
5

EJOT Kvalita spojuje®

IDK-T 
• kotvení v betonu a plném stavebním materiálu
• kotevní část 35 mm
• průměr dříku 8 mm
• průměr talířku 60 mm
• polyetylenové pouzdro 
• polyamidový trn vyztužený skelnými vlákny

stavební materiál axiální tahová 
 únosnost při 
 AQL 5% [kN]

beton ≥ B 15 1,00

plná cihla ≥ P 10 1,00

Orientační parametry IDK-T:

  pro kotvení v:

• betonu

• plné cihlex
délka
mm

barva trnu tloušťka
izolace*

(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

kusů na 
paletě

IDK-T 8/60 x 75 červená 20 200 8 000

x 95 béžová 40 200 6 000

x 115 žlutá 60 200 6 000

x 135 světle zelená 80 200 5 400

x 155 bílá 100 200 3 600

x 175 oranžová 120 200 3 600

* při kotevní hloubce 35 mm a 20 mm lepicího tmelu a staré omítky (nástřiku)

označení

Příklad objednávky
IDK-T 8/60 x 75
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TID-T 
• kotvení v betonu a plném stavebním materiálu
• kotevní část 35 mm
• průměr dříku 8 mm
• průměr talířku 60 mm
• polyetylenové pouzdro 
•  kovový trn z pozinkované oceli 

a s termoizolačním plastovým nástřikem

  pro kotvení v:

• betonu

• plné cihlex
délka
mm

barva trnu tloušťka
izolace*

(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

kusů na 
paletě

TID-T 8/60 x 75 červená 20 200 8 000

x 95 béžová 40 200 6 000

x 115 žlutá 60 200 5 400

x 135 světle zelená 80 200 5 400

x 155 bílá 100 200 3 600

x 175 oranžová 120 100 3 000

x 195 hnědá 140 100 2 000

x 215 modrá 160 100 2 000

x 235 tmavě červená 180 100 2 000

x 255 zelená 200 100 2 000

x 275 bílá 220 100 1 600

x 295 šedá 240 100 1 600

označení

stavební materiál axiální tahová 
 únosnost při 
 AQL 5% [kN]

beton ≥ B 15 1,00

plná cihla ≥ P 12 1,00

Orientační parametry TID-T:

délky 95 - 175 mm: 1,9 Nm
délky 195 - 295 mm: 3,45 Nm

Využitelný ohybový moment trnu:

* při kotevní hloubce 35 mm a 20 mm lepicího tmelu a staré omítky (nástřiku)

Příklad objednávky
TID-T 8/60 x 75
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EJOT Kvalita spojuje®

TID-T L
• kotvení v děrovaných stavebních materiálech
• kotevní část 55 mm
• průměr dříku 8 mm
• průměr talířku 60 mm
• polyetylenové pouzdro 
•  kovový trn z pozinkované oceli 

a s termoizolačním plastovým nástřikem 

  pro kotvení v:

• děrovaných stavebních materiálech

x
délka
mm

barva trnu tloušťka
izolace*

(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

kusů na 
paletě

TID-T 8/60L x 95 béžová 20 200 5 400

x 115 žlutá 40 200 5 400

x 135 světle zelená 60 200 3 600

x 155 bílá 80 200 3 600

x 175 oranžová 100 100 2 000

x 195 hnědá 120 100  2 000

x 215 modrá 140 100 2 000

x 235 tmavě červená 160 100 2 000

x 255 zelená 180 100 1 600

x 275 bílá 200 100 1 600

x 295 šedá 220 100 1 600

* při kotevní hloubce 55 mm a 20 mm lepicího tmelu a staré omítky(nástřiku)

označení

stavební materiál axiální tahová 
 únosnost při 
 AQL 5% [kN]

děrovaná cihla CV 14  0,8*

děrovaná cihla Ctz P 15  0,6*

* doporučené výtažné zkoušky na stavbě

Orientační parametry TID-T L:

délky 95 - 175 mm: 1,9 Nm
délky 195 - 295 mm: 3,45 Nm

Využitelný ohybový moment trnu:

Příklad objednávky
TID-T 8/60 L  x 95
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Montáž talířových hmoždinek EJOT 

Vrtání otvorů:

• do plného materiálu (beton, cihla) vrtákem SDS 
plus s příklepem přes izolaci

• vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení 
• otvor vrtat o 1 cm hlouběji, než skutečná kotevní 

hloubka hmoždinky
• jedním až dvojím zasunutím vrtáku za chodu (již 

bez vrtání) otvor vyčistit

• do děrovaného stavebního materiálu (děrovaná 
cihla nebo tvárnice) vrtákem bez příklepu 
(doporučujeme vrtáky Bosch KARAT)

• vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení 
• vrtat s malým tlakem, aby se vnitřní žebra 

nevybourala
• otvor vrtat o 1 cm hlouběji, než skutečná kotevní 

hloubka hmoždinky
• odpadá zde nutnost čištění otvoru

Plné stavební materiály

Děrované stavební materiály
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EJOT Kvalita spojuje®

Montáž talířových zatloukacích hmoždinek EJOT

•  hmoždinka je dodávána v předmontovaném stavu 
s trnem nasazeným v hmoždince

•  hmoždinka se nasune do otvoru a usadí se tak, 
aby talířek dosedl na izolant

•  v případě potřeby se lehkým poklepáním na 
přemontovaný trn zasune do otvoru

•  pokud je odpor proti usazení hmoždinky větší a mohlo 
by dojít k jejímu předčasnému rozevření, lze hmoždinku 
usadit poklepem na talířek vedle trnu

•  je-li odpor při usazování hmoždinky příliš velký 
a hmoždinku nelze popsaným způsobem úplně 
zasunout do otvoru, je zřejmě příliš opotřebený 
vrták a je nutné jej vyměnit

•  po správném usazení se hmoždinka několika údery 
na hlavu trnu upevní tak, aby byl talíř zapuštěn do 
izolantu

•  u správně upevněné hmoždinky lícuje povrch hlavy 
trnu s povrchem talířku

•  montáž zatloukacích hmoždinek IDK-T, TID-T lze 
provádět při teplotách > 0 °C 

IDK-T

TID-T
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EJOT® Držák izolace 

Držák izolace EJOT SBH-T 65/25
v kombinaci se šrouby:
Šroub EJOT Climadur-Dabo SW 8 R (s vrtací špičkou)
Šroub EJOT Climadur-Dabo TK (bez vrtací špičky)   

Držák se používá v kombinaci se samovrtnými šrouby EJOT 
Climadur-Dabo SW 8 R nebo se šrouby EJOT Climadur-Dabo 
TK. Držák je určen pro kotvení lehkých zateplovacích systémů 
s izolačními deskami z polystyrenu a minerální vlny na dřevěné 
bednění, dřevotřískové desky a trapézový plech.

•  kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek 
a trapézového plechu

• kotevní hloubka 20 až 40 mm
• průměr talířku 65 mm
• materiál talířku polyethylen 
•  šroub s vrtací špičkou EJOT Climadur-Dabo SW 8 R umožňuje přímou montáž bez 

předvrtání 
• provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení se stěrkovým tmelem. 

stavební materiál axiální tahová 
únosnost při AQL 

5% [kN]

smrkové bednění 25 mm 1,20

dřevotřísková deska 22 mm 0,90

ocel. trapéz plech 0,75 mm 1,20

Orientační parametry

* hodnoty doporučeného zašroubování do různých materiálů viz. montáž držáků

x
délka
mm

délka komplet-
ního držáku*

(mm)

hloubka 
zašroubování

(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

SW 8 R 4,8 x 60 70 20 - 40 500

x 80 90 20 - 40 250

x 90 100 20 - 40 250

x 100 110 20 - 40 250

x 110 120 20 - 40 250

x 120 130 20 - 40 250

x 130 140 20 - 40 250

x 140 150 20 - 40 200

x 150 160 20 - 40 200

x 160 170 20 - 40 200

x 180 190 20 - 40 200

x 200 200 20 - 40 200

označení

Příklad objednávky šroubu:
SW 8 R 4,8  x 60

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

SBH-T 65/25 100

označení

Příklad objednávky držáku:
SBH-T 65/25
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EJOT Kvalita spojuje®

* hodnoty doporučeného zašroubování do různých materiálů viz. montáž držáků

x
délka
mm

délka komplet-
ního držáku*

(mm)

hloubka 
zašroubování

(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

TK 4,8 x 60 70 20 - 40 500

x 70 80 20 - 40 500

x 80 90 20 - 40 250

x 90 100 20 - 40 250

x 100 110 20 - 40 250

x 110 120 20 - 40 250

x 120 130 20 - 40 250

x 130 140 20 - 40 250

x 140 150 20 - 40 200

x 160 170 20 - 40 200

x 170 180 20 - 40 200

x 180 190 20 - 40 200

x 200 200 20 - 40 200

označení

Příklad objednávky šroubu:
TK 4,8  x 60

Montáž držáků izolace EJOT 

•  držáky SBH-T nejsou dodávány ve společném balení 
se šrouby SW 8 nebo TK

•  šroub SW 8R (TK) se nasadí na utahovací nástavec 
SW8* (PH2) upevněný ve vrtačce nebo elektrickém 
šroubováku (cca. 450 otáček/min)

•  držák se nasadí na izolant a šroub se přes držák 
zašroubuje tak, aby talířek lícoval s izolantem 

•  víčko, které je součástí držáku se přiklopí a uzavře 
otvor držáku

*) nástavec EJOT K-8-1“ x 50  

SBH-T

bednění z měkkého dřeva 25,00 30

dřevotřísková deska
 22,00 30

 28,00 40

sádrovláknitá deska
 15,00 20

 18,00 30
 0,50 20
ocelový trapézový plech 0,75 20
 1,00 20

materiál podkladu
tloušťka

[mm]
doporučená 

kotevní hloubka
[mm]
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EJOT® Příslušenství

Přídavný talíř SBL 140 plus

Přídavný talíř zvětšující průměr hmoždinky pro upevnění izolač-
ních desek z minerální vaty s kolmou orientací (lamel)

Používá se v kombinaci s hmoždinkami a držáky izolace s talíři 
o průměru 60–65 mm: TID-T 860, TID-T L 8/60 a SBH-T 65

• talíř je vyroben z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny
•  vysoká tuhost talíře zajišťuje přenos výtažných sil na izolant 

bez deformace
•  univerzální použití pro všechny typy hmoždinek EJOT

Příklad objednávky:
SBL 140 plus

průměr talíře
(mm)

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

SBL 140 plus 140 100

označení

EJOT® Izolační talířek 

Talířek pro upevnění izolace z polystyrenu nebo minerální vaty.

• talíř je vyroben z polyamidu 
• provedení talířku zajišťuje spolehlivé spojení se stěrkovým 
tmelem
• nízká stavba talířku umožňuje ukotvit i malé tloušťky izolace

Příklad objednávky:
IT 5/60 H

označení talířku/v kombinaci s
barva 
talířku

cena
Kč/100
bez DPH

kusů 
v krabici

IT 5/60 H / vrut se zápustnou hlavou 100
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