
Popis

Zatloukací talířová kotva s ocelovým trnem k mechanickému upevně-
ní tuhých tepelně-izolačních desek z polystyrenu (EPS) a minerální 
vlny (MW) v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

Technická data

Evropské technické schválení: ETA 05/0055
Technický předpis: ETAG 014
Užitná kategorie dle ETAG 014: A - B - C - D  
Průměr talíře d

p
: 60 mm

Jmenovitý průměr vrtání d
o
: 8 mm

Minimální hloubka kotvení hnom
: 25 mm

Minimální hloubka vrtání h
1
: hnom

 + 10 - 15 mm

Prostup tepla (p-Wert): < 0,002 W/K
Únosnost talířku: 2,1 kN
Tuhost talířku: 0,7 kN/mm 
Materiál těla kotvy: rázuvzdorný polypropylén
Materiál rozpěrného trnu: ocel galvanicky pozinkovaná

1) při kotevní hloubce 25 mm a 10 mm lepícího tmelu (a
2
)

2) při kotevní hloubce 25 mm, 20 mm staré omítky (a
1
) a 10 mm lepícího tmelu (a

2
)

Typ BRAVOLL® objednací
číslo

celková délka
La

(mm)

max. tloušťka 
izolace

hD
(mm)

max. tloušťka 
izolace

hD
(mm)

kusů
v kartonu

(ks)

novostavba1 ) rekonstrukce2 )

Kategorie materiálů: A - B - C - D

PTH-KZ 60/8-75 10408 75 40 - 200
PTH-KZ 60/8-95 10409 95 60 40 200
PTH-KZ 60/8-115 10410 115 80 60 200
PTH-KZ 60/8-135 10411 135 100 80 200
PTH-KZ 60/8-155 10412 155 120 100 200
PTH-KZ 60/8-175 10413 175 140 120 100
PTH-KZ 60/8-195 10414 195 160 140 100
PTH-KZ 60/8-215 10415 215 180 160 100
PTH-KZ 60/8-235 10416 235 200 180 100
PTH-KZ 60/8-255 10417 255 220 200 100
PTH-KZ 60/8-275 10418 275 240 220 100
PTH-KZ 60/8-295 10419 295 260 240 100
PTH-KZ 60/8-315 10420 315 280 260 100

Výhody

•  dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
• minimální kotevní hloubka 
• vysoká únosnost
• příznivá spotřeba kotev
• optimalizované omezení prostupu tepla kotvou
• jednoduchá a rychlá montáž 
• flexibilní spojení talíře kotvy se stěrkovým tmelem
• vhodná i pro velké tloušťky izolačních desek
• předmontovaná kotva
• možnost kombinace s přídavnými talíři BRAVOLL® IT PTH

Obrázek

Technický list  1403Zatloukací talířová kotva s ocelovým trnem

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v 
obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.

BRAVOLL
®
 PTH-KZ  

ETA

05/0055

ETA

055

A

rárázek

05/005

ETA



Typ BRAVOLL® PTH-KZ

podkladní materiál
charakteristická

únosnost
NRK (kN)

beton C 12/15 dle EN 206-1 0,7
beton C 16/20 - C 50/60 dle EN 206-1 0,9
zdivo z plných cihel pálených dle EN 771-1 0,9
zdivo z cihel vápenopískových dle EN 771-2 0,9
dutinové tvárnice z lehčeného betonu dle EN 771-3 0,9
lehčený beton s pórovitým kamenivem dle EN 1520 (LAC) 0,9
děrované cihly s hliněným střepem dle EN 771-1 0,3
vertik. děrované cihly s hliněným střepem dle ÖNORM B 6124 0,5

krajová vzdálenost cmin 
 (mm) 100

osová vzdálenost smin (mm) 100

nejmenší tloušťka podkladního materiálu h (mm) 100

Povrchová montáž

• Přes izo!ant vyvrtáme otvor pro kotvu odpovídajícím 
vrtákem správné geometrie. Do děrované cih!y vrtat 
zásadně bez přík!epu (nej!épe speciá!ním vrtákem do 
děrovaného zdiva). 

• Do předvrtaného otvoru se zasune ta!ířová kotva tak, 
aby ta!íř dosed! na rovinu izo!antu. Mírným pok!epem 
k!adiva na ta!íř kotvy se zarazí ta!íř kotvy 0 - 2 mm 
pod rovinu izo!antu. 

• Pokud je odpor při usazování kotvy pří!iš ve!ký, pak je 
pravděpodobně vrták nadměrně opotřebován (průměr 
vrtaného otvoru je ma!ý nebo zůstává v otvoru prach 
z vrtání). Vrták je třeba vyměnit či zbytkový prach z 
vývrtu !épe vyčistit.

• Pok!epem na h!avu oce!ového rozpěrného trnu zara-
zíme rozpěrný trn zároveň s povrchem h!avy kotvy. 

• Pro montáž se používá k!adivo o hmotnosti cca 800 g.
• Do 6-ti týdnů je nutno kotvu zakrýt da!šími komponenty 

ET$CS (chránit před UV zářením).
• Při vyrovnání nerovností kotevního zák!adu je nutno 

vždy dodržet minimá!ní kotevní h!oubku kotvy.
• Montáž !ze provádět při tep!otách nad  + 0° C.

Technické parametry

 platí pro ...............

Schéma

La  ≥  hD + hnom + max a
1
 + max a

2

d
p 

- průměr talířku

L
a - délka kotvy

h
D - tloušťka tepelné izolace

h
nom

 -  minimální kotevní délka kotvy 

v podkladním materiálu

h
ef 

- efektivní kotevní hloubka

h
1 - minimální hloubka vrtání

h -  tloušťka podkladního materiálu

a
1
 - tloušťka omítky

a
2 -  tloušťka lepícího tmelu + tole-

rance na vyrovnání nerovností 

povrchu fasády

Výpočet délky kotvy
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