bauen und Umwelt (IBU), který je v současnosti 

jedinou organizací v Německu, která postupuje podle mezinárodních 

norem a ve spolupráci s výrobci vystavuje mezinárodně platná EPD. 

EPD informuje o produkci výrobku po celou dobu jeho životního cyklu. 

Kriteria stanovující vliv výrobku na životní prostředí jsou zde přestaveny 

neutrálně a objektivně.

EPD tak představuje důležitý přínos k hodnocení budov v rámci trvale 

udržitelného rozvoje.

7
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Pro každý případ 
správné upevnění

ejotherm talířové hmoždinky Talířové hmoždinky rodiny ejotherm s evropským technickým 

schválením (ETA) vám to ulehčí. 

Výkonné hmoždinky se postarají o bezpečné upevnění na všech 

stavebních materiálech a izolacích. Speciálně vyvinuté rozpěrné 

části umožňují vysoká charakteristická zatížení při minimální kotevní 

hloubce.

Výsledek:

Univerzální
• řešení upevnění pro všechny druhy tepelných izolací

• univerzální kotevní části pro nejširší použití

Rychlé
• minimální kotevní hloubka

• předmontované rozpěrné prvky pro zkrácení doby montáže

Hospodárné
•  jednotný průměr vrtaného otvoru pro veškeré podklady pro kotvení 

(8 mm)

• výhodná spotřeba hmoždinek

Bezpečnost
• 100% kontrola montáže

• vysoká zatížení pro vaši bezpečnost

9
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Upevnění desek tepelných izolací

  Univerzální

 •  pro veškeré podklady (A, B, C, D, E)

•  pro veškeré druhy a tloušťky izolací

•  pro zápustnou i povrchovou montáž

  Rychlá

•  jednoduchá montáž

•  minimální kotevní hloubka

•  automatické zapuštění hmoždinky

  Hospodárná

•  zkrácená doba montáže

•  žádné vícepráce

•  žádné dodatečné přestěrkování

  Spolehlivá

•  homogenní, hladký povrch

•  100% kontrola montáže

•  evropské technické schválení (ETA) pro veškeré materiály

Jedinečná, patentovaná montáž pro 
homogenní a hladké povrchy izolací

EJOT STR-Princip

Snadná montáž s EJOT STR-Princip:

  rychlé vrtání otvorů díky zkrácené hloubce vrtání

  hmoždinku s předmontovaným šroubem nasadit 

  do otvoru a zatlačit lehce talířek na tepelnou izolaci

  zašroubovat s ejotherm STR-tool 2G:

  zahloubení je vytvořeno automaticky (bez frézování, 

  bez prachu)

  zátku ejotherm STR tlakem hladítka vyrovnat 

  s povrchem – hotovo!

101010



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G

tlo
ušťk

a tepelné izolace od 80 mm do 420 mm

tloušťka tepelné izolace od 60 mm do 420 m
m

minerální vlna

zapuštěná montáž

povrchová montáž

minerální desky H
D

fenolická pěna

PU
R

 p
ěn

a

minerální vlna

zap ntáž

povrch táž

Pro veškeré podklady

ejotherm STR U a ejotherm STR U 2G jsou první hmoždinky 

pro ETICS průměru 8 mm s evropských technickým 

schválením (ETA) pro všechny třídy stavebních materiálů 

včetně pórobetonu (kategorie použití A–E). 

 

Pro upevnění na dřevo slouží ejotherm STR H.

Obě hmoždinky se montují stejným STR-tool 2G.

Pro veškeré izolační materiály

ejothem STR U 2G, ejothem STR U a ejothem STR 

H se mohou zapouštět podle STR-Princip se zátkami 

ejothem STR nebo montovat povrchově s malou zátkou 

ejothem STR. Tím je zajištěno přizpůsobení všem současným 

izolačním materiálům.

Kvalita a bezpečnost v XXXL

EJOT STR-Princip je k dispozici pro tloušťky tepelných izolací 

do 420 mm – jedinečné upevnění pro nízkoenergetické 

a pasivní domy.

Jedna pro všechno

111111



Upevnění desek tepelných izolací

12

ejotherm STR U 2G

Univerzální hmoždinka 

pro zápustnou a povrchovou montáž

• schválená pro všechny základní materiály

•  EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní 

povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše 

a rychle, bez prachu z frézování

• až o 40% rychlejší zašroubování

• optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)

• alternativní povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR

•  krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální 

bezpečnost a výhodnou spotřebu hmoždinek

• trvalý přítlak

• předmontovaný šroub pro rychlou montáž

•  100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje 

spolehlivé ukotvení

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

Technické údaje

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,5 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 1,5 kN

A lícové desky sendviče z betonu C16/20 - C50/60 1,5 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 
např. podle DIN 18152

0,6 kN

C děrované cihly např. podle DIN 105 1,2 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 
např. podle DIN EN 106

1,5 kN

C dutinové bloky z lehčeného betonu např. 0,6 kN

podle DIN 18151

D mezerovitý lehčený beton (LAC) 0,9 kN

E pórobeton P2 - P7 0,75 kN

průměr dříku 8 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka vrtání, zápustná montáž h
1
 ≥ 50 mm (90 mm)

hloubka vrtání, povrchová montáž h
2
 ≥ 35 mm (75 mm)

kotevní hloubka h
ef
 ≥ 25 mm (65 mm)

utahovací nástavec TORX T30

bodový činitel prostupu tepla 
zapuštěné zabudování

0,001 W/K

bodový čititel prostupu tepla  
povrchové zabudování

0,002 W/K

kategorie použití podle ETA A, B, C, D, E

Evropské technické schválení ETA-04/0023

Hodnoty v závorkách: kategorie použití E

Charakteristická zatížení



Upevnění desek tepelných izolací

Tabulka pro výběr hmoždinky pro kategorii E

13

ejotherm STR U 2G

Dämmstoffdicke

(mm)

Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich (Kleber und Alt- bzw. Ausgleichsputz)

Verankerungstiefe = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

1) u děrovaných materiálů nutná výtažná zkouška

   zápustná a povrchová montáž          jen povchová montáž

tloušťka izolace

(mm)

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance (lepicí tmel a omítka) (mm)

při kotevní hloubce = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

Dämmstoffdicke

(mm)

Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich (Kleber und Alt- bzw. Ausgleichsputz)

Verankerungstiefe = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

tloušťka izolace

(mm)

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance (lepicí tmel a omítka) (mm)

při kotevní hloubce = 65 mm (E)

 10 30 50 70 90 110

   zápustná a povrchová montáž        jen povchová montáž

60  1151) 115 135 155

80 115 135 155 175 195

100 135 155 175 195 215 235

120 155 175 195 215 235 255

140 175 195 215 235 255 275

160 195 215 235 255 275 295

180 215 235 255 275 295 315

200 235 255 275 295 315 335

220 255 275 295 315 335 355

240 275 295 315 335 355 375

260 295 315 335 355 375 395

280 315 335 355 375 395 415

300 335 355 375 395 415 435

320 355 375 395 415 435 455

340 375 395 415 435 455

360 395 415 435 455

380 415 435 455

400 435 455

420 455

60 135 155

80 155 175 195

100 175 195 215 235 255

120 195 215 235 255

140 215 235 255 275 295 315

160 235 255 275 295 315 335

180 255 275 295 315 335

200 275 295 315 335 355

220 295 315 335 355 375

240 315 335 355 375 395

260 335 355 375 395 415

280 355 375 395 415 435

300 375 395 415 435 455

320 395 415 435 455

340 415 435 455

360 435 455

380 455

400

420

Tabulka pro výběr hmoždinky pro kategorie A–D



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G

Montáž
zapuštěné zabudování 

podle EJOT STR-Princip 

se zátkou ejotherm STR

1 2

3 4

5 6

Montáž
povrchové zabudování 

s malou zátkou 

ejotherm STR

1 2

3 4

5 6

14



Upevnění desek tepelných izolací

Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

ejotherm STR U 2G 

je k dispozici rozsáhlý 

program příslušenství:

Výrobní program

ejotherm STR U 2G

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (kusů) (kusů)

ejotherm STR U 2G 115 8719 115 400 100 5.000

ejotherm STR U 2G 135 8719 135 400 100 4.000

ejotherm STR U 2G 155 8719 155 400 100 4.000

ejotherm STR U 2G 175 8719 175 400 100 3.000

ejotherm STR U 2G 195 8719 195 400 100 3.000

ejotherm STR U 2G 215 8719 215 400 100 3.000

ejotherm STR U 2G 235 8719 235 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 255 8719 255 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 275 8719 275 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 295 8719 295 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 315 8719 315 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 335 8719 335 400 100 2.000

ejotherm STR U 2G 355 8719 355 400 100 1.600

ejotherm STR U 2G 375 8719 375 400 100 1.600

ejotherm STR U 2G 395 8719 395 400 100 1.600

ejotherm STR U 2G 415 8719 415 400 100 1.600

ejotherm STR U 2G 435 8719 435 400 100 1.600

ejotherm STR U 2G 455 8719 455 400 100 1.600
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STR zátky a malá zátka

strana 24

STR-tool 2G a příslušenství

strana 25 a 56

STR sanační fréza

strana 27 a 57

EJOT přídavné talíře
strana 32



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U

Univerzální hmoždinka 

pro zápustnou a povrchovou montáž

• schválená pro všechny základní materiály

•  EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní 

povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše 

a rychle bez prachu z frézování

• alternativní povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR

•  krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální 

bezpečnost a výhodnou spotřebu hmoždinek

• trvalý přítlak

• předmontovaný šroub pro rychlou montáž

•  100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje 

spolehlivé ukotvení

průměr dříku 8 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka vrtání, zápustná montáž h
1
 ≥ 50 mm (90 mm)

hloubka vrtání, povrchová montáž h
2
 ≥ 35 mm (75 mm)

kotevní hloubka h
ef
 ≥ 25 mm (65 mm)

utahovací nástavec TORX T30

bodový činitel prostupu tepla 
zapuštěné zabudování

0,002 W/K

bodový čititel prostupu tepla  
povrchové zabudování

0,002 W/K

kategorie použití podle ETA A, B, C, D, E

Evropské technické schválení ETA-04/0023

Hodnoty v závorkách: kategorie použití E

16

Technické údaje

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,5 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 1,5 kN

A lícové desky sendviče z betonu C16/20 - C50/60 1,5 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 
např. podle DIN 18152

0,6 kN

C děrované cihly např. podle DIN 105 1,2 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 
např. podle DIN EN 106

1,5 kN

C dutinové bloky z lehčeného betonu např. 0,6 kN

podle DIN 18151

D mezerovitý lehčený beton (LAC) 0,9 kN

E pórobeton P2 - P7 0,75 kN

Charakteristická zatížení



Upevnění desek tepelných izolací

Tabulka pro výběr hmoždinky pro kategorie E

60 1151) 115 135 155 175 195

80 115 135 155 175 195 215

100 135 155 175 195 215 235

120 155 175 195 215 235 255

140 175 195 215 235 255 275

160 195 215 235 255 275 295

180 215 235 255 275 295 315

200 235 255 275 295 315 335

220 255 275 295 315 335 355

240 275 295 315 335 355 375

260 295 315 335 355 375 395

280 315 335 355 375 395 415

300 335 355 375 395 415 435

320 355 375 395 415 435 455

340 375 395 415 435 455

360 395 415 435 455

380 415 435 455

400 435 455

420 455

ejotherm STR U

Dämmstoffdicke

(mm)

Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich (Kleber und Alt- bzw. Ausgleichsputz)

Verankerungstiefe = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

tloušťka izolace

(mm)

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance (lepicí tmel a omítka) (mm)

při kotevní hloubce = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

Dämmstoffdicke

(mm)

Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich (Kleber und Alt- bzw. Ausgleichsputz)

Verankerungstiefe = 25 mm (A, B, C, D)

 10 30 50 70 90 110

tloušťka izolace

(mm)

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance (lepicí tmel a omítka) (mm)

při kotevní hloubce = 65 mm (E)

 10 30 50 70 90 110

60 135 155 175 195 215 235

80 155 175 195 215 235 255

100 175 195 215 235 255 275

120 195 215 235 255 275 295

140 215 235 255 275 295 315

160 235 255 275 295 315 335

180 255 275 295 315 335 355

200 275 295 315 335 355 375

220 295 315 335 355 375 395

240 315 335 355 375 395 415

260 335 355 375 395 415 435

280 355 375 395 415 435 455

300 375 395 415 435 455

320 395 415 435 455

340 415 435 455

360 435 455

380 455

400

420

Tabulka pro výběr hmoždinky pro kategorie A–D
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1) u děrovaných materiálů nutné provedení zkušební montáže

   zápustná a povrchová montáž        jen povchová montáž

   zápustná a povrchová montáž        jen povchová montáž



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U

18

Montáž
zapuštěné zabudování 

podle EJOT STR-Princip 

se zátkou ejotherm STR

1 2

3 4

5 6

Montáž
povrchové zabudování 

s malou zátkou 

ejotherm STR

1 2

3 4

5 6



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (kusů) (kusů)

ejotherm STR U 115 8709 115 400 100 5.000

ejotherm STR U 135 8709 135 400 100 4.000

ejotherm STR U 155 8709 155 400 100 4.000

ejotherm STR U 175 8709 175 400 100 4.000

ejotherm STR U 195 8709 195 400 100 3.000

ejotherm STR U 215 8709 215 400 100 3.000

ejotherm STR U 235 8709 235 400 100 2.000

ejotherm STR U 255 8709 255 400 100 2.000

ejotherm STR U 275 8709 275 400 100 2.000

ejotherm STR U 295 8709 295 400 100 2.000

ejotherm STR U 315 8709 315 400 100 2.000

ejotherm STR U 335 8709 335 400 100 2.000

ejotherm STR U 355 8709 355 400 100 1.600

ejotherm STR U 375 8709 375 400 100 1.600

ejotherm STR U 395 8709 395 400 100 1.600

ejotherm STR U 415 8709 415 400 100 1.600

ejotherm STR U 435 8709 435 400 100 1.600

ejotherm STR U 455 8709 455 400 100 1.600
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STR zátky a malá zátka

strana 24

STR-tool 2G a příslušenství

strana 25 a 56

STR sanační fréza

strana 27 a 57

EJOT přídavné talíře
strana 32

Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

ejotherm STR U 

je k dispozici rozsáhlý 

program příslušenství:

Výrobní program



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR H

Držák se šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž 

na dřevěné a kovové podklady

• pro dřevěné podklady a plechy do 0,75 mm

•  EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní 

povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše 

a rychle bez prachu z frézování

• montáž bez předvrtání

•  alternativní povrchové zabudování s malou zátkou 

ejotherm STR

•  trvalý přítlak

•  100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje 

spolehlivé ukotvení

dřevoštěpková deska OSB (tloušťka ≥ 15,0 mm) 0,30 kN

sádrovláknitá deska (tloušťka ≥ 12,5 mm) 0,25 kN

sádrokartónová deska (tloušťka ≥ 15,0 mm) 0,15 kN

cementovláknitá deska (tloušťky ≥ 12,0 mm) 0,40 kN

smrkový masiv (tloušťka ≥ 22,5 mm) 0,50 kN

Doporučené únosnosti jsou stanoveny podle ČSN 73 2902 s hodnotou součinitele 
bezpečnosti 1,8. 

zapuštěné zabudování povrchové zabudování označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
izolace (mm) izolace (mm) (mm)  (kusů) (kusů)

- 40 ejotherm STR H 080 8711 080 400 100 7.200

- 60 ejotherm STR H 100 8711 100 400 100 7.200

80 80 ejotherm STR H 120 8711 120 400 100 7.200

100 100 ejotherm STR H 140 8711 140 400 100 7.200

120 120 ejotherm STR H 160 8711 160 400 100 7.200

140 140 ejotherm STR H 180 8711 180 400 100 7.200

160 160 ejotherm STR H 200 8711 200 400 100 7.200

180 180 ejotherm STR H 220 8711 220 400 100 7.200

200 200 ejotherm STR H 240 8711 240 400 100 7.200

220 220 ejotherm STR H 260 8711 260 400 100 7.200

240 240 ejotherm STR H 280 8711 280 400 100 7.200

260 260 ejotherm STR H 300 8711 300 400 100 7.200

Výrobní program

průměr šroubu 6 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka zašroubování 30 - 40 mm

utahovací nástavec TORX T25

bodový čititel prostupu tepla hmoždinky 
zapuštěné zabudování, podklad dřevo

0,001 W/K

bodový čititel prostupu tepla hmoždinky 
povrchové zabudování, podklad dřevo

0,002 W/K

Upozornění: Používat zásadně se zátkou ejotherm STR nebo s přiloženou malou zátkou ejotherm STR

20

Technické údaje

Doporučené únosnosti



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR H 

Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

ejotherm STR H 

je k dispozici rozsáhlý 

program příslušenství: 

Montáž 

ejotherm STR H 

Zapuštěné zabudování podle STR-Princip

se zátkou ejotherm STR

Povrchové zabudování

s malou zátkou ejotherm STR

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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STR zátky a malá zátka

strana 24

STR-tool 2G a příslušenství

strana 25 a 56

STR sanační fréza

strana 27 a 57

EJOT přídavné talíře
strana 32



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR H A2

zapuštěné zabudování povrchové zabudování označení a délka číslo výrobku balení

izolace (mm) izolace (mm) (mm) (kusů)

- 40 ejotherm STR H A2 080 8711 080 666 100

80 60 ejotherm STR H A2 100 8711 100 666 100

100 80 ejotherm STR H A2 120 8711 120 666 100

120 100 ejotherm STR H A2 140 8711 140 666 100

140 120 ejotherm STR H A2 160 8711 160 666 100

160 140 ejotherm STR H A2 180 8711 180 666 100

180 160 ejotherm STR H A2 200 8711 200 666 100

200 180 ejotherm STR H A2 220 8711 220 666 100

Výrobní program

Zvláštní provedení pro nerezavějící upevnění ETICS

Držák se šroubem, skládající se ze šroubu z nerezi s kalenou 

vrtací špičkou, talíře a uzavírací malé zátky EPS pro nerezavějící 

upevnění zateplovacích systémů s izolačními deskami 

z fenolické pěny a minerálními izolačními deskami.

•  šroub z nerezi A2 s kalenou vrtací špičkou pro desky 

Fermacel, cenemtovláknité desky, dřevěné podklady 

a plechy (od 0,75 do 2,0 mm)

• nerezavějící upevnění

•  EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní 

povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše 

a rychle bez prachu z frézování

• montáž bez předvrtání

•  alternativní povrchové zabudování s malou zátkou 

ejotherm STR

•  trvalý přítlak

•  100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje 

spolehlivé ukotvení

Pozor!

Při použití zápustné montáže musí být v STR-tool použit 

montážní nástavec T 25 s přiloženou podložkou M8!

 podložka M8,  ejotherm STR H montážní nástavec T25

Technické údaje

průměr šroubu 6 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka zašroubování 30 - 40 mm

utahovací nástavec TORX T25

bodový čititel prostupu tepla hmoždinky 
zapuštěné zabudování, podklad dřevo

0,001 W/K

bodový čititel prostupu tepla hmoždinky 
povrchové zabudování, podklad dřevo

0,002 W/K

22

Upozornění:  ejotherm STR H A2 je kombinace talíře, šroubu a zátky. Šroub není předmontován.
Používat zásadně se zátkou ejotherm STR nebo s přiloženou malou zátkou ejotherm STR.



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR H A2

Montáž 

ejotherm STR H A2

Zapuštěné zabudování podle STR-Princip

se zátkou ejotherm STR

Povrchové zabudování 

s malou zátkou ejotherm STR

1

2

3

4

5

1

2

3

4

STR zátky a malá zátka

strana 24

STR-tool 2G a příslušenství

strana 25 a 56

STR sanační fréza

strana 27 a 57

EJOT přídavné talíře
strana 32
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Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

ejotherm STR H A2 

je k dispozici rozsáhlý 

program příslušenství: 



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR - zátka EPS

•  speciální systémová zátka z expandovaného polystyrenu 

(EPS)

•  pro použití s ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U 

a ejotherm STR H

•  barvy: bílá nebo šedá

ejotherm STR - zátka MW

• speciální systémová zátka z minerální vaty (MW)

•  pro použití s ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U 

a ejotherm STR H

ejotherm STR - malá zátka

•  speciální uzavírací zátka z polystyrenu (EPS)

•  pro použití s ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U

•  ejotherm STR H-malá zátka je u ejotherm STR H přiložena 

v balení

označení číslo výrobku balení
(ks)

množství na 
paletě (ks)

ejotherm STR-zátka
 EPS bílá

8593 000 093 100 8.000

ejotherm STR-zátka
 EPS šedá

8593 111 070 100 8.000

označení číslo výrobku balení
(ks)

množství na 
paletě (ks)

ejotherm STR-zátka
minerální vata (MiWo)

8593 000 098 100 8.000

ejotherm STR příslušenství

24

Výrobní program

Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(ks)

množství na 
paletě (ks)

ejotherm STR - malá 
zátka

8709 033 000 500 96.000

Výrobní program



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR příslušenství

ejotherm STR-tool 2G

•  speciálně určený montážní nástroj pro zápustnou montáž 

hmoždinky ejotherm STR U 2G

•  univerzálně použitelný pro ejotherm STR U a ejotherm STR H

•  stupňovitě přestavitelný pro všechny délky hmoždinek

•  jednoduché označení pro nastavení požadované délky 

hmoždinky

•  umožňuje spolehlivou a jednoduchou montáž podle 

STR-Princip

•  robusní provedení pro dlouhou životnost

•  snadno výměnné opotřebitelné díly

•  sada se skládá z: ejotherm STR-toll 2G, výměnné řezné 

plechy, klíč Imbus, montážní nástavce pro všechny případy 

použití

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-tool 2G 9119 000 000 1

Výrobní program

ejotherm STR-tool 2G sada pro přestavbu

•  jednoduchá přestavba původního ejotherm STR-tool 

na novou variantu ejotherm STR-tool 2G

•  přestavba je nutná pro spolehlivou montáž nových 

hmoždinek ejotherm STR U 2G

•  návod na přestavbu je přiložen

•  sada se skládá z: 1x unašeč, 1x nastavovací tyčka 

a 1 x řežný plech

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-tool 2G sada pro 
přestavbu 

9119 100 000 1

Výrobní program

25



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR-tool sada náhradních dílů

•  pro náhradu opotřebitelných dílů u ejotherm STR-tool 2G

•  sada se skládá z: 3x řezný plech, 3x utahovací nástavec T30 

pro zápustnou montáž ejotherm STR U 2G 

a ejotherm STR U

ejotherm STR-tool náhradní montážní nástavce

•  pro zápustnou montáž ejotherm STR U 2G 

a ejotherm STR U: ejotherm STR-bit T30 M8 x 52

•  pro zápustnou montáž ejotherm STR H: ejotherm STR-bit 

T25 M8 x 31

ejotherm STR-tool šestihranný mezikus SW10x30/M8x10

• náhradní díl pro ejotherm STR-tool 2G

ejotherm STR příslušenství

26

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-tool 
sada náhradních dílů 

9151 910 000 1

Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-bit T30 M8 x 52 9151 900 013 1

ejotherm STR-bit T25 M8 x 31 9151 900 012 1

Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm šestihranný mezikus 
SW10x30/M8x10

9151 900 003 1

Výrobní program



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR příslušenství

ejotherm STR-sanační fréza

•  k dodatečnému zajištění zateplených fasád: ekonomické 

obnovení spolehlivosti dodatečným ukotvením

•  ochrání původní systém od nutnosti jeho demontáže

•  použití technologie ejotherm STR:

 1.  vyfrézování původní omítkové vrstvy sanační frézou 

ejotherm STR

 2.  montáž ejotherm STR U 2G / STR U pomocí ejotherm 

STR-tool 2G

 3.  nasazení zátky STR pro vytvoření rovného 

podkladu pro omítku

 4. nanesení armovací a omítkové vrstvy

ejotherm SDS-plus uchycení

• alternativní uchycení pro ejotherm STR-tool 2G 

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-sanační fréza 9151 940 000 1
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označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm SDS-plus uchycení 9151 930 000 1

Výrobní program

Výrobní program



Upevnění desek tepelných izolací

EJOT H1 eco

Univerzální zatloukací hmoždinka

•  schválená pro beton, plné a děrované zdící materiály

•  stabilní ocelový trn

•  optimalizovaná tuhost talířku

•  plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu 

(0,001 W/K)

•  použitelná s přídavným talířem

•  nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtaného otvoru

•  optimalizované výtažné síly pro spolehlivou montáž

•  výhodná spotřeba hmoždinek

•  předmontovaný trn pro rychlou montáž

A beton C 12/15 podle EN 206-1 0,9 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 0,9 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 0,9 kN

B vápenopísková tvárnice např. podle DIN EN 106 0,9 kN

C děrované cihly např. podle DIN 105, 

objemová hmotnost ≥1,2 kg/dm3

0,75 kN

C děrované cihly např. podle DIN 105, 

objemová hmotnost ≥0,9 kg/dm3

0,6 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 

např. podle DIN EN 106

0,9 kN

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.
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Technické údaje

průměr hmoždinky 8 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka vrtání h1 > 35 mm

kotevní hloubka hef > 25 mm

bodový součinitel prostupu tepla 0,001 W/K

kategorie použití podle ETA A, B, C

Evropské technické schválení ETA-11/0192

Charakteristická zatížení



Upevnění desek tepelných izolací

EJOT H1 eco

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (kusů) (kusů)

EJOT H1 eco 095 8746 095 400 100 5.000

EJOT H1 eco 115 8746 115 400 100 4.000

EJOT H1 eco 135 8746 135 400 100 4.000

EJOT H1 eco 155 8746 155 400 100 3.000

EJOT H1 eco 175 8746 175 400 100 3.000

EJOT H1 eco 195 8746 195 400 100 3.000

EJOT H1 eco 215 8746 215 400 100 3.000

EJOT H1 eco 235 8746 235 400 100 2.000

EJOT H1 eco 255 8746 255 400 100 2.000

EJOT H1 eco 275 8746 275 400 100 2.000

EJOT H1 eco 295 8746 295 400 100 2.000

tloušťka izolace délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(mm) (lepicí tmel a omítka), (mm)

při kotevní hloubce = 25 mm (A, B, C)

10 30 50 70 90 110

40   0951) 095

60 095 115 135

80 115 135 155 175 195

100 135 155 175 195 215 235

120 155 175 195 215 235 255

140 175 195 215 235 255 275

160 195 215 235 255 275 295

180 215 235 255 275 295

200 235 255 275 295

220 255 275 295

240 275 295

260 295

Tabulka pro výběr hmoždinky 

Montáž 1

3

2

4

Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

EJOT H1 eco je k dispozici 

následující program 

příslušenství:

EJOT přídavný talíř 
VT 90 a SBL 140 plus

strana 32

1) při kotevní hloubce h
ef
 45 mm, u děrovaných materiálů nutné provedení zkušební montáže

29

Výrobní program



Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm NTK U

Univerzální zatloukací hmoždinka

• schválená pro beton, plné a děrované zdící materiály

•  definované zapuštění talířku pomocí EJOT – teleskopický 

efekt:

posledním úderem se talířek oddělí v předem určeném místě 

a posune se na pouzdře, zatímco rozpěrná část zůstane 

pevně ukotvena

•  spolehlivá a bezproblémová montáž s vestavěnou kontrolou 

montáže díky teleskopickému efektu

•  minimalizované riziko poškození rozpěrného trnu z plastu 

vyztuženého skleněnými vlákny

•  předmontovaný trn pro rychlou montáž

A beton C 12/15 podle EN 206-1 0,6 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 0,9 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 0,9 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 0,9 kN

C děrované cihly např. podle DIN 105 0,6 kN

C děrované vápenopískové tvárnice 

např. podle DIN EN 106

0,9 kN

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

průměr hmoždinky 8 mm

průměr talířku 60 mm

hloubka vrtání h1 > 50 mm

kotevní hloubka hef > 40 mm

bodový součinitel prostupu tepla 0,000 W/K

kategorie použití podle ETA A, B, C

Evropské technické schválení ETA-07/0026
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Technické údaje

Charakteristická zatížení



Upevnění desek tepelných izolací

tloušťka izolace délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(mm) (lepicí tmel a omítka), (mm)

při kotevní hloubce = 40 mm (A, B, C)

10 30 50 70 90 110

40 090 110 130 150 170 190

60 110 130 150 170 190 210

80 130 150 170 190 210 230

100 150 170 190 210 230

120 170 190 210 230

140 190 210 230

160 210 230

180 230

Tabulka pro výběr hmoždinky 

Montáž 1

3

2

4

ejotherm NTK U

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (kusů) (kusů)

ejotherm NTK U 090 8777 090 100 200 6.000

ejotherm NTK U 110 8777 110 100 200 5.400

ejotherm NTK U 130 8777 130 100 200 5.400

ejotherm NTK U 150 8777 150 100 200 3.600

ejotherm NTK U 170 8777 170 100 100 3.000

ejotherm NTK U 190 8777 190 100 100 2.000

ejotherm NTK U 210 8777 210 100 100 2.000

ejotherm NTK U 230 8777 230 100 100 2.000

Výrobní program

Příslušenství

Pro výrobkovou řadu 

ejotherm NTK U 

je k dispozici následující 

program příslušenství:

EJOT přídavné talíře 
VT 90 a SBL 140 plus

strana 32
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Upevnění desek tepelných izolací

EJOT přídavné talíře
Pomocí přídavných talířů, vyvinutých speciálně pro naše 

hmoždinky, se zvětšuje průměr talířku hmoždinky. Hmoždinky 

EJOT lze tak přizpůsobit požadavkům různých izolací.

Jaké mají být v jednotlivých případech použity přídavné talíře, 

určuje výrobce systému ve své technické dokumentaci.

Při kombinaci našich přídavných talířů s ejotherm STR U 2G, 

ejotherm STR U a ejotherm STR H pro povrchovou montáž 

se musí použít speciální ejotherm STR-malé zátky.

Upozornění: Při použití přídavných talířů VT 90 a SBL 140 plus nemůže být použita 
zápustná montáž podle STR-Princip.

EJOT VT 90

•  průměr talíře: 90 mm

•  určen speciálně pro minerální izolační desky s nižší pevností 

(viz technická dokumentace výrobce systému)

•  vysoká tuhost pro čisté zapuštění talíře

•  snadná montáž

EJOT SBL 140 plus

•  průměr talíře: 140 mm

•  určen zvláště pro minerální desky s kolmým vláknem (lamely)

•  vysoká tuhost talíře pro snadnou montáž

•  přenos velkých zatížení díky dodatečnému přichycení omítky

označení číslo výrobku balení množství na

(kusů) paletě (kusů)

EJOT SBL 140 plus 8716 140 008 100 5.000

označení číslo výrobku balení množství na

(kusů) paletě (kusů)

EJOT VT 90 8781 090 008 100 14.400
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Výrobní program

Výrobní program



Upevnění systémů s montážními lištami

ejotherm hmoždinky 
pro montážní lišty

pro ETICS upevňované 
do montážních lišt

ETICS upevňované do montážních lišt jsou speciálním provedením 

zateplovacích systémů. Tyto systémy jsou převážně používány při 
sanaci starých fasád s velkými nerovnostmi povrchu. Izolační desky 

jsou připevňovány pomocí speciálních montážních lišt z plastu 

nebo hliníku.

Hmoždinky pro montážní lišty ejotherm s evropským technickým 

schválením zaručují svými optimálními vlastnostmi rychlou 

a jednoduchou montáž s vysokou spolehlivostí.

Ke kotvení izolačních desek v ploše doporučujeme použít hmoždinky 

ejotherm STR U 2G (strana 12) nebo ejotherm STR U (strana 16).
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Upevnění systémů s montážními lištami

Šroubovací hmoždinka pro montážní lišty

• pro montáž upevňovacích a zakládacích lišt

• schválení pro všechny základní materiály

• krátké kotevní délky, minimalizovaná hloubka vrtání

• velká zatížení pro maximální spolehlivost

• výhodná spotřeba hmoždinek

• předmontovaný šroub pro rychlou montáž

•  pro vyrovnání nerovností fasády jsou určeny vyrovnávací 

podložky EJOT AS

ejotherm SDK U

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,5 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 1,5 kN

A lícové desky sendviče z betonu C16/20 - C50/60 1,5 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 0,6 kN

např. podle DIN 18152

C děrované cihly např. podle DIN 105 1,2 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 1,5 kN

např. podle DIN EN 106

C dutinové bloky z lehčeného betonu např. 0,6 kN

podle DIN 18151

D mezerovitý lehčený beton (LAC) 0,9 kN

E pórobeton P2 - P7 0,75 kN

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

hodnoty v závorkách: kategorie použití E

označení a délka číslo výrobku balení množství na

(mm) (kusů) paletě (kusů)

ejotherm SDK U 045 8798 045 400 100 24.000

ejotherm SDK U 065 8798 065 400 100 24.000

ejotherm SDK U 085 8798 085 400 100 16.000

ejotherm SDK U 105 8798 105 400 100 16.000

Příslušenství

EJOT IT-Z 60/8 K 
strana 52

EJOT 
vyrovnávací podložky
strana 36

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(vyrovnávací podložky a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 25 mm (A, B, C, D)
20 40 60 80

045 065 085 105

kotevní hloubka = 65 mm (E)

- - 20 40

045 065 085 105

Lieferprogramm

3 4

Montáž

1 2

34

průměr hmoždinky 8 mm

průměr límce 16 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 35 mm (75 mm)

kotevní hloubka hef ≥ 25 mm (65 mm)

utahovací nástavec TORX T30

kategorie použití podle ETA A, B, C, D, E

Evropské technické schválení ETA-04/0023

Technické údaje

Charakteristická zatížení

Výrobní program

Tabulka pro výběr hmoždinek



Upevnění systémů s montážními lištami

Zatloukací hmoždinka pro montážní lišty

•  pro montáž upevňovacích a zakládacích lišt

• schválení pro beton, plné a děrované zdící materiály

•  krátké kotevní délky, minimalizovaná hloubka vrtání

•  velká zatížení pro maximální spolehlivost

•  zpracování bez speciálního nářadí

•  předmontovaný hřeb pro rychlou montáž

•  pro vyrovnání nerovností fasády jsou určeny vyrovnávací 

podložky EJOT AS

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,2 kN

A beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 1,2 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 0,5 kN

např. podle DIN 18152

C děrované cihly např. podle DIN 105 0,9 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 1,5 kN

např. podle DIN EN 106

C mezerovitý lehčený beton např. podle 0,6 kN

DIN 18151

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

průměr hmoždinky 8 mm

průměr límce 16 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 35 mm 

kotevní hloubka hef ≥ 25 mm

kategorie použití podle ETA A, B, C

Evropské technické schválení ETA-05/0009

ejotherm NK U

označení a délka číslo výrobku balení množství na

(mm) (kusů) paletě (kusů)

ejotherm NK U 045 8797 045 400 100 24.000

ejotherm NK U 065 8797 065 400 100 24.000

ejotherm NK U 085 8797 085 400 100 16.000

Výrobní program

délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(vyrovnávací podložky a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 25 mm (A, B, C)

20 40 60

045 065 085

Lieferprogramm

3 4

Montáž

1 2

Příslušenství

EJOT IT-Z 60/8 K 
strana 52

EJOT 
vyrovnávací podložky
strana 36
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Technické údaje

Charakteristická zatíženíTabulka pro výběr hmoždinek



Upevnění systémů s montážními lištami

EJOT vyrovnávací podložky AS

• Pro vyrovnání nerovností fasády:
 libovolně kombinovatelné tloušťky 3, 5, 8, 10, 15 mm

• jednoduché nacvaknutí na hmoždinku mezi stěnou a lištou 

• pro průměry hmoždinek 6 mm, 8 mm a 10 mm

• barevně rozlišené

EJOT spojka profi lů PV

• pro spojení montážních a zakládacích lišt

• jednoduché nasazení na konce lišt

• umožňuje přesné vyrovnání zakládacích lišt

•  k dispozici v délkách 30 mm nebo 1150 mm pro dělení 

na stavbě

EJOT sada pro montáž

•  speciální sestava často používaného příslušenství pro 

montáž zakládacích lišt

•  sada se skládá z: 75 zatloukacích hmoždinek EJOT 

ND-K 6 x 60, 10 spojek soklových profilů EJOT PV 30, 

50 vyrovnávacích podložek EJOT AS 3

Příslušenství k systémům s montážními lištami

označení číslo výrobku balení
(kusů)

množství na 
paletě (kusů)

EJOT AS 3, zelená       8600 725 700 100 36.000 

EJOT AS 5, žlutá      8601 189 710 100 30.000

EJOT AS 8, oranžová      8601 233 720 100 7.200

EJOT AS 10, modrá     8601 232 750 100 7.200

EJOT AS 15, černá    8601 187 730 100 7.200

Výrobní program

EJOT zatloukací hmoždinka ND-K 6 x 60 a 8 x 75

•  předmontovaná zatloukací hmoždinka pro montáž 

zakládacích lišt

• průměr: 6 mm nebo 8 mm

• hloubka vrtání: ≥ 40 mm

• kotevní hloubka: ≥ 30 mm

označení číslo výrobku balení
(kusů)

množství na 
paletě (kusů)

EJOT PV 30  8792 030 770 100 60.000

EJOT PV 1150 8792 115 770 10 5.000

označení číslo výrobku balení
(kusů)

množství na 
paletě (kusů)

EJOT ND-K 6 x 60 8561 660 400 100 40.000

EJOT ND-K 8 x 75 8561 875 400 100 40.000
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Výrobní program

Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(kusů)

množství na 
paletě (kusů)

EJOT sada 
pro montáž

8500 000 030 1 300

Výrobní program



Upevnění systémů s keramickým obkladem

EJOT hmoždinky 
pro systémy s obkladem

pro průmyslově vyráběné 
tepelně izolační systémy

Keramické obklady představují další variantu vytváření tepelně 

izolačních systémů. 

Tepelně izolační systémy, opatřené ve výrobě keramickým obkladem 

musí být, na základě významně vyšší plošné hmotnosti, zásadně 

upevněny speciálními hmoždinkami pro systémy s obkladem.

Tyto systémy vyžadují čistě mechanické upevnění pomocí speciálních 

hmoždinek se zápustnou hlavou přímo na fasádu. Upevňovací body 

jsou umístěny téměř neviditelně v oblasti spár.

Je-li keramický obklad částečně nebo celoplošně nalepen až po 

upevnění hmoždinkami, jedná se o klasický tepelně izolační systém. 

V takovém případě doporučujeme použít talířové hmoždinky ejotherm 

(viz strana 9).

Při kotvení pomocí univezální šroubovací hmoždinky ejotherm STR U 

2G se zátkou dojde k příznivému oddělení talířku hmoždinky 

od keramických pásků.
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Upevnění systémů s keramickým obkladem

Hmoždinka pro upevnění systémů 

s keramickým obkladem pro beton a zdivo

•  schválení pro beton, plné a děrované stavební materiály

•  zajištění proti protáčení

•  pouzdro hmoždinky se zápustnou hlavou pro nenápadnou 

montáž ve spáře

•  univerzální rozpěrná zóna pro spolehlivé ukotvení

•  vysoká zatížení

•  hmoždinka se zvýšeným ohybovým momentem

•  šroub předmontovaný pro rychlou montáž

EJOT SDF-S plus 8UB

průměr hmoždinky 8 mm

průměr zápustné hlavy 12 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 80 mm

kotevní hloubka hef ≥ 70 mm

utahovací nástavec TORX T30

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.
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Technické údaje

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,5 kN

A beton C16/20 - C50/60 podle EN 206-1 1,5 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 
např. podle DIN 18152

0,9 kN

C dutinové cihly např. podle DIN 105 1,2 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 
např. podle DIN EN 106

1,5 kN

C dutinové bloky z lehčeného betonu 0,75 kN

např. podle DIN 18151

Charakteristická zatížení



Upevnění systémů s keramickým obkladem

1) organický povlak pro zvýšenou odolnost proti korozi

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) ocel pozinkovaná ocel s Deltaseal1) nerez A4  (kusů) (kusů)

EJOT SDF-S plus 8UB x 100 8786 100 460 8786 100 692 8786 100 660 100 12.000

EJOT SDF-S plus 8UB x 120 8786 120 460 8786 120 692 8786 120 660 100 12.000

EJOT SDF-S plus 8UB x 140 8786 140 460 8786 140 692 8786 140 660 100 12.000

EJOT SDF-S plus 8UB x 160 8786 160 460 8786 160 692 8786 160 660 100 7.200

EJOT SDF-S plus 8UB x 180 8786 180 460 8786 180 692 8786 180 660 100 7.200

EJOT SDF-S plus 8UB x 200 8786 200 460 8786 200 692 8786 200 660 100 7.200

EJOT SDF-S plus 8UB x 220 8786 220 460 8786 220 692 8786 220 660 100 7.200

Výrobní program

1 2

3 4

Montáž

EJOT SDF-S plus 8UB

Pro výrobkovou řadu 
EJOT SDF-S plus 8UB 
je k dispozici následující program 
příslušenství:

1)  Standartním použitím je myšlena povrchová montáž hmoždinky. Jakékoliv jiné zabudování hmoždinky (pouzdra) 
musí být posouzeno samostatně.

tloušťka izolace délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(mm) (lepicí tmel a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 70 mm (A, B, C)

10 30 50 70 90 110

20 100 120 140 160 180 200

40 120 140 160 180 200 220

60 140 160 180 200 220

80 160 180 200 220

100 180 200 220

120 200 220

140 220

Tabulka pro výběr hmoždinky
při běžném použití1)

39

Příslušenství

EJOT IT-Z 60/8 S

strana 52

EJOT talířový prvek TE

strana 53



Upevnění systémů s keramickým obkladem

Hmoždinka pro upevnění systémů 

s keramickým obkladem pro pórobeton

•  schválení pro pórobeton

•  zajištění proti protáčení

•  pouzdro hmoždinky se zápustnou hlavou pro nenápadnou 

montáž ve spáře

•  univerzální rozpěrná zóna pro spolehlivé ukotvení

•  vysoká zatížení

•  šroub předmontovaný pro rychlou montáž

průměr hmoždinky 8 mm

průměr zápustné hlavy 12 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 120 mm

kotevní hloubka hef ≥ 110 mm

utahovací nástavec TORX T30

Uvedená přípustná zatížení odpovídají německým stavebním předpisům a je v nich již 
zahrnut národní součinitel bezpečnosti.

EJOT SDP-S plus 8
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E pórobeton P2 podle DIN 0,2 kN

E pórobeton P4 podle DIN 0,5 kN

Přípustná zatížení



Upevnění systémů s keramickým obkladem

EJOT SDP-S plus 8

označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) ocel pozinkovaná nerez A4 (kusů) (kusů)

EJOT SDP-S plus 8 x 140 8558 814 456 8558 814 656 100 7.200

EJOT SDP-S plus 8 x 160 8558 816 456 8558 816 656 100 7.200

EJOT SDP-S plus 8 x 180 8558 818 456 8558 818 656 100 7.200

EJOT SDP-S plus 8 x 200 8558 820 456 8558 820 656 100 7.200

EJOT SDP-S plus 8 x 220 8558 822 456 8558 822 656 100 7.200

1 2

3 4

Montáž

EJOT IT-Z 60/8 S

strana 52

EJOT talířový prvek TE

strana 53

tloušťka izolace délka hmoždinky při možném vyrovnání tolerance

(mm) (lepicí tmel a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 110 mm (E)

10 30 50 70

20 140 160 180 200

40 160 180 200 220

60 180 200 220

80 200 220

100 220

Tabulka pro výběr hmoždinky
při běžném použití 1)

1)  Standartním použitím je myšlena povrchová montáž hmoždinky. Jakékoliv jiné zabudování hmoždinky (pouzdra) 
musí být posouzeno samostatně. 
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Pro výrobkovou řadu 
EJOT SDP-S plus 8 
je k dispozici následující program 
příslušenství:

Příslušenství

Výrobní program
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Gymnázium Freiherr-vom-Stein



Upevnění stropních izolací

EJOT upevnění 
stropních izolačních desek

K energetické optimalizaci pláště budovy patří také zateplení stropů 

prvního nadzemního podlaží, zvláště přiléhajících k nevytápěným 

prostorům jako jsou sklepy, garáže, skladovací prostory, průjezdy... 

Vedle toho se používají izolace stropů ke zlepšení akustiky, například 

ke snížení zatížení hlukem od průmyslově využívaných prostor a hal 

nebo k ochraně před hlukem ve střelnicích.

Pro rozmanitost různých izolací a izolačních povrchů nabízejí držáky 

stropních izolací EJOT vždy odpovídající a spolehlivá řešení. 
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Upevnění stropních izolací

Šroub pro stropní izolace 

•  pro upevnění stropních a akustických izolací

•  ocelový šroub se samořezným závitem pro spolehlivé 

upevnění

•  snadná montáž: vyvrtání, zašroubování – hotovo!

•  krátká kotevní hloubka

•  plastový nástřik hlavy šroubu se strukturou dřevité vaty 

v barvě béžové a bílé pro opticky nenápadné upevnění

•  speciální služba: lakování hlav šorubů (provedení 

bez plastového nástřiku) podle přání zákazníka

EJOT DDS

průměr hlavy s plastovým nástřikem 25 mm

průměr hlavy lakovaného provedení 16 mm

průměr vrtání 6 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 30 mm

kotevní hloubka v betonu hef ≥ 20 mm

utahovací nástavec TORX T30

doporučený podklad beton

izolace označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (mm) hlava s bílým nástřikem hlava s béžovým nástřikem hlava bíle lakovaná (kusů) (kusů)

25-30 EJOT DDS 050 8419 050 740 8419 050 780 5919 050 682 100 8.100

35-45 EJOT DDS 065* - - 5919 065 682 100 8.100

45-55 EJOT DDS 075 8419 075 740 8419 075 780 5919 075 682 100 8.100

55-65 EJOT DDS 085 8419 085 740 8419 085 780 5919 085 682 100 8.100

70-80 EJOT DDS 100 8419 100 740 8419 100 780 5919 100 682 100 8.100

80-90 EJOT DDS 110* 8419 110 740 8419 110 780 5919 110 682 100 8.100

95-105 EJOT DDS 125 8419 125 740 8419 125 780 5919 125 682 100 8.100

105-115 EJOT DDS 135 8419 135 740 8419 135 780 5919 135 682 100 8.100

120-130 EJOT DDS 150 8419 150 740 8419 150 780 5919 150 682 100 8.100

135-145 EJOT DDS 165* - - 5919 165 682 100 8.100

145-155 EJOT DDS 175 8419 175 740 8419 175 780 5919 175 682 100 8.100

170-180 EJOT DDS 200 8419 200 740 8419 200 780 5919 200 682 100 3.600

195-205 EJOT DDS 225* 8419 225 740 8419 225 780 5919 225 682 100 3.600

220-230 EJOT DDS 250* 8419 250 740 8419 250 780 5919 250 682 100 3.600

* zvláštní délky: na poptávku

1 2 3

Montáž
Pro výrobkovou řadu EJOT DDS
je k dispozici následující program 
příslušenství:

EJOT talíř pro stropní izolace DDT
strana 45

Příslušenství
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Výrobní program



Upevnění stropních izolací

Talíř pro stropní izolace

•  pro kombinaci se šroubem pro stropní izolace EJOT DDS ke 

zvětšení průměru talířku u měkkých izolací

•  optimalizovaná geometrie talířku pro lepší přizpůsobení 

šroubu DDS

•  celoplošné lakování talířku, včetně hran

•  zvýšená ochrana proti korozi a ostrým hranám

•  průměr talířku: 70 mm

•  bíle lakovaný – RAL 9002

EJOT DDT

označení číslo výrobku balení
(kusů)

EJOT DDT 8721 070 882 100

EJOT DDT v kombinaci s EJOT DDS bíle lakovaný

45

Výrobní program



Upevnění stropních izolací

Držák stropních izolací

• pro upevnění stropních a akustických izolací

• snadná montáž: vyvrtání, zatlučení - hotovo!

průměr hlavy šroubu 25 mm

průměr vrtání 8 mm

hloubka vrtání h1 ≥ 35 mm

kotevní hloubka hef ≥ 25 mm

doporučený podklad beton

izolace označení a délka číslo výrobku balení množství na paletě
(mm) (mm) barva bílá barva béžová (kusů) (kusů)

25 EJOT DDA 050 8552 050 004 8552 050 000 400 20.000

50 EJOT DDA 075 8552 075 004 8552 075 000 400 20.000

75 EJOT DDA 100 8552 100 004 8552 100 000 400 20.000

100 EJOT DDA 125 8552 125 004 8552 125 000 400 16.000

125 EJOT DDA 150 8552 150 004 8552 150 000 400 10.800

150 EJOT DDA 175 8552 175 004 8552 175 000 400 10.800

EJOT DDA

Montáž

1 2 3
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Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění 
pro zvláštní použití

Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně 

izolačních systémů nestandartní řešení. 

Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami musejí být 

často použita zvláštní řešení upevnění. 

EJOT i zde nabízí správná řešení pro zvláštní případy použití:

•  řešení pro „sanaci sanace“ (zdvojení starých tepelně izolačních 

systémů)

•  obnovení spolehlivosti lícového zdiva a lícových vrstev betonových 

sendvičů

•  obnovení spolehlivosti poškozených tepelně izolačních systémů

•  kotvení do problematických podkladů

•  upevnění prvků na zateplené fasádě
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Upevnění pro zvláštní případy

EJOT VSD 8U-V*

•  hmoždinka pro sanaci lícového zdiva

•  cenově výhodná obnova spolehlivosti

•  hmoždinka s dvojí rozpěrnou zónou: ukotvení současně 

v nosném i lícovém zdivu

•  čisté a rychlé zpracování (bez malty)

•  univerzální rozpěrná část: spolehlivé upevnění v nosné stěně 

z betonu i ve zdivu z plných a dutinových cihel

•  100% kontrola montáže

•  montáž nezávislá na teplotě

•  zpracování už od 0 °C

*) V = ocelový šroub galvanicky pozinkovaný 

hloubka vrtání h1 ≥ 80 mm

průměr vrtání 8 mm

kotevní hloubka hef ≥ 70 mm

utahovací nástavec TORX T30

Upozornění: Po sanaci lícového zdiva musí být aplikován fasádní systém 

(například kontaktní zateplení) v tloušťce alespoň 60 mm. Současně je nutné 

dbát na to, že odvětraná mezera za lícovou stěnou není dále funkční.

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,0 kN

B cihelné zdivo podle DIN 105 0,4 kN

B vápenopískové tvárnice podle DIN EN 106 0,4 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu podle DIN 18152 0,2 kN

C děrované cihly podle DIN 105 0,25 kN

C vápenopískové děrované tvárnice podle DIN EN 106 0,25 kN

C dutinové bloky z lehčeného betonu podle DIN 18151 0,15 kN

tloušťka 
lícové stěny

(mm)

vzdálenost mezi lícovou 
a nosnou stěnou 

(mm)

označení 
a délka 
(mm)

číslo výrobku balení
(kusů)

množství na paletě
(kusů)

115 0-20 EJOT VSD 8U-V x 205 8765 205 400 100 7.200

115 20-40 EJOT VSD 8U-V x 225 8765 225 400 100 7.200

115 40-60 EJOT VSD 8U-V x 245 8765 245 400 100 7.200

115 60-80 EJOT VSD 8U-V x 265 8765 265 400 100 2.400

115 80-100 EJOT VSD 8U-V x 285 8765 285 400 100 2.400

115 100-120 EJOT VSD 8U-V x 305 8765 305 400 100 2.400

Sanační kotva pro lícové zdivo

Při sanaci starých staveb je před instalací ETICS požadováno 

prokázání spolehlivosti konstrukce stěny. V opačném případě 

musí být spolehlivost nejprve obnovena. U dvouvrstvých 

stěnových konstrukcí s lícovým zdivem, u kterých je často 

původní spojení obou vrstev narušeno korozí, může být 

spolehlivost znovu obnovena pomocí hmoždinky 

EJOT VSD-8U-V.

EJOT VSD-8U-V s galvanicky pozinkovaným šroubem 

umožňuje dodatečnou sanaci lícových stěn i u objektů 

v průmyslových oblastech.

*)  Uvedená dovolená zatížení odpovídají platným německým stavebním předpisům 
a je v nich již zahrnut národní součinitel bezpečnosti.
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Výrobní program

Přípustná zatížení*

Náš servis pro vás: 

Obnovení spolehlivosti lícové stěny musí být z důvodů bezpečnosti 
stanoveno autorizovanou osobou.

Naší techničtí zástupci vám poradí při výběru vhodného řešení 
a dodají veškeré nutné detaily!



Upevnění pro zvláštní případy

EJOT spirální hmoždinka

Spirální hmoždinka pro 

• upevnění lehkých prvků na zateplených fasádách

• doporučené zatížení: 5 kg na jeden upevňovací bod

• bez tepelných mostů

• možná dodatečná montáž přes vrstvu omítky

•  spirální hmoždinku zašroubovat (utahovací nástavec T40, 

často bez předvrtání) jednoduše přes vnější souvrství 

do izolace, následně šroubem 4,5 mm upevnit prvek

• použití běžného montážního nářadí

označení číslo výrobku balení
(kusů)

množství na 
paletě (kusů)

EJOT spirální hmoždinka 8788 000 002 250 9.000

Montáž

1 2

3
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Upevnění pro zvláštní případy

Sanační systémy pro obnovení stability 

lícových betonových dílců

Lícové betonové dílce průmyslově vyráběných stavebních prvků 

(panelové objekty) byly spojovány s nosnými stěnami pomocí 

ocelových kotev. Vlivem koroze může být ohrožena jejich 

únosnost. V takovém případě musí být obnovena spolehlivost. 

EJOT pro takové případy nabízí dvě systémová řešení:

• EJOT sanační kotvu pro lícové betonové dílce WSS

•  EJOT sanační kotvu pro lícové betonové dílce KERI 

(strana 51)

Sanační kotvy pro lícové betonové dílce

Sanační kotva pro lícové betonové dílce WSS

•  pro obnovení spolehlivosti lícových betonových dílců 

třívrstvých betonových panelů

• vysoce účinné řešení sanace speciálně pro panelové domy

• snadná montáž

• vrtání otvorů je možné provádět i za sucha

• zpracování bez malty nezávisle na teplotě

•  okamžitě zatižitelná

•  párové uspořádání

smykové zatížení na kotvu F
Q

5,0 kN

ohybový moment M
Z

600 Nm

průměr 24 mm

Evropské technické schválení ETA-99/0007

Náš servis pro vás: 

Obnovení spolehlivosti lícového betonového dílce musí být z důvodů 
bezpečnosti stanoveno autorizovanou osobou.

Naší techničtí zástupci vám poradí při výběru vhodného řešení 
a dodají veškeré nutné detaily!

označení a délka upevňovaná tloušťka číslo výrobku balení

(mm) B ≤ mm (kusů)

EJOT WSS - 24 x 185 128 8594 241 185 10

EJOT WSS - 24 x 215 163 8594 241 215 10
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Upevnění pro zvláštní případy

Sanační kotvy pro lícové betonové dílce

Sanační kotva pro lícové betonové dílce KERI

•  kuželová kotva pro obnovení spolehlivosti lícových 

betonových dílců třívrstvých betonových panelů

•  vysoce účinné řešení sanace speciálně pro panelové domy

•  možné horizontální i vertikální uspořádání kotev

•  zpracování bez malty nezávisle na teplotě

•  okamžitě zatižitelná

označení a délka upevňovaná tloušťka číslo výrobku balení

(mm) B ≤ mm (kusů)

EJOT KERI - 40 x 205 128 9710 000 205 10

EJOT KERI - 40 x 240 163 9710 000 240 10

Montáž
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Výrobní program

smykové zatížení na kotvu F
Q

8,5 kN

ohybový moment M
Z

1070 Nm

průměr 40 mm

Technické údaje



Upevnění pro zvláštní případy

EJOT izolační talíře
Izolační talíře EJOT mohou být, díky ploché geometrii pod 

hlavou, použity všude tam, kde je obtížné zatažení talíře 

do izolantu.

Kombinací s odpovídajícími šrouby nebo hmoždinkami je 

vytvořeno spolehlivé ukotvení v podkladu.

Izolační talířek IT-Z 60/8 K 

• pro kombinaci s ejotherm SDK U a ejotherm NK U

• průměr otvoru: 8,2 mm

• průměr talířku: 60 mm

• barva: modrá

Izolační talířek IT-Z 60/8 S

•  pro kombinaci s EJOT SDF-S plus 8 UB 

a EJOT SDP-S plus 8

• průměr otvoru: 8,2 mm

• průměr talířku: 60 mm

• barva: modrá

označení číslo výrobku balení množství na

(kusů) paletě (kusů)

EJOT IT-Z 60/8 K 8501 402 750 100 15.000

označení číslo výrobku balení množství na

(kusů) paletě (kusů)

EJOT IT-Z 60/8 S 8745 000 751 100 15.000

Izolační talířek IT 60/5 H 

• pro kombinaci s vruty do dřeva

• průměr otvoru: 5,4 mm

• průměr talířku: 60 mm

• barva: okrově žlutá

označení číslo výrobku balení množství na

(kusů) paletě (kusů)

EJOT IT 60/5 H 8501 054 710 100 15.000
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Upevnění pro zvláštní případy

EJOT talířový prvek TE

53

Talířový prvek TE 60/50 a TE 60/110

• pro upevnění ETICS na problematických podkladech

• pro kombinaci s EJOT SDF-S plus 8UB

Technické údaje EJOT TE 60/50 a 60/110
v kombinaci s EJOT SDF-S plus 8UB

označení a délka číslo výrobku balení

(mm) (kusů)

EJOT TE 60/50 8533 050 000 100

EJOT TE 60/110 8533 110 000 100

tloušťka izolace délka hmoždinky EJOT SDF-S plus 8 UB 

(mm) při možném vyrovnání tolerance

(lepicí tmel a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 70 mm (A, B, C, D)

10 30 50 70 90 110

60 100 120 140 160 180 200

80 120 140 160 180 200 220

100 140 160 180 200 220

120 160 180 200 220

140 180 200 220

160 200 220

180 220

Tabulka pro výběr hmoždinky při běžném použití
EJOT TE 60/50 v kombinaci s EJOT SDF-S plus 8UB

tloušťka izolace délka hmoždinky EJOT SDF-S plus 8 UB 

(mm) při možném vyrovnání tolerance

(lepicí tmel a stará nebo vyrovnávací omítka), (mm)

kotevní hloubka = 70 mm (A, B, C, D)

10 30 50 70 90 110

120 100 120 140 160 180 200

140 120 140 160 180 200 220

160 140 160 180 200 220

180 160 180 200 220

200 180 200 220

220 200 220

240 220

Tabulka pro výběr hmoždinky při běžném použití
EJOT TE 60/110 v kombinaci s EJOT SDF-S plus 8UB

Výrobní program

délka dříku EJOT TE 60/50 50 mm

délka dříku EJOT TE 60/110 110 mm

průměr talíře 60 mm

utahovací nástavec TORX T30

hloubka vrtání h1 ≥ 80 mm 

kotevní hloubka hef ≥ 70 mm

bodový činitel prostupu tepla  
TE 60/50 

0,002 W/K

bodový činitel prostupu tepla  
TE 60/110 při tloušťkách izolací 120-150 mm

0,000 W/K

bodový činitel prostupu tepla  
TE 60/110 při tloušťkách izolací 150-240

0,001 W/K

Evropské technické schválení ETA-04/0064

Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitel bezpečnosti 
podle ČSN 73 2902.

A beton C 12/15 podle EN 206-1 1,5 kN

A beton C16/20 - C50/60 podle EN 206-1 1,5 kN

B cihelné zdivo např. podle DIN 105 1,5 kN

B vápenopískové tvárnice např. podle DIN EN 106 1,5 kN

B plné tvárnice z lehčeného betonu 0,9 kN

např. podle DIN 18152

C dutinové cihly např. podle DIN 105 1,2 kN

C vápenopískové děrované tvárnice 1,5 kN

např. podle DIN EN 106

C dutinové tvárnice z lehčeného betonu 0,75 kN

např. podle DIN 18151

Charakteristická zatížení
při kombinaci s EJOT SDF-S plus 8UB
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EJOT nářadí

EJOT nářadí Zvláštní řešení upevnění vyžadují pro optimální montáž hmoždinek 

k tomu účelu určené podpůrné prostředky. 

Program nářadí a příslušenství EJOT nabízí široký sortiment pro každý 

druh použití, pro zabezpečení rychlého a hospodárného upevnění 

tepelně izolačních systémů.

55



EJOT nářadí

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-tool 2G 9119 000 000 1

ejotherm STR-tool 2G sada pro přestavbu

•  jednoduchá přestavba stávajícího ejotherm STR-tool 

na novou variantu ejotherm STR-tool 2G

•  přestavba je nutná pro spolehlivou montáž nových 

hmoždinek ejotherm STR U 2G

•  návod na přestavbu je přiložen

•  sada se skládá z: 1x unašeč, 1x nastavovací tyčka, 1x řežný 

plech, 1x závlačka

ejotherm STR-tool sada náhradních dílů

• pro náhradu opotřebitelných dílů u ejotherm STR-tool 2G

•  sada se skládá z: 3x řezný plech, 3x utahovací nástavec T30 

pro zápustnou montáž 

ejotherm STR-tool 2G a příslušenství

ejotherm STR-tool 2G

•  montážní přípravek, určený speciálně pro zápustnou montáž 

ejotherm STR U 2G

•  univerzálně použitelný pro ejotherm STR U a ejotherm STR H

•  stupňovitě nastavovatelný pro všechny potřebné délky

•  umožňuje spolehlivou a snadnou montáž podle STR-Princip

•  robusní provedení pro dlouhou životnost

•  rychle výměnné opotřebitelné díly

•  sada se skládá z: ejotherm STR-toll 2G, výměnné řezné 

plechy, klíč Imbus, montážní nástavce pro všechny případy 

použití
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Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR 2G 
sada pro přestavbu 

9119 100 000 1

Výrobní program

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-tool 
sada náhradních dílů 

9151 910 000 1

Výrobní program



EJOT nářadí

ejotherm STR-tool šestihranný mezikus SW10x30/M8x10

• náhradní díl pro ejotherm STR-tool 2G

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm šestihranný mezikus 

SW10x30/M8x10

9151 900 003 1

ejotherm STR-tool 2G a příslušenství

ejotherm STR-sanační fréza

•  k dodatečnému zajištění zateplených fasád: ekonomické 

obnovení spolehlivosti dodatečným ukotvením

•  ochrání původní systém od nutnosti jeho demontáže

•  použití technologie ejotherm STR:

 1. vyfrézování původní omítkové vrstvy sanační frézou 

  ejotherm STR

 2. montáž ejotherm STR U 2G / STR U pomocí 

  ejotherm STR-tool 2G

 3. nasazení zátky STR 

 4. nanesení armovací a omítkové vrstvy

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm SDS-plus unašeč 9151 930 000 1

ejotherm SDS-plus unašeč

• alternativní uchycení nástroje pro ejotherm STR-tool 2G 

označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-sanační fréza 9151 940 000 1

ejotherm STR-tool náhradní montážní nástavce

• pro zápustnou montáž ejotherm STR U 2G / STR U:

 ejotherm STR-Bit TX30-M8 x 52

• pro zápustnou montáž ejotherm STR H:

 ejotherm STR-Bit TX25-M8 x 31
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označení číslo výrobku balení
(kusů)

ejotherm STR-bit T30 M8 x 52 9151 900 013 1

ejotherm STR-bit T25 M8 x 31 9151 900 012 1

Výrobní program

Výrobní program

Výrobní program

Výrobní program



EJOT Werkzeuge

EJOT fréza na omítku

•  k profrézování omítky při dodatečné povrchové montáži 

talířových hmoždinek EJOT na poškozených tepelně 

izolačních systémech

EJOT fréza na omítku

Upozornění: při použití zápustné montáže podle STR-Princip použijte 
ejotherm STR-sanační frézu (strana 27, strana 57)

Speciální vrták pro dutinové materiály 

•  pro vrtání čistých otvorů pro hmoždinky bez poškození 

v děrovaných materiálech (např. dutinových cihlách)

•  ostrý řezný úhel pro rychlé vrtání bez příklepu

•  zabraňuje praskání stěn 

•  s upínacím nástavcem SDS-plus

•  průměr vrtáku: 8 mm

EJOT speciální vrták

označení číslo výrobku balení

celková délka/užitná délka (mm) (kusů)

210 / 150 9200 000 075 1

260 / 200 9200 000 069 1

310 / 250 9200 000 087 1

450 / 400 9200 000 076 1

58

označení číslo výrobku balení
(kusů)

EJOT fréza 
na omítku

8593 000 082 1

Výrobní program

Výrobní program



EJOT hmoždinka 1x1 EJOT hmoždinka 1x1 je příručka k tématu „použití hmoždinek 

ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech“. 

Je to pomůcka k pochopení a zohlednění mnohostranných 

kritérií a faktů, dává impulzy a podněty pro zajištění perfektního 

mechanického upevnění tepelně izolačních systémů. 

EJOT hmoždinka 1x1
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EJOT hmoždinka 1x1

I. Stavebně právní základ

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení je důkaz 

o použitelnosti stavebního výrobku 

ve smyslu Směrnice o stavebních 

výrobcích 89/106/EHS. 

ETA je založena na zkouškách, zkoumání a technickém 

posouzení prostřednictvím notifi kovaných osob, které byly 

určeny členskými státy EU. Zahrnuje charakteristiky výrobku, 

které mohou být významné pro splnění zákonných požadavků 

ve členských státech EU, přičemž mohou existovat různé 

požadované národní výkonové úrovně. Evropské technické 

schválení může být požadováno pro stavební výrobky, pro 

které nejsou (ještě) k dispozici harmonizované normy podle 

Směrnice o stavebních výrobcích, nebo které se zásadně 

od harmonizovaných norem liší. 

Základem pro posuzování použitelnosti jsou buď směrnice 

pro schvalování (ETAG), které pro odpovídající oblasti 

výrobků vystavuje EOTA, nebo speciálně pro jedno schválení 

určená kriteria pro pouzení (CUAP), odsouhlasená ostatními 

notifi kovanými osobami.

Evropské technické schválení umožňuje výrobci označovat 

výrobek značkou CE a tím přístup na evropský trh. Označením 

CE výrobce potvrzuje, že provedl předepsané postupy posouzení 

a je zajištěna shoda výrobku s technickým schválením.

60



EJOT hmoždinka 1x1

Spolehlivost na starých fasádách

Vnější tepelně izolační systémy se často používají pro 

energetickou sanaci starších budov. Víte, jak únosná je 

ve skutečnosti stará omítka? Byla po desetiletí vystavena 

vlivům povětrnosti a emisí. Saze, špína, staré nátěry snižují 

únosnost lepicího tmelu. Anebo se jednotlivé součásti nesnášejí 

se složením lepidla („zmýdelňují“). Stavebně-fyzikální vlivy 

po montáži nového ETICS mohou i po letech vést ke změnám 

v únosnosti staré omítky (selhání staré omítky). V oblasti nových 

staveb mohou zase přivodit problémy zbytky odformovacího 

prostředku na betonu. Čištění fasády je pracné a drahé. Navíc 

je nutno zachytit vodu, která obsahuje škodliviny, a odborně 

ji vyčistit. Kromě toho je stará omítka po důkladném očištění 

vlhká. 

Při dodatečném upevnění desek tepelné izolace hmoždinkami 

naproti tomu není většinou nutné žádné speciální ošetření 

fasády. Je nutno jen zhruba odstranit místa uvolněné omítky, 

výkvěty a nátěry, které se odlupují, poškozená místa se opraví 

sanační maltou. A nakonec se hmoždinky postarají o bezpečné 

upevnění.

fasáda poškozená povětrnostními vlivy zatepelná fasáda

II. Dobré důvody pro upevnění hmoždinkami

Vyšší spolehlivost

Pokud se systém výhradně lepí, je vlastní hmotnost systému 

přenášena na konstrukci stěny smykovými silami. Použitý lepicí 

tmel tak představuje jediné spojení mezi stěnou a tepelnou 

izolací. Talířové hmoždinky zaručují Vaší fasádě díky tuhým 

talířům a vysoké charakteristické únosnosti bezpečnou fi xaci. 

Přítlakem se tření mezi povrchem fasády a lepicím tmelem, jakož 

i mezi lepicím tmelem a deskami tepelné izolace trvale zvyšuje. 

To nakonec vede k vyšší stabilitě celého systému. Navíc mohou 

hmoždinky s ocelovým šroubem nebo ocelovým trnem v případě 

požáru nabídnout vyšší bezpečnostní rezervy. Jistota je jistota.

Působení hmoždinek

•  vlastní hmotnost se přenáší pomocí lepicího tmelu a izolace 

na  podklad

• talířové hmoždinky vytvářejí trvalý dodatečný přítlak

Výhody

•  vyšší spolehlivost celého systému

•  trvalé tření mezi lepicím tmelem a podkladem pro přenos 

vlastní hmotnosti

•  vysoká míra spolehlivosti při zatížení větrem
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II. Dobré důvody pro upevnění hmoždinkami

Vyšší odolnost proti hydrotermickým vlivům

Hydrotermické vlivy jako změny teploty a vlhkosti vedou ke 

kolísavým délkovým změnám materiálu, které působí na tuhý 

lepicí tmel. Při použití pouze lepeného systému vzniká nebezpečí 

vydutí středů desek nebo zvedání rohů v důsledku chybějící 

možnosti dilatace na styku desek.

Kotvení hmoždinkami v oblasti styků desek, stejně jako v oblasti 

jejich středů zajišťuje mechanické upevnění na stěně a snižuje 

riziko vzniku trhlin v omítce.

Klimatologové předpokládají, že se bude celosvětově zvyšovat riziko silných vichřic 
a tím i riziko velkých škod. 

teplo zima

Deshalb: zusätzliche Fixierung der Dämmstoffplatten mit EJOT WDVS-Dübeln

EJOT hmoždinka 1x1

Vyšší spolehlivost při zatížení větrem

Zatížení sáním větru působí kolmo na zatížení vlastní hmotností. 

Vyvolává namáhání lepeného spoje kolmým tahem. Zvláštní 

význam připadá přechodům stěny a lepiciho tmelu (u novostavby) 

případně staré omítky a lepicího tmelu (u sanace) a lepicího tmelu 

na izolaci.

Zvláště významné zatížení vetrem nastává

• u vysokých budov

• na hranách budov

• u volně stojících budov

• na exponovaných místech

• při bouřkách
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III. Cesty k dokonalému upevnění hmoždinkami

Posouzení podkladu

Rozpěrná část hmoždinky musí být dobře přizpůsobena 

materiálu stěny objektu. Jen tak může hmoždinka plnit optimálně 

svoji funkci v systému. Proto má pečlivé posouzení podkladu 

velký význam.

ETAG 014 (směrnice pro posuzování hmoždinek v ETICS) 

rozděluje běžně používané materiály podle tzv. kategorií použití, 

aby byl usnadněn výběr vhodných hmoždinek.

Přiřazení vhodného typu hmoždinky k podkladu

Po určení podkladu může být s pomocí schválení přiřazena vhodná 

hmoždinka, protože hmoždinky s evropským technickým schvá-

lením jsou pro příslušné kategorie použití vyzkoušeny a schváleny. 

Přitom se na stavbách mohou vyskytnout následující případy:

Případ 1

Hmoždinka je pro příslušnou kategorii stavebního materiálu 

schválena. Identifi kovaný materiál je v ETA hmoždinky vyzkoušen. 

Hmoždinka může být, bez dalších výtažných zkoušek na stavbě, 

použita. Hodnoty zatížení, uvedené ve schválení, mohou být bez 

dalšího použity pro stanovení potřebného počtu hmoždinek. 

V každém případě je nutné použít příslušný součinitel bezpečnosti 

podle ČSN  73 2902.

Příklad pro případ 1

Jako materiál stěny byla určena plná vápenopísková tvárnice. 

Ta odpovídá kategorii použití B. Hmoždinka disponuje ETA pro 

kategorie A a B. Pro podklad plná vápenopísková tvárnice je 

stanovena charakteristická únosnost 1,2 kN. Hmoždinka může 

být tedy použita bez provedení výtažných zkoušek na stavbě 

a jako základ pro výpočet třídy hmoždinky je brána hodnota 

charakteristické únostnosti 1,2 kN.

Případ 2

Hmoždinka nemá schválení pro zjištěnou kategorii stavebních 

materiálů.

Nepatří-li materiál zjištěný na stavbě do kategorie použití, pro 

které je hmoždinka v ETA schválena, nesmí být tato hmoždinka 

na  objektu použita. Vhodnost hmoždinky nelze prokázat 

ani pomocí výtažné zkoušky.

Příklad pro případ 2

Jako materiál stěny je stanovena dutinová cihla. To odpovídá 

kategorii použití C. Hmoždinka se schválením pouze pro kategorie 

A a B nesmí být použita.

kategorie použití D

kategorie použití A

kategorie použití B

kategorie použití C

kategorie použití E

beton

plná cihla

plná vápenopísková tvárnice

dutinová cihla

děrovaná 
vápenopísková tvárnice

dutinové bloky 
z lehčeného betonu

mezerovitý lehčený beton

pórobeton

lícová vrstva 
sendviče z betonu

plná tvárnice 
z lehčeného betonu

EJOT hmoždinka 1x1
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EJOT hmoždinka 1x1

Případ 3

Hmoždinka je zásadně pro zjistěnou kategorii stavebního 

materiálu schválena. Identifi kovaný materiál však není výslovně 

v ETA uveden.

Hmoždinka může být použita, je-li její vhodnost prokázána 

výtažnou zkouškou na stavbě. Přitom je zjištěna charakteristická 

únosnost výtažnou zkouškou podle Přílohy A normy 

ČSN 73 2902. Při stanovení třídy únosnosti hmoždinky je nutné 

použít příslušný součinitel bezpečnosti podle ČSN 73 2902. 

Příklad pro případ 3

Jako materiál stěny je zjištěna děrovaná vápenopísková tvárnice. 

Ta odpovídá kategorii použití C. Hmoždinka je k dispozici pro 

kategorie použití A, B, C, D a E. 

Podklad děrovaná vápenopísková tvárnice není výslovně v ETA 

uveden. Výtažné zkoušky na objektu prokáží charakteristické 

zatížení 1,5 kN. Hmoždinka může být tedy použita a jako základ 

pro výpočet třídy hmoždinky je brána hodnota charakteristické 

únostnosti 1,5 kN.

Případ 4

Hmoždinka je zásadně pro zjistěnou kategorii stavebního 

materiálu schválena. Identifi kovaný materiál je už sice v ETA 

uveden, ale jeho hustota a/nebo pevnost v tlaku je menší, než 

udaná ve schválení.

Tento případ odpovídá zásadně postupu v případu 3. Také zde 

musí být vhodnost pro podklad prokázána výtažnými zkouškami 

na stavbě.

Zvláštní případy

Lícové desky betonových sendvičů přísluší kategorii použití A. 

Charakteristická zatížení jsou u některých hmoždinek ejotherm 

uvedena. V případě, že tomu tak není, mohou být zatížení zjištěna 

pomocí výtažných zkoušek na stavbě.

Při sanacích starších objektů se vyskytují některé, v současnosti 

již nepoužívané, stavební materiály. V některých případech je 

obtížné přiřadit takový materiál kategorii použití podle ETAG 014. 

Vhodnost hmoždinky a charakteristická únosnost musí být vždy 

zjištěny výtažnou zkouškou na stavbě.

EJOT doporučuje:

•  ejotherm STR U 2G (talířová hmoždinka) a SDK U (hmoždinka 

pro montážní lišty) disponují evropským technickým schvá-

lením pro všechny kategorie stavebních materiálů.

Mnoho stavebních materiálů je pro schválení již vyzkoušeno 

a v ETA uvedeno, dodatečné zkoušky na stavbách tím v řadě 

případů odpadají.

•  Jsou-li přesto výtažné zkoušky požadovány, je vám k dispozici 

náš tým odborných pracovníků.

 příklad ejotherm STR U 2G
100% kontrola montáže        1)

stejnorodý povrch izolace    

rovnoměrné nanesení omítky    

trvalý přítlak    

ulehčení práce díky

předmontovanému šroubu    

postup montáže   ++

zatížení   ++

redukce tepelného mostu   ++

šíře použití2)    ++

kotevní hloubka3)    ++

Další kritéria pro výběr optimální hmoždinky

V případě, že se pro nalezený stavební materiál dá použít více 

hmoždinek, mohou být pro posouzení použita ještě další kritéria.

1) Při použití principu STR k zápustné montáži.

2)  Větší šíře použití poskytuje vyšší bezpečnost při kolísajících kvalitách stavebních 
materiálů a při smíšeném zdivu.

3)  Při srovnávání s jinými výrobky zohledněte prosím rozdíly mezi efektivní 
a jmenovitou kotevní hloubkou.

Přídavné talíře podle použití

V závislosti na případu použití jsou hmoždinky EJOT 

kombinovatelné s přídavnými talíři. Přídavné talíře se používají 

velmi jednoduše a jsou k dispozici v různých rozměrech. Nasazují 

se jako podložka na talířovou hmoždinku. Další montáž probíhá 

zcela shodně s montáží samotné hmoždinky. Kdy má být použit 

přídavný talíř, závisí od použité izolace a skladby systému.

Rozhodující jsou údaje výrobce systému.

Upozornění: 

Přídavné talíře se musí posuzovat jako systémové součásti 

hmoždinky. Jsou odpovídajícím způsobem vyzkoušeny 

a popsány v ETA hmoždinky.

Přídavný talíř

III. Cesty k dokonalému upevnění hmoždinkami
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III. Cesty k dokonalému upevnění hmoždinkami

Určení potřebné délky hmoždinky

h1 = hloubka vrtání

hef = efektivní kotevní hloubka

hnom = nominální kotevní hloubka (≥ hef 
)

ttol = vyrovnání tolerance

hD = tloušťka tepelné izolace

ttol

hef = hnom

h1

hD

stará omítka lepicí tmel
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Stanovení potřebného počtu hmoždinek

Potřebný počet hmoždinek musí být stanoven individuálně pro 

každou budovu. Evropská norma EN 1991-1-4 (Eurokód) stanoví 

účinky na budovu se zahrnutím různých faktorů. K důležitým 

vnějším vlivům patří kromě jiného konstrukce budovy (výška, 

půdorys, geometrie), stejně jako umístění budovy. Exponované 

polohy jako například horské oblasti nebo otevřená krajina vedou 

obvykle k vyšším zatížením. Detaily a mapa větrových oblastí jsou 

součástí národní verze Eurokódu ČSN EN 1991-1-4 Zatížení 

větrem.

Spotřeba hmoždinek v systému je ovlivněna pevností použitých 

izolačních desek a charakteristickou únosností hmoždinek. Vždy 

je nutné respektovat technické předpisy dodavatele systému.

Určení správné délky hmoždinky je důležitým předpokladem pro 

dosažení spolehlivosti upevnění. Přitom musí být zohledněny 

specifi cké vlastnosti objektu. Samotné stanovení délky 

hmoždinky je velmi jednoduché:

  jmenovitá kotevní hloubka hnom

 + vyrovnání tolerance ttol

 + tloušťka izolace hD

 = potřebná délka hmoždinky lD

Upozornění:

Pokud nejsou k dispozici jiné údaje, odpovídá jmenovitá kotevní 

hloubka h
nom

 efektivní kotevní hloubce h
ef
.

Vyrovnání tolerance se skládá z:

  neúnosných vrstev (tloušťka staré omítky apod.)

  (strará omítka často dosahuje tloušťky 20 mm i více)

  + tloušťka vrstvy lepicího tmelu po dotlačení desek izolace 

  na stěnu (běžně cca 10 mm)

 + dodatečné vyrovnání nerovností fasády*

 =  vyrovnání tolerance ttol

Vyrovnávají-li se na fasádě při zateplení větší nerovnosti, může 

nastat potřeba použití různých délek hmoždinek.

Výpočet platí také pro zapuštěnou montáž hmoždinek 

ejotherm STR U 2G a ejotherm STR U.

*nerovnosti fasády se obvykle vyrovnávají skutečnou tloušťkou lepicího tmelu.

Obecně platí: Čím větší je budova a čím je exponovanější její 

poloha, tím větší je nutný počet hmoždinek. Na druhé straně vede 

použití hmoždinek s vysokými parametry často k výhodnějšímu 

počtu hmoždinek na čtvereční metr – tím se dají snížit náklady 

a zkrátit doba na zpracování.

Důležité normy v České republice: 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) 

– Navrhování a použítí mechanického upevnění pro spojení 

s podkladem



Správné zpracování je rozhodující pro funkci hmoždinky

Pozice hmoždinky vychází z kotevního schématu z technické 

dokumentace dodavatele ETICS. Následně jsou uvedena 

nejběžnější schémata:

•  uspořádání hmoždinek na izolačních deskách formátu

1000x500 mm, např. desky z EPS a některé typy z MW, 

1000x600 mm (zobrazení 1)

•  uspořádání hmoždinek na izolačních deskách formátu 

1200 x 200, např. minerální lamely (zobrazení 2)

Hmoždinky by měly být zabudovány vždy v oblasti lepicího tmelu, 

tím výrazně podporují funkci lepeného spoje.

počet na m2 možné uspořádání hmoždinek

Zobrazení 1

počet na m2 možné uspořádání hmoždinek

Zobrazení 2
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Použití mechanického upevnění podle ČSN 73 2901

Mechanické upevnění se navrhuje, nelze-li spojením ETICS 

s podkladem pouze lepením, zajistit spolehlivé přenesení všech 

působících zatížení do nosné vrstvy podkladu.

Mechanické upevnění je nutné navrhnout v následujících 

případech:

•  Podklad je opatřen povrchovou úpravou tvořenou 

omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky)

•  Je-li odchylka rovinnosti podkladu větší než 10 mm/m

•  Je-li tepelná izolace provedena minerálními deskami 

s podélnou orientací vláken

Návrh mechanického upevnění podle ČSN 73 2902

Mechanické upevnění ETICS se navrhuje na účinky působících 

zatížení. Obecně jsou uvažovány účinky vlastní hmotnosti, 

zatížení větrem a účinky objemových změn.

V obvyklých případech se provádí pouze návrh a posouzení 

mechanického upevnění na účinky zatížení větrem. Za obvyklý 

případ se považují ETICS s charakteristickou plošnou hmotností 

vnějšího souvrství nejvýše 20 kg/m2. Tepelná izolace musí mít 

takové mechanické vlastnosti, že je schopná přenést vlastní 

hmotnost svou smykovou odolností a je s podkladem dostatečně 

spojena vrstvou lepicí hmoty.

Účinky zatížení větrem se stanoví podle ČSN EN 1991-1-4.

Pro zajištění stability systému platí podmínka podle vztahu:

R
d
 ≥ S

d

kde S
d
 je návrhová hodnota účinků sání větru

 R
d
  návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS 

vůči účinkům sání větru

K možnému selhání mechanického upevnění hmoždinkami 

může dojít vytažením hmoždinky z podkladu nebo protažením 

talířku hmoždinky tepelnou izolací. V návrhu se musí proto 

posoudit oba možné způsoby selhání. Návrhová odolnost se 

potom stanoví jako menší s hodnot:

R
d
 = (R

panel
 × n

panel
 + R

joint
 × n

joint
) × k

k
 / γ

Mb
 

pro selhání mechanického upevnění protažením hmoždinek 

tepelnou izolací

a

R
d
 = N

Rk
 × (n

panel
 + n

joint
) / γ

Mc

pro selhání mechanického upevnění vytažením hmoždinek 

z podkladu.

R
panel

   průměrná hodnota odolnosti proti protažení 

hmoždinky v ploše desky tepelné izolace 

(z dokumentace ETICS)

R
joint

   průměrná hodnota odolnosti proti protažení 

hmoždinky ve spárách mezi deskami tepelné izolace 

(z dokumentace ETICS)

N
Rk

   charakteristická únosnost hmoždinky v tahu 

(z dokumentace ETICS nebo stanovené z výtažné 

zkoušky)

n
panel 

  počet hmoždinek na 1 m2 osazených v ploše desky 

tepelné izolace 

n
joint 

  počet hmoždinek na 1 m2 osazených ve spárách mezi 

deskami tepelné izolace

γ
Mb

   součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení 

hmoždinky s deskami tepelné izolace (viz norma)

γ
Mc

   součinitel bezpečnosti upevnění při montáži 

hmoždinky (viz norma)

k
k
   součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty 

odolnosti proti protažení R
panel

 a R
joint

, uvedených 

průměrnou hodnotou (viz norma) 

Stanovení počtu hmoždinek lze provést také podle 

zjednodušeného návrhu. Hmoždinka je pro účely 

zjednodušeného návrhu zařazena do třídy únosnosti podle 

návrhové odolnosti vůči účinkům sání větru R
d,hm

. Ta se stanoví 

pro upevnění hmoždinek v ploše i spárách desek tepelné 

izolace jako menší z obou hodnot:

R
d,hm

 = 0,68 × R
panel

 / γ
Mb

R
d,hm

 = N
Rk

 / γ
Mc

Podle větrové oblasti, kategorie terénu a výšky budovy lze 

stanovit z tabulky odpovídající třídě únosnosti hmoždinky počet 

hmoždinek na 1 m2 pro kotvení v ploše a ve spárách desek 

tepelné izolace rozměru 0,5 x 1,0 m pro nejméně příznivou 

oblast na budově. Budovy vyšší než 15 je možné rozdělit na 

dvě výšková pásma a ve vnitřní oblasti budovy se snižuje počet 

hmoždinek o 25 % (při počtu 8 hmoždinek/m2 a vyšším).

Počet hmoždinek pro mechanické upevnění desek tepelné 

izolace rozměru 0,5 x 1,0 m nemá být podle normy nižší než 

6 kusů/m2. Maximální počet nemá být vyšší než 16 kusů/m2, 

přičemž se doporučuje, aby počet hmoždinek nepřesáhl 

12 kusů/m2.
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Vrtání otvorů

Podle druhu vrtačky přicházejí v úvahu následující způsoby 

vrtání otvorů:

• vrtání bez příklepu

•  vrtání s mechanickým příklepem ( vysoké otáčky a malá energie 

příklepu)

•  vrtání s pneumatickým příklepem (nízké otáčky a velká energie 

příklepu)

Hmoždinky by měly být zabudovány v místě lepicího tmelu, 

aby přítlak co nejlépe podporoval funkci lepení.

Postup vrtání otvoru je závislý na příslušném podkladu pro kotvení 

a může být zjištěn z následující tabulky:

běžný vrták pro vrtání s příklepem speciální vrták EJOT pro vrtání 
bez příklepu

vrtání s pneumatickým příklepem

kategorie použití  postup vrtání

A beton vrtání s příklepem

B plná cihla

 plná vápenopísková 
 tvárnice vrtání s příklepem

 plná tvárnice 
 z lehčeného betonu

C dutinová cihla

 děrovaná 
 vápenopísková tvárnice vrtání bez příklepu

 dutinová tvárnice 
 z lehčeného betonu 

D mezerovitý lehčený beton vrtání bez příklepu

E pórobeton vrtání bez příklepu

vrtání s mechanickým příklepem

vrtání

III. Cesty k dokonalému upevnění hmoždinkami
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EJOT doporučuje:

Při vrtání bez příklepu použijte pro zajištění čistých otvorů, vyso-

kých přenášených zatížení a současně produktivní montáže naše 

speciální vrtáky. Vrtáky jsou opotřebitelné díly. Jejich životnost 

závisí na pevnosti vrtaného materiálu. Čím pevnější je podklad, 

tím větší je opotřebení. Pro dosažení optimální pracovní rychlosti 

musí být vrtáky včas vyměňovány.

Při vrtání otvorů musí být pro každý typ hmoždinky pečlivě 

dodrženy parametry montáže (zvláště minimální hloubka vrtaného 

otvoru). Pro únosnost hmoždinky je rozhodující přesná geometrie 

otvoru. Vrtejte vždy kolmo a neměňte v průběhu vrtání sklon 

vrtáku. To platí zvláště u měkkých materiálů. Vyčistěte otvor 

od prachu před nasazením hmoždinky opakovaným vytažením 

vrtáku.

Talířové hmoždinky jsou montovány buď povrchově do izolační 

desky nebo podle STR-Princip. Při povrchové montáži je třeba 

dbát na to, aby vnější povrch talířku tvořil rovinu s povrchem 

izolační desky. Při příliš velkém zatažení talířku se musí zahloubení 

před natažením výztužné vrstvy nejprve přestěrkovat. To 

vede v oblasti talířku k nadměrným tloušťkám stěrkové vrstvy. 

Ty jsou považovány za riziko pro trhliny a vykreslování. Při 
nedostatečném zatažení talířku do tepelné izolace musí být pro 

dosažení minimální tloušťky stěrkové vrstvy opatřena celá fasáda 

tlustší armovací vrstvou. To stojí zvýšené náklady.

Při použití STR-Principu je talířek rychle a čistě zatažen do izolace 

a zakryt zátkou STR. Tím vznikne hladká a homogenní plocha 

tepelné izolace jako podklad pro rovnoměrné nanesení omítky. 

Odpadají dodatečné náklady na přestěrkování talířků hmoždinek. 

Talířky hmoždinek jsou odděleny od vnějšího souvrství.

perfektní: zabudování ejotherm STR U (2G) se zátkou

příliš hluboké zatažení talířku

malé zatažení talířku (nedostatečně hluboko)
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