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Toto evropské technické posouzení je vystaveno technickým posuzovacím místem v jejím úředním jazyce.
Překlady tohoto evropského technického posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat originálu a musí
jako takové být označeny.

Toto Evropské technické posouzení smí být reprodukováno také v elektronické podobě jen v plné a
nezkrácené verzi. Částečná reprodukce je možná pouze s písemným souhlasem technického
posuzovacího místa, které posouzení vystavilo. Částečná reprodukce musí být jako taková označena.

Technické posuzovací místo, které Evropské technické posouzení vystavilo, je může zrušit, zejména po
oznámení Komise podle článku 25 odstavec 3 Nařízení (EU) č. 305/2011.
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3.1

"EJOT chemická kotva MULTIFIX USF, MULTIFIX USF zimní pro beton" je chemická kotva,
skládající se z maltové kartuše s chemickou maltou MUTLIFIX USF nebo MULTIFIX USF zimní,
a ocelového dílu. Ocelovým dílem je běžná závitová tyč ve velikostech M8 až M30 nebo
betonářská ocel ve velikostech 8 až 32 mm.
Ocelový díl se zasune do vyvrtaného otvoru, vyplněného chemickou maltou a je zakotven
spojením mezi ocelovým dílem, chemickou maltou a betonem.
Výrobek a popis výrobku jsou představeny v příloze A.

Specifikace účelu použití podle použitého evropského dokumentu pro posouzení

Z vlastností uvedených v odstavci 3 se může vycházet pouze v případě, je-li kotva způsobem
odpovídajícím údajům a okrajovým podmínkám podle přílohy B.
Zkušební metody a metody posuzování, které slouží jako základ tohoto Evropského
technického posouzení, vedou k předpokladu životnosti hmoždinky minimálně 50 let. Údaj o
životnosti nemůže být chápán jako záruka výrobce, nýbrž je nutné jej považovat pouze za
pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době
životnosti stavebního díla.

Vlastnosti výrobku a údaje metod jeho posouzení

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

Důležitý znak Vlastnost
Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu a ve
smyku

Viz Příloha C 1 až C 4

Posunutí pod zatížením v tahu a ve smyku Viz Příloha C 5 / C 6

3.2 Ochrana před požárem (BWR 2)
Důležitý znak Vlastnost
Chování při požáru Kotva splňuje požadavky třídy A1

Odolnost při požáru Vlastnost nestanovena

3.3

3.4

Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)
Co se týká nebezpečných látek, mohou výrobky v rozsahu platnosti tohoto Evropského
technického posouzení podléhat dalším požadavkům (např. přenesenému evropskému
zákonodárství a národním právním a správním předpisům). Pro splnění ustanovení Nařízení
(EU) č. 305/2011, musí být tyto požadavky rovněž dodrženy.

Bezpečnost při užívání (BWR 4)
Důležité znaky, jako je bezpečnost při používání, jsou zahrnuty jsou zahrnuty pod základní
ustanovení Mechanická odolnost a stabilita.

Evropské technické posouzení
ETA-16/0107
PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU

Specifická část

1 Technický popis výrobku



Strana 4 z 20 | 22. března 2016

Z16535.16 8.06.01-34/16

4

5

Systém použitý k posouzení a ověření vlastností s uvedením právního základu

Podle směrnice pro evropské technické schvalování ETAG 001, duben 2013, použité jako
Evropský dokument pro posuzování (EAD) podle článku 66 odstavec 3 Nařízení (EU) č.
305/2011, platí následující právní ustanovení: [96/582/ES].
Je použit následující systém: 1

Nutné technické podrobnosti pro provedení systému k posouzení a přezkoušení stálosti  
vlastností podle použitého Evropského dokumentu pro posouzení.

Technické podrobnosti, nutné pro provedení systému k posouzení a ověření stálosti vlastností,
jsou součástí zkušebního plánu, který je uložen u Německého institutu pro stavební techniku.

Vydáno v Berlíně dne 22. března 2016 Německým institutem pro stavební techniku

Ověřeno:Uwe Bender
Vedoucí oddělení

Evropské technické posouzení
ETA-16/0107
PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaPopis výrobku

Zabudování

Zabudování závitová tyč

Zabudování betonářská ocel

Df =     průchozí otvor v připojovaném dílu
Tfix =     tloušťka připojovaného dílu
hef =     efektivní kotevní hloubka
h0 =     hloubka vrtaného otvoru
hmin =     minimální tloušťka stavebního dílu  
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaPopis výrobku

Injektážní systém

Kartuše: MULTIFIX USF; MULTIFIX USF zimní

150 ml, 280 ml, 300 ml až 333 ml a 380 ml až 420 ml kartuše (typ: koaxiální)

Šroubovací uzávěr

Šroubovací uzávěr

235 ml, 345 ml až 360 ml a 825 ml kartuše (typ: “side-by side“)

165 ml a 300 ml kartuše (typ: “dvouvrstvá kartuše“)

Mísící náustek

Potisk: MULTIFIX USF; MULTIFIX USF winter,
pokyny pro zpracování, číslo šarže, trvanlivost, 
čísla rizik, časy vytvrzení a zpracování ( v 
závislosti na teplotě), jak s tak bez měřítka na 
pístu

Potisk: MULTIFIX USF; MULTIFIX USF winter,
pokyny pro zpracování, číslo šarže, trvanlivost, 
čísla rizik, časy vytvrzení a zpracování ( v 
závislosti na teplotě), jak s tak bez měřítka na 
pístu

Potisk: MULTIFIX USF; MULTIFIX USF winter,
pokyny pro zpracování, číslo šarže, trvanlivost, 
čísla rizik, časy vytvrzení a zpracování ( v závislosti 
na teplotě), jak s tak bez měřítka na pístu

Šroubovací uzávěr
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Závitová tyč a betonářská ocel

Závitová tyč M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 s podložkou a šestihrannou maticí

Běžná závitová tyč s vlastnostmi:
- materiál, rozměry a mechanické vlastnosti podle Tabulky A1
- kontrolní ověření 3.1 podle EN 10204:2004
- označení kotevní hloubky

Betonářská ocel Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 28, Ø 32

• Minimální hodnoty příslušné žebrované plochy fR,min podle EN 1992-1-1:2004+AC:2010
• Výška žeber musí být 0,05d ≤ h ≤ 0,07d

(d: jmenovitý průměr tyče; h: výška žeber tyče)
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaPopis výrobku

Materiály

Tabulka A1: Materiály

Díl    Označení Materiál
Ocelové díly, galvanicky pozinkované ≥ 5 µm podle EN ISO 4042:1999 nebo
žárově zinkované ≥ 40 µm podle EN ISO 1461:2009 a EN ISO 10684:2004+AC:2009

2

1 Závitová tyč
Ocel podle EN 10087:1998 nebo EN 10263:2001
Třída pevnosti 4.6, 4.8, 5.8, 8.8 podle EN 1993-1-8:2005+AC:2009
A5 ˃ 8% prodloužení při přetržení
Ocel podle EN 10087:1998 nebo EN 10263:2001
Třída pevnosti 4 (pro závitové tyče třídy 4.6 nebo 4.8)
Třída pevnosti 5 (pro závitové tyče třídy 5.8)
Třída pevnosti 8 (pro závitové tyče třídy 8.8)
podle EN ISO 898-2:2012

Ocel, galvanicky nebo žárově zinkovaná
Podložka, EN ISO 887:2006,
EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000 nebo
EN ISO 7094:2000

Ocelové díly z nerezavějící oceli

1 Závitová tyč
Materiál 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2005,
˃ M24: třída pevnosti 50 EN ISO 3506-1:2009
≤ M24: třída pevnosti 70 EN ISO 3506-1:2009
A5 ˃ 8% prodloužení při přetržení

2
Materiál 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2005,
˃ M24: třída pevnosti 50 (pro závitové tyče třídy 50)
≤ M24: třída pevnosti 70 (pro závitové tyče třídy 70) podle
EN ISO 3506-2:2009

Materiál 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2005

Šestihranná matice,
EN ISO 4032:2012

Šestihranná matice,
EN ISO 4032:2012

3

Podložka, EN ISO 887:2006,
EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000 nebo
EN ISO 7094:2000

3

1 Závitová tyč
Materiál 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,
˃ M24: třída pevnosti 50 EN ISO 3506-1:2009
≤ M24: třída pevnosti 70 EN ISO 3506-1:2009
A5 ˃ 8% prodloužení při přetržení

2
Materiál 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,
˃ M24: třída pevnosti 50 (pro závitové tyče třídy 50)
≤ M24: třída pevnosti 70 (pro závitové tyče třídy 70) podle
EN ISO 3506-2:2009

Materiál 1.4529 / 1.4565 podle EN 10088-1:2005

Šestihranná matice,
EN ISO 4032:2012

Podložka, EN ISO 887:2006,
EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000 nebo
EN ISO 7094:2000

3

Ocelové díly z vysoce korozně odolné oceli

Betonářská ocel

1
Betonářská ocel podle
EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Příloha C

Tyče a betonářská ocel z cívky třídy B nebo C
fyk a k podle NDP nebo NCL podle EN 1992-1-1/NA:2013
fuk = ftk = k.fyk
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaÚčel použití

Specifikace

Specifikace účelu použití
Namáhání kotvení:
• Statická a kvazistatická zatížení: M8 až M30, betonářská ocel Ø8 až Ø32.
• Seismické působení pro stupeň požadavků C1: M12 až M30, betonářská ocel Ø12 až Ø32.

Podklad pro kotvení:
• Beton nebo železobeton podle EN 206-1:2000.
• Třída pevnosti C20/25 až C50/60 podle EN 206-1:2000.
• Beton bez trhlin: M12 až M30, betonářská ocel Ø8 až Ø32. 
• Beton s trhlinami: M12 až M30, betonářská ocel Ø12 až Ø32.

Rozsah teplot:
• I:   -40°C až +40°C   (max. dlouhodobá teplota +24°C a max. krátkodobá teplota +40°C)
• II:  -40°C až +80°C   (max. dlouhodobá teplota +50°C a max. krátkodobá teplota +80°C)
• III: -40°C až +120°C (max. dlouhodobá teplota +72°C a max. krátkodobá teplota +120°C)

Podmínky použití (podmínky prostředí):
• Díky v podmínkách suchých vnitřních prostor

(pozinkovaná ocel, nerezavějící nebo vysoce korozně odolná ocel).
• Díly v exteriéru (včetně průmyslové atmosféry a blízkosti moře) a vlhkých prostorech, pokud 

neexistují zvláště agresivní podmínky
(nerezavějící nebo vysoce korozně odolná ocel).

• Díly v exteriéru a vlhkých prostorech, pokud existují zvláště agresivní podmínky
(vysoce korozně odolná ocel).
Poznámka: Agresivními podmínkami jsou např. stále nebo střídané noření do mořské vody nebo ostřiková
oblast mořské vody, atmosféra obsahující chlór v plaveckých bazénech nebo atmosféra s extrémním 
chemickým znečištěním (např. u odsiřovacích zařízení nebo silničních tunelů, ve kterých se používají 
odmrazovací prostředky).

Navrhování:
• Při zohlednění zatížení, které mají být kotveny, je třeba provést ověřitelné výpočty a konstrukční 

výkresy. Na konstrukčních výkresech musí být udána pozice kotev (např. pozice kotvy k výztuži nebo 
k vyložení atd.).

• Navrhování kotvení se provádí pod zodpovědností autorizované osoby se zkušenostmi z oblasti 
kotvení a betonových staveb.

• Výpočet kotvení pod statickým nebo kvazistatickým zatížením probíhá podle:
- EOTA Technical Report TR 029 „Design of bonded Anchors“, znění říjen 2010 nebo 

CEN/TS 1992-4:2009
• Výpočet kotvení pod seizmickým působením probíhá podle:

- EOTA Technical Report TR 045 „Design of Metal Anchors under Seismic Action“, znění únor 2013
- Kotvení musí být uspořádáno mimo kritické oblasti (např.: plastické klouby) betonové 

konstrukce.
- Montáž s vyložením nebo montáž ve vrstvě omítky není pro seizmické působení dovolena.

Zabudování:
• Suchý nebo vlhký beton: M8 až M30, betonářská ocel Ø8 až Ø32.
• Vodou zaplněné otvory (ne mořskou vodou): M8 až M16, betonářská ocel Ø8 až Ø16.
• Vrtání otvorů příklepovým kladivem nebo pneumatickým sbíjecím kladivem.
• Montáž nad hlavou povolena.
• Zabudování odpovídajícím způsobem proškoleným personálem pod dohledem stavbyvedoucího.
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Jmenovité hodnoty montáže

0
0
0
0
0
0

Tabulka B1: Jmenovité hodnoty montáže pro závitové tyče

Tabulka B2: Jmenovité hodnoty montáže pro betonářskou ocel

Velikost kotvy
jmenovitý průměr vrtáku

efektivní kotevní hloubka

průchozí otvor v 
připojovaném dílu
průměr kartáče
utahovací moment

tloušťka připojovaného dílu

min. tloušťka staveb. dílu

min. vzdálenost os

min. vzdálenost okraje

Velikost kotvy

jmenovitý průměr vrtáku

efektivní kotevní hloubka

průměr kartáče

min. tloušťka staveb. dílu

min. vzdálenost os
min. vzdálenost okraje
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaÚčel použití

Příslušenství pro čištění a montáž

Ocelový kartáč

Tabulka B3: Parametry pro příslušenství pro čištění a montáž

Závitová tyč
Betonářská 

ocel
d0

Ø vrtáku
db

Ø kartáče
db,min
min.

Ø kartáče
Zábrana proti 

vytečení

(č.)

Zábrana 
není 

nutná

Vyfukovací pumpička (objem 750 ml)
Průměr otvoru (d0 ) :
10 mm až 20 mm v betonu bez trhlin

Doporučená vyfukovací pistole (min 6 bar)
Průměr otvoru (d0 ) : 10 mm až 40 mm

Zábrana proti vytečení pro montáž nad 
hlavou a vodorovnou montáž
Průměr otvoru (d0 ) : 24 mm až 40 mm
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EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
PřílohaÚčel použití

Návod k montáži

Otvor vyvrtat s pneumatickým příklepem předepsaným vrtákem (Tabulka B1 
nebo Tabulka B2) do zvolené hloubky. Chybný otvor vyplnit maltou.

Pozor! Před čištěním musí být z otvoru odstraněná voda.

Otvor 4x ode dna vyfouknout tlakovým vzduchem (min. 6 bar) nebo 
vyfukovací pumpičkou (Příloha B 3). V případě hlubokých otvorů použít 
prodloužení.
S ruční pumpičkou mohou být čištěny pouze otvory v betonu bez trhlin do 
průměru 20 mm a hloubky do 240 mm.
Tlakovým vzduchem min. 6 bar (bez oleje) mohou být vyfukovány všechny 
velikosti otvorů v betonu bez trhlin i s trhlinami.

Otvor vykartáčovat 4x vhodným drátěným kartáčem podle tabulky B 3 
(minimální průměr kartáče db,min je vhodné vyzkoušet) pomocí 
akumulátorového šroubováku nebo vrtačky.
U hlubokých otvorů použít prodloužení kartáče.

Na závěr otvor podle Přílohy B 3 znovu ode dna otvoru vyfouknout tlakovým 
vzduchem (min. 6 bar) nebo ruční pumpičkou (Příloha B 3). U hlubokých 
otvorů je třeba použít prodloužení. Ruční pumpičkou mohou být čištěny 
pouze otvory v betonu bez trhlin do průměru 20 mm a hloubky do 240 mm.
Tlakovým vzduchem min. 6 bar (bez oleje) mohou být vyfukovány všechny 
velikosti otvorů v betonu bez trhlin i s trhlinami.
Po čištění je třeba před aplikací malty chránit otvor vhodným způsobem 
před novým znečištěním. Jinak je nutné čištění bezprostředně před aplikací 
malty opakovat. Přitékající voda nesmí způsobit nové znečištění.

Přiložený míchací náustek našroubovat pevně na kartuši a kartuši vložit do 
vhodné vytlačovací pistole. Uzávěr u dvouvrstvé kartuše před použitím 
odříznout. Po každém přerušení práce, delším než je doporučená doba 
zpracování (Tabulka B 4 nebo B 5) a u každé nové kartuše míchací náustek 
vyměnit za nový.
Před vytlačením malty označit na závitové tyči požadovanou kotevní hloubku.

Náběhové množství malty není pro upevnění vhodné. Maltu vytlačovat tak 
dlouho, dokud nemá malta homogenní šedou barvu, minimálně však 3 plné 
zdvihy. V případě dvouvrstvé kartuše je třeba použít 6 plných zdvihů.

Návod k  montáži
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Návod k  montáži (pokračování)

Vyčištěný otvor vyplnit směrem ode dna do 2/3 chemickou maltou. Pomalým 
vytahováním míchacího náustku z otvoru se zabrání uzavření vzduchu. U 
kotevních hloubek větších než 190 mm použít odpovídající prodloužení 
náustku. Pro horizontální montáž a montáž nad hlavou musí být použity 
zábrany proti vytečení podle Přílohy B 3 a prodloužení náustku. Dbát na doby 
zpracování, odpovídající teplotě (Tabulka B 4 nebo B 5).

Upevňovací prvek zavést pomocí lehkého otáčení až po pevně stanovenou 
kotevní hloubku do otvoru.

Závitová tyč by měla být čistá, bez zbytků tuku nebo oleje.

Po montáži kotvy by měla být kruhová mezera zcela vyplněna maltou. Pokud 
není hmota po dosažení kotevní hloubky vytlačována ven, není předpoklad 
splněn a proces musí být před ukončením doby zpracování opakován. V 
případě montáže nad hlavou je třeba závitovou tyč opevnit (např. dřevěnými 
klínky).

Uvedená doba vytvrzení musí být dodržena. Se závitovou tyčí během 
vytvrzování nepohybovat nebo ji nezatěžovat (viz Tabulka B 4 nebo B 5).

Po úplném vytvrzení může být dovoleným utahovacím momentem upevněn 
připojovaný díl (Tabulka B 2). Matice musí být utažena vhodným 
momentovým klíčem.

Návod k  montáži (pokračování)
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Doby vytvrzení

Tabulka B4: Maximální doby pro zpracování a minimální doby pro vytvrzení
MULTIFIX USF

Tabulka B5: Maximální doby pro zpracování a minimální doby pro vytvrzení
MULTIFIX USF zimní

Teplota betonu                             Doba pro zpracování                                      Minimální doba pro vytvrzení v 
suchém betonu1)

Teplota kartuše

1) Doby vytvrzení ve vlhkém betonu se musí dvojnásobně prodloužit.
2) Teplota kartuše musí být minimálně 15°C.

Teplota betonu                             Doba pro zpracování                                      Minimální doba pro vytvrzení v 
suchém betonu1)

Teplota kartuše

1) Doby vytvrzení ve vlhkém betonu se musí dvojnásobně prodloužit.
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Charakteristické hodnoty pod zatížením v tahu

Tabulka C1:  Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu 
Velikost závitové tyče
Selhání oceli
Charakteristická únosnost v tahu
Kombinované selhání vytažením a vytržením betonu
Charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez trhlin
Rozsah teplot I:
40°C/24°C
Rozsah teplot II:
80°C/50°C
Rozsah teplot III:
120°C/72°C

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou
Charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 s trhlinami

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

suchý a vlhký beton

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

Zvyšující součinitel pro beton
(jen pro statické a kvazistatické napětí)
ΨC

Koeficient podle CEN/TS
1992-4-5 Kapitola 6.2.2.3

beton bez trhlin
beton s trhlinami

Vytržení betonu
Koeficient podle CEN/TS
1992-4-5 Kapitola 6.2.3.1

beton bez trhlin
beton s trhlinami

Vzdálenost od kraje
Rozteč os
Štěrbiny

Vzdálenost od kraje

Rozteč os
Dílčí součinitel spolehlivosti montáže
(suchý a vlhký beton)
Dílčí součinitel spolehlivosti montáže
(otvor vyplněný vodou) není dovoleno
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Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku

Tabulka C1:  Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku

Velikost závitové tyče
Selhání oceli bez ramene páky

Charakteristická únosnost ve smyku

Koeficient kujnosti podle 
CEN/TS 1992-4-5 Kapitola 6.2.3.1
Selhání oceli s ramenem páky

Charakteristický ohybový moment

Koeficient rovnání (27) podle 
CEN/TS 1992-4-5 Kapitola 6.3.3
Koeficient rovnání (5.7) Technical Report
TR 029 Kapitola 5.2.3.3
Součinitel spolehlivosti montáže
Vylomení hrany betonu
Efektivní délka kotvy
Vnější průměr kotvy
Součinitel spolehlivosti montáže

Vytržení betonu ze strany zátěže
nehodnoceno (NDP)

není dovoleno
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Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu

Tabulka C3:  Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu 
Velikost betonářské oceli
Selhání oceli
Charakteristická únosnost v tahu
Kombinované selhání vytažením a vytržením betonu
Charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez trhlin
Rozsah teplot I:
40°C/24°C
Rozsah teplot II:
80°C/50°C
Rozsah teplot III:
120°C/72°C

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou
Charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 s trhlinami

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

suchý a vlhký beton

suchý a vlhký beton

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

otvor vyplněný vodou

suchý a vlhký beton

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

není dovoleno
není dovoleno

Zvyšující součinitel pro beton
(jen pro statické a kvazistatické napětí)
ΨC

Koeficient podle 
CEN/TS 1992-4-5 
Kapitola 6.2.2.3

beton bez trhlin

beton s trhlinami

Vytržení betonu

Koeficient podle 
CEN/TS 1992-4-5 
Kapitola 6.2.2.3

beton bez trhlin

beton s trhlinami

Vzdálenost od kraje
Rozteč os
Štěrbiny

Vzdálenost od kraje

Rozteč os
Dílčí součinitel spolehlivosti montáže
(suchý a vlhký beton)
Dílčí součinitel spolehlivosti montáže
(otvor vyplněný vodou) není dovoleno



Z20499.16 8.06.01-34/16

Strana 18 Evropského technického posouzení 
ETA-16/0107 z 22. března 2016
PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU

EJOT chemická kotva MULTIFIX USF a MULTIFIX USF zimní pro beton
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Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku

Tabulka C4:  Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku

Velikost betonářské oceli

Selhání oceli bez ramene páky

Charakteristická únosnost ve smyku

Koeficient kujnosti podle 
CEN/TS 1992-4-5 Kapitola 6.2.3.1

Selhání oceli s ramenem páky

Charakteristický ohybový moment

Koeficient rovnání (27) podle 
CEN/TS 1992-4-5 Kapitola 6.3.3
Koeficient rovnání (5.7) Technical Report
TR 029 Kapitola 5.2.3.3

Součinitel spolehlivosti montáže

Vylomení hrany betonu

Efektivní délka kotvy

Vnější průměr kotvy

Součinitel spolehlivosti montáže

nehodnoceno (NDP)

není dovoleno

Vytržení betonu ze strany zátěže
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Posunutí (kotevní tyč)

Tabulka C5:  Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu1) (závitové tyče) 
Velikost závitové tyče

Beton bez trhlin C20/25

Beton s trhlinami C20/25

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

1) Výpočet posunutí
δN0  = δN0 -Faktor . τ;          τ: napětí působící ve spoji při zatížení v tahu
δNꚙ = δNꚙ -Faktor . τ;

Tabulka C6:  Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku1) (závitové tyče) 

Velikost závitové tyče

Beton bez trhlin C20/25

Všechny rozsahy 
teplot

Všechny rozsahy 
teplot

Beton s trhlinami C20/25

1) Výpočet posunutí
δV0  = δV0 -Faktor . V;          V: působící smykové zatížení
δVꚙ = δVꚙ -Faktor . V;
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Posunutí (betonářská ocel)

Tabulka C7:  Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu1) (betonářská ocel) 
Velikost betonářské oceli

Beton bez trhlin C20/25

Beton s trhlinami C20/25

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

Rozsah teplot I:
40°C/24°C

Rozsah teplot II:
80°C/50°C

Rozsah teplot III:
120°C/72°C

1) Výpočet posunutí
δN0  = δN0 -Faktor . τ;          τ: napětí působící ve spoji při zatížení v tahu
δNꚙ = δNꚙ -Faktor . τ;

Tabulka C8:  Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku1) (betonářská ocel) 

Velikost betonářské oceli

Beton bez trhlin C20/25

Všechny rozsahy 
teplot

Všechny rozsahy 
teplot

Beton s trhlinami C20/25

1) Výpočet posunutí
δV0  = δV0 -Faktor . V;          V: působící smykové zatížení
δVꚙ = δVꚙ -Faktor . V;
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