
LOGO DIBT

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink sp. z o.o. Sp. k.
na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Instytucja prawa publicznego finansowana
wspólnie przez federacj  i kraje zwi zkowe

Urz d wydaj cy aprobaty techniczne dla
produktów i systemów budowlanych

Ogólna Aprobata
Nadzoru Budowlanego /
Ogólne dopuszczenie
typu

Data: Sygnatura:

21.01.2022 I 28-1.21.8-4/22

Numer: Okres wa no ci
Z-21.8-1837 od: 21 stycznia 2022

do: 1 grudnia 2026
Wnioskodawca:
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal

Przedmiot niniejszej aprobaty:
System monta owy fischer TherMax do kotwienia konstrukcji odleg ciowych w betonie
i pod u murowym

Wy ej wymieniony przedmiot aprobaty uzyska  niniejszym ogóln  aprobat  nadzoru budowlanego.
Niniejsza aprobata zawiera dziewi  stron i 14 za czników.
Niniejsza ogólna aprobata nadzoru budowlanego zast puje ogóln  aprobat  nadzoru budowlanego
nr  Z-21.8-1837  z  dnia  8  listopada  2021.  Przedmiot  uzyska  po  raz  pierwszy  ogóln  aprobat
nadzoru budowlanego w dniu 13 czerwca.
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I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wraz z wydaniem niniejszej ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego stwierdza si
przydatno  wzgl dnie mo liwo  stosowania przedmiotu aprobaty w rozumieniu krajowych
przepisów budowlanych.

2. Niniejsza aprobata nie zast puje zezwole , pozwole  ani za wiadcze , jakie s  wymagane
przepisami prawa dla realizacji inwestycji budowlanych.

3. Niniejsza aprobata udzielana jest bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególno ci
prywatnych praw ochronnych.

4. Nale y udost pni  kopi  niniejszej aprobaty bez uszczerbku dla dalej id cych regulacji
zawartych w "Postanowieniach szczegó owych", podmiotom wykorzystuj cym lub
stosuj cym przedmiot aprobaty. Ponadto, podmiotom tym nale y zwróci  uwag  na to, e
aprobata ta musi znajdowa  si  w miejscu zastosowania. Na danie, kopie niniejszej
aprobaty nale y udost pnia  zainteresowanym organom i urz dom.

5. Niniejsza aprobata mo e by  powielana tylko w ca ci. Fragmentaryczne publikowanie
aprobaty wymaga uzyskania zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Teksty i
rysunki materia ów reklamowych nie mog  by  sprzeczne z niniejsz  aprobat .

umaczenia ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego musz  zawiera  adnotacj
"T umaczenie oryginalnej wersji niemieckiej niesprawdzone przez Niemiecki Instytut
Techniki Budowlanej".

6. Niniejsza aprobata udzielana jest z mo liwo ci  jej odwo ania. Postanowienia ogólnej
aprobaty nadzoru budowlanego mog  by  pó niej uzupe niane i zmieniane, w
szczególno ci, gdy b dzie to wynika o z aktualnego stanu wiedzy technicznej.

7. Niniejsza aprobata odnosi si  do informacji i dokumentów przed onych przez
wnioskodawc .  Zmiana  tych e  podstaw  nie  jest  obj ta  niniejsz  aprobat  i  nale y  j
niezw ocznie przed  w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.
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II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1 Przedmiot aprobaty i obszar zastosowania

1.1 Przedmiot aprobaty
Przedmiotem aprobaty jest system monta owy fischer TherMax.

System monta owy fischer TherMax sk ada si  ze sto ka termoizolacyjnego (nazywanego
poni ej "AKK") w rozmiarach 12-M12 i 16-M12 wykonanego z poliamidu wzmacnianego

óknem szklanym, pr ta kotwowego ze stali ocynkowanej galwanicznie lub stali
nierdzewnej w rozmiarach M12 lub M16, iniekcyjnej tulejki kotwowej FIS HK oraz trzpienia
gwintowanego w rozmiarze M12 (z przynale  podk adk  i nakr tka sze ciok tn ) ze stali
nierdzewnej.

System monta owy fischer TherMax kotwiony jest od strony pod a za pomoc  pr ta
kotwowego i zaprawy klejowej (iniekcja) wg rozdzia u 1.2 w budowli. Monta  elementu
mocowanego odbywa si  od strony elementu mocowanego za pomoc  trzpienia
gwintowanego.

Trzpie  gwintowany mo na zast pi  opcjonalnie tak e przez rub  mocuj  (z przynale
podk adk ) lub pr t gwintowany (z przynale  podk adk  i nakr tk  sze ciok tn ).

AKK to stanowi cy barier  termiczn  sto kowy element izolacyjny z z bkowan
powierzchni  pokryt eberkami nacinaj cymi. Od strony zw onego ko ca (strona od
pod a) przez sto ek przebiega gwint wewn trzny M12 (Typ 12-M12) lub M 16 (Typ 16-
M12) do zamocowania pr ta kotwowego, a od strony drugiego ko ca (strona od elementu
mocowanego) gwint wewn trzny M12 do zamocowania trzpienia gwintowanego,
stopniowanych trzpieni gwintowanych M12/M10 lub M12/M8, pr ta gwintowanego lub ruby
mocuj cej.

Przedmiotem aprobaty jest projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie zakotwie  za
pomoc  systemu monta owego fischer TherMax.

1.2 Obszar zastosowania
System monta owy fischer TherMax mo e by  stosowany do zakotwie  konstrukcji
odleg ciowych na pod ach izolowanych i nieizolowanych (np. ciana zewn trzna z
systemem izolacji termicznej) z betonu lub ró nych rodzajów muru pod obci eniami
statycznymi lub quasi statycznymi, o ile wzgl dem ca ej konstrukcji w cznie z systemem
TherMax nie s  stawiane wymagania pod k tem czasu ognioodporno ci.

Dopuszczalne pod a kotwienia dla systemu monta owego fischer TherMax wynikaj  z
danych zawartych w poni szych Europejskich Ocenach Technicznych:

ETA-02/0024 z dnia 13.05.2020: FIS V do stosowania w betonie
ETA-10/0383 z dnia 07.07.2020: FIS V do stosowania w murze
ETA-10/0012 z dnia 12.09.2016: FIS EM do stosowania w betonie
ETA-12/0258 z dnia 17.06.2020: fischer Superbond do stosowania w betonie
ETA-14/0408 z dnia 19.12.2014: FIS GREEN do stosowania w betonie

 niezarysowanym
ETA-14/0471 z dnia 03.02.2015: FIS GREEN do stosowania w murze
ETA-17/0979 z dnia 17.06.2020: FIS EM Plus do stosowania w betonie
ETA-17/0350 z dnia 07.06.2021: FIS AB do stosowania w betonie
ETA-17/0352 z dnia 08.06.2021: FIS AB do stosowania w murze
ETA-20/0603 z dnia 13.11.2020: FIS V Plus do stosowania w betonie
ETA-20/0729 z dnia 26.11.2020: FIS V Plus do stosowania w murze
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Elementy stalowe po stronie pod a

Pr t kotwowy ze stali ocynkowanej galwanicznie mo e by  u ywany w warunkach suchych
pomieszcze  wewn trznych.

Pr t kotwowy ze stali nierdzewnej zgodnie z za cznikiem 2 i 3 mo e by  u ywany
stosownie do swojej klasy odporno ci na korozj  CRC (patrz za cznik 3, tabela 3.1)
zgodnie z DIN EN 1993-1-4:2015-10 w powi zaniu z DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01.

System monta owy TherMax ze znajduj cym si  od strony pod a pr tem kotwowym ze
stali ocynkowanej galwanicznie mo na stosowa  do konstrukcji o klasie odporno ci na
korozj  III zgodnie z DIN EN 1993-1-4:2015-10 w powi zaniu z DIN EN 1993-1-
4/NA:2017-01 tylko wtedy, gdy na ony na pod e kotwienia system izolacji termicznej
jest zbudowany z jednego z ni ej podanych materia ów izolacyjnych, szczelina
pier cieniowa mi dzy sto kiem AKK a wypraw  tynkarsk  jest zamkni ta w sposób trwale
elastyczny przy pomocy kleju uszczelniaj cego fischer Multi KD lub kleju uszczelniaj cego
do konstrukcji DKM lub fischer Multi MS i zachowane s  dopuszczalne przemieszczenia
(patrz punkt 3.2.4.2):

We na mineralna: mata lamelowa z we ny mineralnej o g sto ci obj to ciowej  80
kg/m3,  = 1,

Polistyren: bia y polistyren (EPS) "040", grubo  zabudowy 60 do 300 mm
 = 20/100, p yty systemu izolacji termicznej WDV/WAP o g sto ci

obj to ciowej 15 kg/m3

Materia  izolacyjny mo e by  tak e zbudowany z materia u budowlanego o porównywalnych
ciwo ciach budowlano-fizycznych, odpowiadaj cego pod wzgl dem izolacyjno ci

termicznej i izolacyjno ci przed wilgoci  jednemu z wy ej wymienionych materia ów
izolacyjnych.

Elementy stalowe po stronie elementu mocowanego
Trzpie  gwintowany (opcjonalnie: ruba mocuj ca lub pr t gwintowany) oraz przynale na,
odpowiednia pod wzgl dem gatunku stali i parametrów wytrzyma ciowych podk adka i
nakr tka sze ciok tna musz  by  wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z za cznikiem 3,
tabela 3.1.

2 Postanowienia dotycz ce produktu budowlanego

2.1 ciwo ci i sk ad

System monta owy TherMax musi pod wzgl dem swoich wymiarów i w ciwo ci
materia ów, z których zosta  wykonany, odpowiada  informacjom podanym w za cznikach.

Parametry materia ów, wymiary oraz tolerancje nie podane w za cznikach musz  by
zgodne z danymi zarchiwizowanymi w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej,
jednostce certyfikuj cej oraz zewn trznej jednostce nadzoruj cej.

2.2 Opakowanie, magazynowanie, oznakowanie
2.2.1 Opakowanie i magazynowanie

System monta owy fischer TherMax mo e by  pakowany i dostarczany tylko jako jedna
jednostka mocuj ca (AKK, elementy metalowe i ew. iniekcyjna tulejka kotwowa). Zaprawa
iniekcyjna odno nej ETA jest dostarczana oddzielnie.

Sto ek AKK nale y magazynowa  w normalnych warunkach klimatycznych. Przed
zamontowaniem nie mo e on by  ani nadmiernie wysuszony ani zamarzni ty.

2.2.2 Oznakowanie
Opakowanie, ulotka lub dowód dostawy systemu monta owego TherMax musz  by
opatrzone przez producenta znakiem zgodno ci (znak Ü) zgodnie z krajowymi
rozporz dzeniami dotycz cymi znaków zgodno ci. Dodatkowo na opakowaniu nale y
umie ci  oznaczenie zak adu, numer aprobaty oraz pe  nazw  systemu monta owego
TherMax. Oznakowanie mo e zosta  wykonane pod warunkiem spe nienia warunków
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wynikaj cych z punktu 2.3.

System monta owy fischer TherMax jest nazw  produktu oraz obiema rozmiarami gwintów
wewn trznych sto ka AKK, np. TherMax 16-M12.

Na ka dym sto ku AKK, zgodnie z za cznikiem 2, wyt oczono od czo a pod stronie
elementu mocowanego nazw  produktu "fischer TherMax", a na powierzchni p aszcza
rozmiar gwintu wewn trznego od strony pod a.

2.3 Potwierdzenie zgodno ci
2.3.1 Uwagi ogólne

Potwierdzenie zgodno ci systemu monta owego TherMax z postanowieniami obj tej
niniejszym dokumentem ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego musi nast pi  dla ka dego
zak adu produkcyjnego w formie certyfikatu zgodno ci producenta na podstawie zak adowej
kontroli produkcji oraz certyfikatu zgodno ci uznawanej w tym zakresie jednostki
certyfikuj cej oraz regularnej kontroli zewn trznej przez uznawan  jednostk  nadzoruj

cznie ze wst pnym badaniem systemu monta owego Thermax wed ug poni szych
postanowie :
Do wydania certyfikatu zgodno ci i wykonywania nadzoru zewn trznego w cznie z
przeprowadzanymi przy tej okazji badaniami produktu producent systemu monta owego
fischer TherMax ma obowi zek w czy  uznawan  w tym zakresie jednostk  nadzoruj .

Deklaracj  zgodno ci producent ma obowi zek z  poprzez oznakowanie produktów
budowlanych znakiem zgodno ci (znak Ü) z podaniem celu zastosowania.

Jednostka certyfikuj ca ma obowi zek przekaza  kopi  wydanego przez ni  certyfikatu
zgodno ci Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej.

2.3.2 Zak adowa kontrola produkcji
W ka dym zak adzie produkcyjnym nale y zorganizowa  i przeprowadzi  zak adow
kontrol  produkcji. Pod poj ciem zak adowej kontroli produkcji rozumiany jest sta y nadzór
producenta nad produkcj , dzi ki któremu zapewnia on, e wytwarzane przez niego wyroby
budowlane s  zgodne z postanowieniami obj tej niniejszym dokumentem ogólnej aprobaty
nadzoru budowlanego. Zak adowa kontrola produkcji powinna obejmowa  co najmniej
czynno ci podane w planie kontroli.

W odniesieniu do zakresu, rodzaju, cz sto ci zak adowej kontroli produkcji wi cy jest
plan kontroli z ony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i zewn trznej jednostce
nadzoruj cej.

Wyniki zak adowej kontroli produkcji nale y zapisywa  i poddawa  analizie. Zapisy te
musz  zawiera  przynajmniej nast puj ce dane:

- nazwa produktu budowlanego lub materia u wyj ciowego i komponentów
- rodzaj kontroli lub badania
- data produkcji i badania produktu budowlanego lub materia u wyj ciowego czy te

komponentów
- wynik kontroli i bada , oraz o ile dotyczy, porównanie z wymogami
- podpis osoby odpowiedzialnej za zak adow  kontrol  produkcji.

Zapisane dane nale y przechowywa  przez co najmniej pi  lat i przed  jednostce
nadzoruj cej w czonej w proces nadzoru zewn trznego. Na danie nale y je przed
Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej oraz w ciwemu najwy szemu urz dowi
nadzoru budowlanego.

W przypadku uzyskania niezadowalaj cego wyniku kontroli producent ma obowi zek podj
niezw ocznie wszelkie mo liwe rodki maj ce na celu usuni cie niezgodno ci. Wyroby
budowlane  nie  spe niaj ce  wymogów  nale y  tak  odseparowa ,  aby  wykluczy  ich
przemieszanie z produktami zgodnymi. Po usuni ciu niezgodno ci – o ile jest to technicznie
mo liwe i konieczne do wykazania usuni cia niezgodno ci – nale y niezw ocznie powtórzy
odno ne badanie.
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2.3.3 Nadzór zewn trzny
W ka dym zak adzie produkcyjnym zak adowa kontrola produkcji musi by  regularnie
sprawdzana przez nadzór zewn trzny, co najmniej jednak raz w roku.

W ramach nadzoru zewn trznego nale y przeprowadzi  badanie wst pne systemu
monta owego TherMax, a tak e pobra  próbki  do bada  wyrywkowych. Pobranie próbek i
badania nale  zawsze do obowi zków uznanej jednostki nadzoruj cej.

Dla zakresu, rodzaju i cz sto ci nadzoru zewn trznego wi cy jest plan kontroli z ony w
Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej oraz w zewn trznej jednostce nadzoruj cej.

Wyniki certyfikacji i nadzoru zewn trznego nale y przechowywa  co najmniej pi  lat.
Jednostka certyfikuj ca lub nadzoruj ca ma obowi zek na danie przed  je
Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej oraz w ciwemu najwy szemu urz dowi
nadzoru budowlanego.

3 Postanowienia dotycz ce projektowania, wymiarowania i wykonania

3.1 Projektowanie
Kotwieinia za pomoc  systemu monta owego fischer TherMax nale y projektowa  zgodnie
ze sztuk  in yniersk . Uwzgl dniaj c kotwione obci enia, wymiary elementów
konstrukcyjnych oraz tolerancje nale y sporz dzi  mo liwe do weryfikacji obliczenia i
rysunki konstrukcyjne. Rysunki konstrukcyjne musz  zawiera  dok adne po enie i liczb
miejsc kotwienia.

Odno nie pod a kotwienia, zakresu temperatur, suchego lub mokrego wywierconego
otworu, czyszczenia otworu, minimalnych wymiarów elementu konstrukcyjnego oraz
maksymalnych momentów dokr cenia nale y przestrzega  informacji w odno nej
europejskiej aprobacie technicznej ETA wg rozdzia u 1.2.

Parametry monta owe dla systemu monta owego TherMax podano w za cznikach 2, 4, 5 i
6.

3.2 Wymiarowanie
3.2.1 Uwagi ogólne

Mocowania za pomoc  systemu monta owego fischer TherMax nale y projektowa  zgodnie
ze sztuk  in yniersk . Potwierdzenia bezpo redniego miejscowego wprowadzania si y w
pod e kotwienia dokonano za pomoc  poni szych dowodów. Nale y wykaza  przenoszenie
kotwionych obci  w elemencie konstrukcyjnym.

Nale y uwzgl dni  dodatkowe obci enia mog ce powsta  w systemie TherMax, w
elemencie mocowanym lub elemencie konstrukcyjnym, w którym montowany jest przy

yciu zaprawy system TherMax, wynikaj ce z utrudnionej zmiany kszta tu (np. przy
zmianach temperatury).

Wyprawy tynkarskie, warstwy wirowe, ok adzinowe czy te  wyrównawcze uznawane s
jako nieno ne i nie mog  by  uwzgl dniane przy g boko ci zakotwienia.

Trzpie  gwintowany lub opcjonalnie ruba mocuj ca lub pr t gwintowany (do mocowania
elementu montowanego) musz , o ile nie zosta y dostarczone przez producenta dla
konkretnego przypadku zastosowania, zosta  dobrane przez in yniera projektanta pod
wzgl dem obszaru zastosowania (klasa odporno ci na korozj ), minimalnej d ugo ci Ls
zgodnie z za cznikiem 4 przy uwzgl dnieniu grubo ci montowanego elementu, niezb dnej
minimalnej g boko ci wkr cenia oraz mo liwych tolerancji

Potwierdzenie materia u i w ciwo ci mechanicznych ruby mocuj cej lub trzpienia
gwintowanego  lub  pr ta  gwintowanego  w  formie  wiadectwa  3.1  zgodnie  z  DIN  EN
10204:2004, potwierdzenia nale y przechowywa .
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3.2.2 Potwierdzenie zakotwienia pr ta kotwowego w pod u kotwienia
Wymiarowanie zakotwienia w betonie i w murze nast puje wed ug metody wymiarowania
podanej w europejskich aprobatach technicznych (ETA) wg punktu 1.2.

Warto ci charakterystyczne no no ci s  podane w odpowiednich europejskich aprobatach
technicznych.

W przypadku napr enia ciskaj cego nale y przedstawi  w zale no ci od pod a
kotwienia dodatkowo nast puj ce potwierdzenia:

a) pod e kotwienia z betonu, ceg y pe nej lub gazobetonu

Potwierdzenie nale y przedstawi  analogiczne zgodnie z informacjami w odno nej
europejskiej aprobacie technicznej wg punktu 1.2. No no ci charakterystyczne na
wyrywanie podane w odno nych europejskich aprobatach technicznych ETA obowi zuj
tak e dla napr enia ciskaj cego.

b) pod e kotwienia z pustaków

Nale y wykaza , e spe niony jest nast puj cy warunek:
NEd,Druck  NRd,Druck (3.1)
gdzie
NRd,Druck = min. (NRd,V1; NRd,V2) gdzie NRd,V1 i NRd,V2 wg tabeli 1

= warto  znamionowa no no ci na ciskanie
NEd,Druck = warto  znamionowa oddzia ywania na skutek centrycznego obci enia
ciskaj cego

Tabela 1

Liczba zarejestrowanych
mostków w pustaku

NRd,V1 NRd,V2

n = 1 0,125 • NRk/ M 0,25 kN

n = 2 0,420 • NRk/ M 1,00 kN

n = 3 0,855 • NRk/ M 1.5G kN

n > 3 1,000 • NRk/ M n • 1 [kN]

Je li poprzez odpowiednie dzia ania zapewnione zostanie, e obci enie ciskaj ce
wprowadzone zostanie do pod a kotwienia za pomoc  odpowiedniego rodka
mechanicznego, mo na za   NRd, ciskanie = NRd,wyrywanie.
NRk =  NRk,p =  NRk,b Miarodajna no no  charakterystyczna pod obci eniem

wyrywaj cym zgodnie z odno  ETA podan  w rozdziale 1.2
n =  liczba mostków, w których zakotwiony jest cznik

M =  cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa materia u dla muru ( M = 2,5)
V1, V2 =  wariant/ warunek do wyboru

3.2.3 Potwierdzenie systemu monta owego fischer Thermax poza pod em kotwienia
Nale y wykaza , e warto  znamionowa oddzia ywania nie przekracza warto ci
znamionowej no no ci.
Niezb dne potwierdzenia przy wykazywaniu no no ci przy obci eniu wyrywaj cym

ciskaj cym) i cinaj cym to:
NEd NRd (3.2)
VEd < VRd (3.3)

Warto ci znamionowe no no ci (NRd lub VRd) dla systemu TherMax podano w za czniku 7,
tabela 7.1 i tabela 7.2.

W warto ci znamionowej no no ci na cinanie VRd uwzgl dniono no no  na zginanie
wynikaj  z ramienia d wigni obci enia cinaj cego. Nie jest konieczne oddzielne
potwierdzenie dla zginania pod obci eniem cinaj cym z ramieniem d wigni.
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Je li wyst puje kombinowane obci enie wyrywaj ce ( ciskaj ce) i cinaj ce, nale y
przestrzega  nast puj cego warunku interakcji:

Dla NRd i VRd nale y zastosowa  ka dorazowo najmniejsze no no ci z punktu 3.2.2 i 3.2.3.
3.2.4 Przemieszczenia

Przemieszczenia systemu monta owego fischer TherMax pod maksymalnym obci eniem
wyrywaj cym i  ciskaj cym N (oddzia ywanie  charakterystyczne)  podano  w za czniku  7,
tabela 7.1.

Przemieszczenia  te  nale y  na  na  przemieszczenia  pod  obci eniem  wyrywaj cym  w
pod u kotwienia, które podano w wymienionych w punkcie 1.2 aprobatach ETA dla
odno nej kotwy wklejanej fischer.

Przemieszczenia systemu monta owego fischer TherMax pod maksymalnym obci eniem
cinaj cym V (oddzia ywanie charakterystyczne) podano w za czniku 8, tabela 8.1.

Je li  szczelno  szczeliny  pier cieniowej  mi dzy  sto kiem  AKK  a  wypraw  tynkarsk
gwarantowana jest wy cznie przez klej uszczelniaj cy fischer Multi KD lub fischer DKM lub
fischer Multi MS (por. punkt 1.2), wówczas dopuszczalne przemieszczenie pod obci eniem
cinaj cym ograniczone jest do 1 mm. Dla takiego przypadku zastosowania, w za czniku

8, tabela 8.1 podano przynale ne dopuszczalne obci enia cinaj ce dla przemieszczenia 
1 mm.

W przypadku przemieszcze  > 1 mm, izolowane pod e (np. system izolacji termicznej)
musi by  dodatkowo chronione przed przenikaj cymi opadami atmosferycznymi przy
pomocy odpowiednich rodków (np. pokrycie blach ).

Maksymalne obci enia cinaj ce V przy przemieszczeniu ograniczonym do 2 mm podano w
za czniku 10, tabela 10.1.

Maksymalne obci enia cinaj ce V przy przemieszczeniu ograniczonym do 3 mm podano w
za czniku 11, tabela 11.1.

3.3 Wykonanie

3.3.1 Uwagi ogólne
Wykonawcza firma budowlana, dla potwierdzenia zgodno ci typu konstrukcji z ogóln
homologacj  typu obj  niniejszym dokumentem, ma obowi zek z  deklaracj
zgodno ci  zgodnie  z  §§  16a  ust.  5  w  powi zaniu  z  21  ust.  2  Federalnego  Prawa
Budowlanego (MBO).

System monta owy TherMax mo na stosowa  wy cznie w ca ci jako jedn  jednostk
mocuj . Nie wolno wymienia  pojedynczych elementów.

Monta  przeznaczonego do zamocowania systemu TherMax nale y przeprowadzi  zgodnie
ze sporz dzonymi wg rozdzia u 3.1 rysunkami konstrukcyjnymi i instrukcj  monta u
wnioskodawcy.

Przed osadzeniem systemu TherMax nale y ustali  rodzaj pod a kotwienia oraz grubo
warstwy nieno nej.

W kwestii kotwienia pr ta kotwowego systemu fischer TherMax w odno nym pod u
kotwienia (od strony pod a) przestrzega  nale y postanowie  dotycz cych realizacji
odpowiednich, podanych w punkcie 1.2 ocen technicznych (aprobat) dla odno nej kotwy
wklejanej fischer.

Trzpie  gwintowany (opcjonalnie: ruba mocuj ca lub pr t gwintowany) oraz przynale na
podk adka i nakr tka sze ciok tna ze stali nierdzewnej musz  by  zgodne pod wzgl dem
gatunku stali i klasy wytrzyma ci.

3.3.2 Wykonanie otworów wierconych

lub
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W przypadku pod a zbrojonego nale y tak dobra  po enie systemu fischer TherMax
wzgl dem zbrojenia, aby unikn  uszkodzenia zbrojenia.
Otwór wiercony nale y wykona  prostopadle do powierzchni pod a kotwienia metod
wiercenia podan  w instrukcji monta owej. rednic  nominaln  wiert a oraz g boko
wierconego otworu nale y zachowa  wed ug za cznika 2, tabela  2.1.

Przed osadzeniem pr ta kotwowego lub iniekcyjnej tulejki kotwowej nale y oczy ci
wywiercony otwór zgodnie z ocenami (aprobatami) dla odno nych kotew wklejanych fischer
podanymi w punkcie 1.2.

W przypadku b dnie wywierconych otworów, nowy otwór nale y umie ci  w odleg ci
równej co najmniej 1 x g boko  b dnie wywierconego otworu,  przy czym jako odleg
maksymalna wystarcza 5 x rednica zewn trzna kotwy. Tolerancje pod a kotwienia
nale y skompensowa  w taki sposób, aby przy monta u kotwy na skutek wielokrotnego
mocowania nie powsta y niepo dane obci enia.

3.3.3 Osadzanie systemu monta owego fischer TherMax
Osadzanie systemu monta owego fischer TherMax odbywa si  zgodnie instrukcj
monta ow  przedstawion  w za cznikach 12 do 14.

Do rozci cia termoizolacji ka dy sto ek AKK mo e by  u yty tylko raz. Przy rozcinaniu przy
yciu ostrza rozcinaj cego mo na go u  ponownie (rys. 3 instrukcji monta u).

Po rozci ciu materia u izolacyjnego przy pomocy kompletnego systemu fischer TherMax
(pr t kotwowy, sto ek AKK, ew. wkr cony trzpie  gwintowany), element mocowany mo na
opcjonalnie przymocowa  przy u yciu trzpienia gwintowanego, pr ta gwintowanego lub
ruby mocuj cej.

Konieczn  ilo  zaprawy podano w za czniku 5, tabele 5.1, 5.2 i za czniku 6, tabela 6.1 i
6.2.

Nale y przestrzega  instrukcji monta u i czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej zgodnie z
(ocenami) aprobatami podanymi w punkcie 1.2.

Przy ca kowitej g boko ci wierconego otworu td  250 mm (por. za cznik 5), do iniekcji
zaprawy nale y u  mieszalnika statycznego z przed  (rys. 5 instrukcji monta owej).
Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej nast puje zgodnie z instrukcj  monta u (rys. 8).

3.3.4 Kontrola wykonania
Przy wykonywaniu kotwie , na budowie musi by  obecna firma, której powierzono
zamocowanie kotew lub zaanga owany przez ni  kierownik budowy, czy te  dysponuj cy
fachow  wiedz  przedstawiciel kierownika budowy. Ma on obowi zek zadba  o prawid owe
wykonanie prac.

W trakcie wykonywania kotwie  kierownik budowy lub jego przedstawiciel maj  obowi zek
prowadzi  zapiski dotycz ce weryfikacji pod a kotwienia (rodzaj i klasa wytrzyma ci
muru oraz grupa zapraw), temperatury w pod u kotwienia oraz prawid owo ci monta u
kotew.  W trakcie  trwania  budowy zapiski  te  musz  by  przechowywane  na  budowie  i  na

danie nale y je przed  pe nomocnikowi odpowiedzialnemu za nadzór budowy.
Podobnie jak dowody dostawy przedsi biorca ma obowi zek przechowywa  je przez co
najmniej 5 lat od zako czenia prac.

Beatrix Wittstock Uwierzytelni (-a)

Kierowniczka referatu Aksünger
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System fischer Thermax w stanie zamontowanym

Legenda:
h  = grubo ciany no nej
hef = efektywna boko  zakotwienia
tfix = grubo  elementu mocowanego
Ü  = wyst p  1mm
d0 = rednica nominalna wiert a

td = ca kowita g boko  wierconego otworu
e = grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) (tWDVS + ttol)
ttol = grubo  starego tynku i/lub kleju
tWDVS = grubo  izolacji (system)
Tisnt = moment dokr cenia

Obszar zastosowania
Element redukuj cy mostek cieplny do czenia i przenoszenia obci  z elementów mocowanych do pod a.
Do konstrukcji odleg ciowych (dystansowych) na pod ach izolowanych lub nieizolowanych z betonu lub
ró nych rodzajów muru. Od strony pod a system ten mo na zakotwi  przy pomocy jednego z poni szych
systemów:

ETA-02/0024 z dnia 13.05.2020: FIS V do stosowania w betonie
ETA-10/0383 z dnia 07.07.2020: FIS V do stosowania w murze
ETA-10/0012 z dnia 12.09.2016: FIS EM do stosowania w betonie
ETA-12/0258 z dnia 17.06.2020: fischer Superbond do stosowania w betonie
ETA-14/0408 z dnia 19.12.2014: FIS GREEN do stosowania w betonie niezarysowanym
ETA-14/0471 z dnia 03.02.2015: FIS GREEN do stosowania w murze
ETA-17/0979 z dnia 17.06.2020: FIS EM Plus do stosowania w betonie
ETA-17/0350 z dnia 07.06.2021: FIS AB do stosowania w betonie
ETA-17/0352 z dnia 08.06.2021: FIS AB do stosowania w murze
ETA-20/0603 z dnia 13.11.2020: FIS V Plus do stosowania w betonie
ETA-20/0729 z dnia 26.11.2020: FIS V Plus do stosowania w murze

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 1
Stan po zamontowaniu

Prezentacja
przyk adowa:
1-stronne
zamocowanie,
tylko od strony
pod a kotwienia

RYS. 1

BILD 2

Prezentacja
przyk adowa:
2-stronne
zamocowanie,
(od strony pod a
kotwienia i od strony
elementu
mocowanego)

Pod e kotwienia

np. system izolacji
termicznej

np. profil
mocuj cy
markiz

Strona od pod a (US)
Strona od elementu
mocowanego (AS)



Ogólna aprobata nadzoru budowlanego /
Ogólne dopuszczenie typu
Nr Z-21.8-1837 z dnia 21 stycznia 2022

Z8621.22  1.21.8-4/22

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink sp. z o.o. Sp. k.
na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabela 2.1: Ogólne dane monta owe
Typ Pr t

kotwowy
Materia

budowlany
e1)

[mm]
hef

[mm]
d0 bok. wierc.

otworu td

[mm]

Iniekcyjna
tulejka

kotwowa

Tinst,max

[Nm]

Thermax 12 M12

Beton

62-300

h e
fs

ie
he

 e
nt

sp
re

ch
en

de
B
ew

er
tu

ng
 (

A
bs

ch
ni

tt
 1

.2
) 14

Tabela 5.1

nie potrzebna 20Gazobeton Tabela 5.2
Ceg a
pe na Tabela 6.1

Pustaki/
Dziurawki 62-300 20 Tabela 6.2

20x85
20x130
20x200

20

Thermax 16 M16

Beton

62-300 18

Tabela 5.1

nie potrzebna 20Gazobeton Tabela 5.2
Ceg a
pe na Tabela 6.1

Pustaki/
Dziurawki 62-300 20 Tabela 6.2

20x85
20x130
20x200

20

1) W przypadku wy cznie si y wyrywaj cej obowi zuje: 62  e  400 mm

Tabela 2.2: Wymiary i parametry monta owe
DUS L

[mm]
DAS DAKK L1

[mm]
L2

[mm]
Thermax 12 M12 62 M12*1 45  5  10
Thermax 16 M16 62 M12*1 45  5  10

System monta owy fischer TherMax
Za cznik 2

Dane monta owe - Wymiary - Parametry monta owe

Przekrój poprzeczny
systemu Thermax Sto ek termoizolacyjny

(AKK)

*1 Trzpie  gwintowany M12
ocjonalnie zred. do M10 lub
M8 (opcjonalnie: pr t
gwintowany

Nakr tka
sze ciok
tna

Podk adka
Pr t kotwowy
M12 lub M16

Wyt oczenie od czo a
„Thermax”

Wyt oczenie z boku "M12 / M16"

Nale y przestrzega  minimalnej g boko ci wkr cenia
(30 mm - L2 i 26 mm – L1)

opcjonalnie:
Przyk ad rub mocuj cych
M12
(patrz punkt 1.2)

Legenda
L1 = max d ugo  regulacji sto ka AKK od strony pod a
L2 = max d ug. regul. sto ka AKK od strony elem. mocow.
DUS = Mocowanie metryczne od strony pod a
DAS = Mocowanie metryczne od strony elem. mocow.
DAKK = rednica sto ka termoizolacyjnego
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Tabela 3.1: Materia y

Nazwa Materia y

Sto ek termoizolacyjny
(AKK) Poliamid PA 6, wzmacniany w óknem szklanym, kolor czarny

Zaprawa iniekcyjna fischer Patrz informacje w ocenach (aprobatach) podanych w punkcie 1.2

Iniekcyjna tulejka kotwowa Patrz informacje w ocenach (aprobatach) podanych w punkcie 1.2

Elementy stalowe po stronie
pod a (US)

Stal ocynk. galw. 1)

min. 5 µm
Stal nierdzewna klasy odporno ci na korozj

(CRC) wg DIN EN 1993-1-4:2015-10

Pr t kotwowy (US)
M12 lub M16

Materia  wg
DIN EN ISO 898:2012

fuk  800 N/mm2

fyk  640 N/mm2

Stal ocynk. galw. z
pow ok  Zn5/Ag lub

Zn5/An wg
EN ISO 4042:2018-11

min. CRC III
Materia  wg

DIN EN ISO 3506-1:2010-04
fuk  700 N/mm2

fyk  450 N/mm2

Elementy stalowe po stronie
elementu mocowanego (AS)

Podk adka
DIN EN ISO 7089:2000-11 CRC III

Trzpie  gwintowany (AS) M12 lub
stopniowany trzpie  gwintowany
M12/M10 lub M12/M8 wg DIN EN
ISO 4026:2004-05

opcjonalnie:
• ruba mocuj ca AS

M12 wg
DIN EN ISO 4014:2011-06

• pr t gwintowany (AS)
M12 wg
DIN EN ISO 898:2012

CRC III
Materia  wg

DIN EN ISO 3506-1:2010-04
fuk  500 N/mm2

fyk  210 N/mm2

Nakr tka sze ciok tna
DIN EN ISO 4032:2013-04

1) Patrz punkt 1.2

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 3
Materia y
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Tabela 4.1: Okre lenie d ugo ci trzpienia gwintowanego / opcjonalnie: d ugo ci ruby
lub pr ta gwintowanego

Grubo
elementu

mocowanego

tfix

(mm]

ugo  minimalna
LS

[mm]
Trzpie  gwintowany M12 lub

stopniowany trzpie
gwintowany M12/M10 lub

M12/M8

Pr t gwintowany ruba mocuj ca M12

2-200 LS  tfix + 32 mm LS  tfix + 32 mm
LS  tfix +20 mm

und
LS  tfix + 28 mm

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 4Okre lenie d ugo ci trzpienia gwintowanego / pr ta gwintowanego i ruby
mocuj cej

Trzpie  gwintowany / Pr t
gwintowany

ruba mocuj ca

ruba mocuj ca

opcjonalnie:

Legenda

Ls = D ugo  trzpienia gwintowanego (opcjonalnie: pr ta gwintowanego lub ruby mocuj cej)
tfix = Grubo  elementu mocowanego z ew. podk adk
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Przy-/Obcinanie systemu Thermax

Tabela 5.1: Beton

Ocena (aprobata)
ETA

TherMax 12 TherMax 16
ugo  k
[mm]

ugo  td

[mm]
Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

ugo  k
[mm]

ugo  td

[mm]
Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

FIS V
ETA-02/0024

e + 70 5 e + 80 7

FIS EM
ETA-10/0012

fischer Superbond
ETA-12/0258

FIS Green
ETA-14/0408
FIS EM Plus

ETA-17/0979
FIS AB

ETA-17/0350
FIS V PLUS

ETA-20/0603

Tabela 5.2: Gazobeton (z cylindrycznym wywierconym otworem)

Ocena (aprobata)
ETA

TherMax 12 TherMax 16
ugo  k
[mm]

ugo  td

[mm]
Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

ugo  k
[mm]

ugo  td

[mm]
Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

FIS V
ETA-10/0383

e + 100 8 e+ 100 9

FIS Green
ETA-14/0471

FIS AB
ETA17/0352
FIS V PLUS

ETA-20/0729

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 5Przy-/Obcinanie  systemu  Thermax  -  ogólne  dane  monta owe  w  betonie  i
gazobetonie
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Tabela 6.1: Ceg a pe na

Ocena
(aprobata)

ETA

Iniekcyjna
tulejka

kotwowa

TherMax12 TherMax 16
ugo
k

[mm]

ugo
td

[mm]

Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

ugo
k

[mm]

ugo
td

[mm]

Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

FIS V
ETA-10/0363

ohne e + hef
Patrz instrukcja

monta u zaprawy e + hef
Patrz instrukcja

monta u zaprawy

FIS Green
ETA-14/0471

FIS AB
ETA-17/0352
FIS V PLUS

ETA-20/0729

Tabela 6.2: Pustaki/Dziurawka

Ocena
(aprobata) ETA

Iniekcyjna
tulejka

kotwowa

TherMax 12/ TherMax 16
ugo  k
[mm]

ugo  td

[mm]
Ilo  zaprawy
[Dzia ki skali]

FIS V
ETA-10/0383

FIS AB
17/0352

FIS Green
ETA-14/0471
FIS V PLUS

ETA-20/0729

20x85 e + 85 e + 95 15

20x130 e+130 e+ 140 26

20x200 e + 200 e + 210 40

System monta owy fischer Thermax

Za cznik 6Przy-/Obcinanie systemu Thermax - ogólne dane monta owe w cegle pe nej i
pustakach/dziurawkach
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Tabela 7.1: Warto ci znamionowe no no ci NRd przy obci eniu wyrywaj cym i
ciskaj cym na ka dy system monta owy TherMax poza pod em

kotwienia(od strony elementu mocowanego) oraz przynale ne
przemieszczenia pod maksymalnym centrycznym obci eniem
wyrywaj cym N

Typ NRd

[kN]
N = NRd / F

4)

[kN]

Przemieszczenie
Krótkotwra e1)

[mm]
ugotrwa e2)

[mm]

TherMax12 4,8 3,4 0,5 0,7

TherMax 16 4,8 3,4 0,5 0,7

1) Krótkotrwa e: np. obci enie wiatrowe
2) ugotrwa e: np. obci enie w asne i obci enie niegowe
3) gdzie F=1.4

Tabela 7.2: Warto ci znamionowe no no ci VRd przy obci eniu cinaj cym na ka dy
system monta owy TherMax poza pod em kotwienia (po stronie
elementu mocowanego) w zale no ci od grubo ci warstwy mostkowanej
(nieno nej)

Typ Materia 3)

Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]
62 80 100 120 140 160 180 200 250 300

Warto ci znamionowe VRd
1)2) [kN]

TherMax 12 ocynk galw. 1,35 1,05 0,84 0,70 0,60 0,52 0,47 0,42 0,34 0,28
stal nierdz. 0,95 0,74 0,59 0,49 0,42 0,37 0,33 0,29 0.24 0,20

TherMax16 ocynk galw. i
stal nierdzew. 2,22 1,72 1,38 1,15 0,99 0,86 0,77 0,69 0,55 0,46

1) Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo w zale no ci od e
2) W warto ciach tych zawarta jest no no  na zginanie
3) Patrz tabela 3.1

Wskazówka:Wymiarowanie zakotwienia pr ta kotwowego w pod u kotwienia (po stronie pod a)
nast puje zgodnie z punktem 3.2.2

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 7Warto ci znamionowe i no no  przy obci eniu wyrywaj cym, ciskaj cym i
cinaj cym, przynale ne przemieszczenia
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Tabela 8.1: Maksymalne obci enie cinaj ce V na ka dy system monta owy TherMax
poza pod em kotwienia (od strony elementu mocowanego) oraz
przynale ne przemieszczenie (bez ograniczenia przemieszczenia)

TherMax 12 ocynk. galw.
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
V 1)7) na ka dy system Thermax
[kN] 1,00 0,78 0,62 0,52 0,44 0,39 0,35 0,31 0,25 0,21

Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

Przemieszczenie2)

[mm]
Krótkotrw.3) 1,5 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 6,0 10,7

ugotrw.4) 2,2 2,2 2,4 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 6,6 11,7
Mocowanie obustronne 7)

Przemieszczenie2)

[mm]
Krótkotrw.3) 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 2,4 4,3

ugotrw.4) 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 2,7 4,7

TherMax 12 stal nierdzewna
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
V 1)7) na ka dy system Thermax
[kN] 0,70 0,55 0,44 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,17 0,15

Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

Przemieszczenie 2)

[mm]
Krótkotrw.3) 1,0 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 4,2 7,5

ugotrw.4) 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 4,7 8,2
Mocowanie obustronne 7)

Przemieszczenie 2)

[mm]
Krótkotrw.3) 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 2,4 4,3

ugotrw.4) 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 2,7 4,7

TherMax 16 ocynk galw. i stal
nierdzewna

Dicke der zu überbrückenden Schicht e [mm]
62 80 100 120 140 160 180 200 250 300

V 1)7) na ka dy system Thermax
[kN] 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,33

Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

Przemieszczenie 2)

[mm]
Krótkotrw.3) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 4,8 8,4

ugotrw.4) 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 5,3 9,3
Mocowanie obustronne 7)

Przemieszczenie 2)

[mm]
Krótkotrw.3) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,8 3,2

ugotrw.4) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 2,0 3,5

1) V = VRd /1,4
2) Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo w zale no ci od e
3) Krótkotrwa e: np. obci enie wiatrowe
4) ugotrwale: np. obci enie w asne i obci enia niegowe
5) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy

którym przekr cenie od strony elementu mocowanego nie b dzie zablokowane przez element mocuj cy
(za cznik 1 rys. 1)

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy
którym mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekr cenie od strony elementu mocowanego
przez dostatecznie sztywny element mocuj cy / konstrukcj  przy czan  (za cznik 1 rys. 2). Nie jest
konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla mocowania w elemencie mocowanym.

7) Interpolacje liniowe na podstawie cz ciowych mocowa  s  dopuszczalne.

Podane w tabeli 8.1 dopuszczalne obci enia cinaj ce obowi zuj  bez ograniczenia ugi cia.
Przekr cenie o max 10° mo e wyst pi  przy du ych ramionach d wigni.

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 8
Maksymalna no no  na cinanie oraz przynale ne przemieszczenia
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Tabela 9.1: Maksymalne obci enie cinaj ce V na ka dy system monta owy TherMax
poza pod em kotwienia (od strony elementu mocowanego) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 1 mm 7)

TherMax 12
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

V1)2) [kN]
1 mm krótkotrw.3) 0,69 0,53 0,39 0,29 0,21 0,16 0,12 0,09 0,04 0,02
1 mm d ugotrw.4) 0,46 0,35 0,26 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,04 0,02

Mocowanie obustronne 6)

V1)2) [kN]
1 mm krótkotrw.3) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,40 0,29 0,22 0,10 0,05
1 mm d ugotrw.4) 1,15 0,88 0,66 0,52 0,40 0,30 0,24 0,19 0,09 0,04

TherMax 16
Dicke der zu überbrückenden Schicht e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

V1)2) [kN]
1 mm krótkotrw.3) 1,38 1,05 0,78 0,58 0,43 0,32 0,24 0,17 0,08 0,04
1 mm d ugotrw.4) 0,92 0,70 0,52 0,41 0,32 0,24 0,19 0,15 0,07 0,04

Mocowanie obustronne 6)

V1)2) [kN]
1 mm krótkotrw.3) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,46 0,22 0,10
1 mm d ugotrw.4) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,51 0,41 0,20 0,09

1) Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo w zale no ci od e
2) Interpolacje liniowe na podstawie cz ciowych mocowa  s  dopuszczalne
3) Krótkotrwa e: np. obci enie wiatrowe
4) ugotrwale: np. obci enie w asne i obci enia niegowe
5) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy

którym przekr cenie od strony elementu mocowanego nie b dzie zablokowane przez element mocuj cy
(za cznik 1 rys. 1)

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy
którym mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekr cenie od strony elementu mocowanego
przez dostatecznie sztywny element mocuj cy / konstrukcj  przy czan  (za cznik 1 rys. 2). Nie jest
konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla mocowania w elemencie mocowanym.

7) Patrz punkt 1.2 i 3.2.4

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 9
Maksymalna no no  na cinanie przy wyznaczonym przemieszczeniu 1 mm
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Tabela 10.1: Maksymalne obci enie cinaj ce V na ka dy system monta owy TherMax
poza pod em kotwienia (od strony elementu mocowanego) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 2 mm

TherMax 12
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

V1)2) [kN]
2 mm krótkotrw.3) 1,22 0,94 0,75 0,58 0,43 0,32 0,24 0,17 0,08 0,04
2 mm d ugotrw.4) 0,92 0,70 0,52 0,41 0,32 0,24 0,19 0,15 0,07 0,04

Mocowanie obustronne 6)

V1)2) [kN]
2 mm krótkotrw.3) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,38 0,21 0,10
2 mm d ugotrw.4) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,38 0,19 0,09

TherMax 16
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej) e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

V1)2) [kN]
2 mm krótkotrw.3) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,47 0,35 0,16 0,08
2 mm d ugotrw.4) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,63 0,48 0,39 0,31 0,15 0,07

Mocowanie obustronne 6)

V1)2) [kN]
2 mm krótkotrw.3) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,21
2 mm d ugotrw.4) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,19

1) Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo w zale no ci od e
2) Interpolacje liniowe na podstawie cz ciowych mocowa  s  dopuszczalne
3) Krótkotrwa e: np. obci enie wiatrowe
4) ugotrwale: np. obci enie w asne i obci enia niegowe
5) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy

którym przekr cenie od strony elementu mocowanego nie b dzie zablokowane przez element mocuj cy
(za cznik 1 rys. 1)

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy
którym mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekr cenie od strony elementu mocowanego
przez dostatecznie sztywny element mocuj cy / konstrukcj  przy czan  (za cznik 1 rys. 2). Nie jest
konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla mocowania w elemencie mocowanym.

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 10
Maksymalna no no  na cinanie przy wyznaczonym przemieszczeniu 2 mm
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Tabela 11.1: Maksymalne obci enie cinaj ce V na ka dy system monta owy TherMax
poza pod em kotwienia (od strony elementu mocowanego) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 3 mm

TherMax 12
Grubo  warstwy mostkowanej (nieno nej)e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 6)

V1)2) [kN]
3mm krótkotrw. 3) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,35 0,26 0,12 0,06
3mm d ugotrw. 4) 1,22 0,94 0,75 0,62 0,48 0,36 0,29 0,23 0,11 0,05

Mocowanie obustronne 7)

V1)2) [kN]
3mm krótkotrw. 3) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,38 0,30 0,15
3mm d ugotrw. 4) 1,22 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,38 0,28 0,13

TherMax 16
Dicke der zu überbrückenden Schicht e [mm]

62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
Mocowanie tylko od strony
pod a kotwienia 5)

V1)2) [kN]
3mm krótkotrw. 3) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,25 0,12
3mm d ugotrw. 4) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,46 0,22 0,11

Mocowanie obustronne 6)

V1)2) [kN]
3mm krótkotrw. 3) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,31
3mm d ugotrw. 4) 1,59 1,23 0,99 0,82 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,28

1) Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo w zale no ci od e
2) Interpolacje liniowe na podstawie cz ciowych mocowa  s  dopuszczalne
3) Krótkotrwa e: np. obci enie wiatrowe
4) ugotrwale: np. obci enie w asne i obci enia niegowe
5) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy

którym przekr cenie od strony elementu mocowanego nie b dzie zablokowane przez element mocuj cy
(za cznik 1 rys. 1)

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemów monta owych TherMax w kierunku obci enia cinaj cego, przy
którym mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekr cenie od strony elementu mocowanego
przez dostatecznie sztywny element mocuj cy / konstrukcj  przy czan  (za cznik 1 rys. 2). Nie jest
konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla mocowania w elemencie mocowanym.

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 11
Maksymalna no no  na cinanie przy wyznaczonym przemieszczeniu 3 mm
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Instrukcja monta u systemu fischer TherMax

1. Wiercenie otworu kotwi cego
• Zaznaczy  wiercone otwory.
• rednica i g boko  wierconego otworu: patrz

tabela 2.1 „Ogólne dane monta owe” lub
tabele 5.1-5.2 i 6.1-6.2.

• Metoda wiercenia:
• patrz informacje w ocenach (aprobatach)

podanych w punkcie 1.2
• wierci  prostopadle do powierzchni kotwienia.

2. Przy-/Obcinanie systemu
TherMax 12 i TherMax 16

• Pr t kotwowy musi by  wkr cony do oporu w
sto ek termoizolacyjny (AKK.

• D ugo  K przyci zgodnie z
tabelami 5.1-5.2 i 6.1-6.2 (dla TherMax 12 i
16).

3. Roz-/wycinanie izolacji termicznej
• Roz-/Wyci cie wyprawy tynkarskiej i izolacji

cieplnej przy u yciu kompletnego systemu
TherMax za pomoc  6-k tnej ko cówki
imbusowej lub 6-k tnego klucza nasadowego w
rozmiarze 19.
Pr t kotwowy s y jako prowadnica przy
wycinaniu.

• boko  roz-/wyci cia: górna kraw
sto ka (AKK) jest zlicowana z powierzchni  tynku

• Wa ne: Roz-/wycina  wiertark  nastawion  na
"wiercenie udarowe”*

• Wa ne: Oczy ci  pr t kotwowy po roz-/wyci ciu
szczotk .

• Wa ne: Ka dy sto ek AKK mo na roz-/wycina
tylko jednokrotnie.

• Wskazówka: W przypadku mocnego tynku
zaleca si  roz-/wycinanie przy pomocy ostrza
wycinaj cego Thermax. Osadzi  ostrze jak
pokazano na rysunku, w jedno z trzech
mo liwych zag bie  w sto ku AKK i
zdemontowa  je ponownie po u yciu.

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 12
Instrukcja monta u 1 - 3
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4. Osadzanie iniekcyjnej tulejki kotwowej
• Wa ne: Przed osadzeniem pr ta kotwowego

lub iniekcyjnej tulejki kotwowej nale y oczy ci
wywiercony otwór zgodnie z ocenami
(aprobatami) dla odno nej zaprawy iniekcyjnej
fischer podanymi w punkcie 1.2.

• Pod e kotwienia z ceg y
pe nej/betonu/gazobetonu:
Iniekcyjna tulejka kotwowa nie potrzebna

• Pod e kotwienia z pustaka/ceg y
dziurawki:
Osadzi  iniekcyjn  tulejk  kotwow  przy
pomocy przyci tego kompletnego systemu
TherMax w wywierconym otworze, a  sto ek
AKK zlicuje si  z powierzchni  tynku.

5. Iniekcja
• Wywiercony otwór lub tulejk  perforowan

wype ni  od dna otworu bez p cherzy zapraw
iniekcyjn  fischer (zgodnie z punktem 1.2) i
wyci ga  przy tym mieszalnik statyczny po
ka dym skoku kawa ek dalej z otworu.

• Konieczna ilo  zaprawy patrz za cznik 5 i 6,
tabele 5.1-5.2 i 6.1-6.2.

• W przypadku ca kowitej g boko ci wiercenia td

 250 mm (patrz punkt 4.3) mieszalnik
statyczny nale y u ywa  z przed .

• Wa ne: Przestrzega  instrukcji monta owej i
czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej zgodnie
z ocenami (aprobatami) ETA dla u ytego
systemu iniekcyjnego fischer (wg punktu 1.2).

6. Wprowadzenie systemu TherMax (w ci gu
czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej
fischer zgodnie z punktem 1.2)

• Wprowadzenie ca ego systemu TherMax
poprzez lekkie obracanie: kraw  zewn trzna
sto ka AKK musi wystawa  co najmniej 1 mm
nad powierzchni  tynku.

• Pozostawi  zapraw  iniekcyjn  fischer (zgodnie
z punktem 1.2) do utwardzenia stosownie do
podanych czasów utwardzania (patrz etykieta
na kartuszu.

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 13
Instrukcja monta u 4 - 6
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7. Regulacja systemu TherMax
• Nierówno ci pod a mog  zosta  wyrównane

poprzez wykr cenie sto ka AKK o maksymalnie
2,5 obrotu (max 5 mm).
W tym celu  przestrzega  nale y  oznaczenia  do
kontrolowania ilo ci obrotów „ “ od czo a
sto ka AKK.
Do wykr cenia sto ka AKK nale y u
amanego klucza oczkowego (rozmiar 19).

• Wykr ci  trzpie  gwintowany przy pomocy 6-
tnej ko cówki imbusowej w razie potrzeby o

max 6,5 obrotu (odpowiada to ok. 10 mm) ze
sto ka AKK.
Zapobiec przy tym równoczesnemu wykr ceniu
sto ka AKK poprzez jego zablokowanie przy

yciu amanego klucza oczkowego w rozmiarze
19.

8. Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej
• Wype ni  okr  szczelin  dylatacyjn  mi dzy

sto kiem AKK a tynkiem przy u yciu kleju
uszczelniaj cego fischer KD Multi lub fischer
DKM lub fischer Multi MS.

9. Monta  elementu mocowanego
• Moment dokr caj cy Tinst  20  Nm.  Po

doci gni ciu nakr tki sze ciok tnej, element
mocowany nie mo e opiera  si  na pod u.

• W przypadku otworów pod nych w kierunku
obci enia poprzecznego (np. w profilu
mocuj cym markizy), wolne przestrzenie w
otworze pod nym nale y wype ni  ca kowicie
zapraw  iniekcyjn  fischer (zgodnie z punktem
1.2).

System monta owy fischer TherMax

Za cznik 14
Instrukcja monta u 7 - 9


