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Urz d wydaj cy aprobaty techniczne dla produktów i
systemów budowlanych

Urz d kontroli techniki budowlanej

Instytucja prawa publicznego finansowana
wspólnie przez federacj  i kraje zwi zkowe

Europejska
Ocena Techniczna

ETA-10/0352
z dnia 10 sierpnia 2017

Niniejsza wersja jest t umaczeniem z j zyka niemieckiego. Orygina  dokumentu w j zyku niemieckim

Cz  ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wystawiaj ca Europejsk  Ocen
Techniczn

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu
budowlanego

System iniekcyjny fischer FIS VL

Rodzina produktów,
do której nale y wyrób budowlany

System iniekcyjny do stosowania w betonie

Producent fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
NIEMCY

Zak ad produkcyjny fischerwerke

Niniejsza ocena techniczna zawiera 21 stron, w tym 3 za czniki stanowi ce integraln  cz
sk adow  niniejszej Oceny.

Niniejsza Europejska Ocena
Techniczna wystawiona jest zgodnie
z Rozporz dzeniem (UE)
nr 305/2011 na podstawie

wytycznej dotycz cej Europejskiej Aprobaty Technicznej
dla "Kotew metalowych do stosowania w betonie" ETAG
001 Cz  5: "Kotwy wklejane", kwiecie  2013,
zastosowanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD)
zgodnie z artyku em 66 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.

Niniejsza wersja zast puje ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015

Niemiecki
Instytut

Techniki
Budowlanej

Powo any zgodnie z
artyku em 29

Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011 oraz cz onek

EOTA (Europejskiej
Organizacji ds. Ocen

Technicznych)

mailto:dibt:@dibt.de
http://www.dibt.de/
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk  Oceny Technicznej w
jej j zyku urz dowym. T umaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki
musi by  ca kowicie zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna mo e by  powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej,
wy cznie w ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e
nast pi  wy cznie za pisemn  zgod  wystawiaj cej j  Jednostki Oceny Technicznej. Ka de
cz ciowe powielenie/odtworzenie musi zosta  jako takie oznaczone.

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo  niniejsz  Europejsk  Ocen
Techniczn , w szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj  zgodnie z artyku em 25 ust p 3
Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011.
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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu

System iniekcyjny fischer FIS VL jest zestawem do wklejania (kotw  wklejan ) z onym
z kartusza z zapraw  iniekcyjn  fischer FIS VL, FIS VL High Speed lub FIS VL Low Speed i
elementu stalowego.

Element stalowy umieszczany jest w wywierconym otworze wype nionym zapraw
iniekcyjn  i zostaje zamocowany poprzez sklejenie zapraw cznika stalowego z
betonem.

Opis produktu znajduje si  w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

Spe nienie  parametrów  podanych  w  rozdziale  3  mo na  zak ada  wy cznie  wtedy,  gdy
kotwa jest stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.

Metody bada  i oceny stanowi ce podstaw  niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej
prowadz  do  przyj cia  przewidywalnej  d ugo ci  u ytkowania  kotwy  wynosz cej,  co
najmniej 50 lat. Dane dotycz ce okresu u ytkowania nie s  równoznaczne z gwarancj
Producenta; s  jedynie informacj  pomocn  przy wyborze odpowiedniego produktu pod

tem zak adanego, uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.

3 ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1 Wytrzyma  mechaniczna i stateczno  osadzenia (wymaganie podstawowe
BWR 1)

Istotna w ciwo Parametr

Warto ci charakterystyczne dla obci
statycznych i quasi statycznych,
przemieszczenia

Patrz za cznik C 1 do C 6

3.2 Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)

Istotna w ciwo Parametr

Reakcja na ogie Kotwa spe nia wymagania klasy
A1

Odporno  ogniowa ciwo  nie ustalona

3.3 Higiena, zdrowie i ochrona rodowiska naturalnego (wymaganie podstawowe BWR
3)

Odno nie substancji niebezpiecznych, w zakresie obowi zania niniejszej Europejskiej
Oceny Technicznej produkty mog  podlega  dalszym wymaganiom (np. wprowadzone w
ycie ustawodawstwo europejskie oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Aby

spe ni  postanowienia rozporz dzenia (UE) nr 305/2011, nale y w razie konieczno ci
tak e zachowa  te wymogi.

3.4 Bezpiecze stwo  u ytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)

Istotne w ciwo ci dotycz ce bezpiecze stwa w trakcie u ycia uj to w ramach g ównego
wymagania: "Wytrzyma  mechaniczna i stateczno  osadzenia".
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4 Zastosowany system oceny i weryfikacji w ciwo ci u ytkowych z podaniem
podstawy prawnej

Zgodnie z wytyczn  dotycz  Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 001, kwiecie
2013, zastosowanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD) zgodnie z artyku em 66
ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011, obowi zuje nast puj ca podstawa prawna:
[96/582/WE].

Nale y zastosowa  nast puj cy system: 1

5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i  weryfikacji
ciwo ci u ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem

Oceny

Szczegó y techniczne, które s  konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji
ciwo ci u ytkowych, stanowi  cz  sk adow  planu bada  z onego w Niemieckim

Instytucie Techniki Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 10 sierpnia 2017 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Andreas Kummerow
Kierownik dzia u Uwierzytelniono:
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Stany po zamontowaniu

Pr t kotwowy
Monta  wst pny

Pr t kotwowy
Monta  przelotowy
(szczelina pier cieniowa wype niona
zapraw )

Kotwa z gwintem wewn trznym
fischer RG MI
Tylko monta  wst pny

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik A 1Opis produktu
Stanu po zamontowaniu

Oznaczenie g boko ci osadzenia
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System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik A 2Opis produktu
Kartusz / Mieszalnik statyczny / Elementy stalowe

Rozmiary kartuszy typu Shuttle
(345 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 950 ml, 1100 ml, 1500 ml)

Nadruk: fischer FIS VL lub FIS VL High Speed lub FIS VL Low
Speed, instrukcja monta u, data wa no ci, skala skoku t oka,
czasy monta u i utwardzania (w zale no ci od temperatury),
wskazówki dotycz ce zagro , rozmiar, pojemno

Kartuschengrößen Coaxial
(100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml)

Nadruk: fischer FIS VL lub FIS VL High Speed lub FIS
VL Low Speed, instrukcja monta u, data wa no ci, skala
skoku t oka, czasy monta u i utwardzania (w zale no ci od
temperatury), wskazówki dotycz ce zagro , rozmiar,
pojemno

Zakr tka

Adapter do iniekcji

Podk adka Nakr tka sze ciok tna

ruba Pr t nagwintowany

Pr t kotwowy
Rozmiar: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30

Nakr tka
sze ciok tna

Podk adkaKotwa z gwintem wewn trznym
fischer RG MI
Rozmiar: M8, M10, M12, M16, M20
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Tabela A1: Materia y

Element Nazwa Materia

1 Kartusz z zapraw Zaprawa, utwardzacze, wype niacze

Rodzaj stali Stal, ocynkowana
Stal nierdzewna

A4
Stal o wysokiej odporno ci

na korozj  C

2 Pr t kotwowy

Klasa wytrzyma ci 5.8
lub 8.8;

EN ISO 898-1:2013
ocynk galwaniczny o

grubo ci warstwy  5 m,
EN ISO 4042:1999 A2K
 lub ocynk ogniowy
EN ISO 10684:2004

fuk  1000 N/mm2
A5 > 8% wyd enie przy

zerwaniu

Klasa wytrzyma ci
50, 70 lub 80

EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404;1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362;
1.4062, 1.4662, 1.4462

EN 10088-1:2014
fuk  1000 N/mm2

A5 > 8 %
wyd enie przy zerwaniu

Klasa wytrzyma ci
50 lub 80

EN ISO 3506-1:2009
lub klasa wytrzyma ci 70

mit fyk= 560 N/mm2

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014
fuk  1000 N/mm2

A5 > 8 %
wyd enie przy zerwaniu

3 Podk adka ISO
7089:2000

ocynk galwaniczny o
grubo ci warstwy  5 µm,
EN ISO 4042:1999 A2K

lub ocynk ogniowy
EN ISO 10684:2004

1.4401; 1.4404;
1.4578;1.4571; 1.4439;

1.4362
EN 10088-1:2014

1.4565 ;1.4529
EN 10088-1:2014

4 Nakr tka sze ciok tna

Klasa wytrzyma ci
5 oder 8;

EN ISO 898-2:2012
ocynk galwaniczny o

grubo ci warstwy  5 µm,
ISO 4042:1999 A2K
lub ocynk ogniowy

EN ISO 10684:2004

Klasa wytrzyma ci
50, 70 lub 80

EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014

Klasa wytrzyma ci
50, 70 lub 80

EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529

EN 10088-1:2014

5
Kotwa z gwintem
wewn trznym fischer RG
MI

Klasa wytrzyma ci 5.8
ISO 898-1:2013

ocynk galwaniczny o
grubo ci warstwy  5 µm,

ISO 4042:1999 A2K

Klasa wytrzyma ci 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404;1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014

Klasa wytrzyma ci 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

6

Standardowa, dost pna
w handlu ruba lub pr t
kotwowy /
nagwintowany na kotw
z gwintem wewn trznym
fischer RG MI

Klasa wytrzyma ci
5.8 oder 8.8;

EN ISO 898-1:2013
ocynk galwaniczny o

grubo ci warstwy  5 µm,
ISO 4042:1999 A2K

A5 > 8 % wyd enie przy
zerwaniu

Klasa wytrzyma ci 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362

EN 10088-1:2014
A5 > 8 % wyd enie przy

zerwaniu

Klasa wytrzyma ci 70
EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

A5 > 8 % wyd enie przy
zerwaniu

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik A 3Opis produktu
Materia y
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania (cz  1)

Tabela B1: Zestawienie kategorii u yteczno ci i obci

Obci enie zakotwienia FIS VL, FIS VL High Speed lub FIS VL Low Speed z...

pr tem kotwowym kotw  z gwintem wewn trznym fischer
RG MI

Wiercenie
udarowe
standardowym
wiert em

wszystkie rozmiary

Wiercenie
udarowe wiert em
z systemem
usuwania py u
(Heller "Duster
Expert" lub Hilti
"TE-CD, TE-YD")

rednica nominalna wiert a (d0) 12 mm do 35 mm

Obci enie
statyczne i quasi-
statyczne, w

betonie
niezarysowanym M6 do M30 Tabele: C1, C3, C4,

C6

M8 do M20 Tabele:
C2, C3, C5, C7

betonie
zarysowanym M10 do M20 nie oceniono

Kategoria
yteczno ci

Beton suchy
lub mokry M6 do M30 M8 do M20

Otwór zalany
wod 1) M12 do M30 M8 do M20

Temperatura monta u -10 °C do +40 °C

Zakresy
temperatur
zastosowania

Zakres
temperatury I -40 °C do +80 °C (Maksymalna temperatura d ugotrwa a +50°C oraz maksymalna

temperatura krótkotrwa a +80°C)
Zakres
temperatury II -40 °C do +120 °C (Maksymalna temperatura d ugotrwa a +72 °C oraz maksymalna

temperatura krótkotrwa a +120 °C)

1) Tylko kartusze wspó osiowe: 380 ml, 400 ml i 410 ml

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 1Zamierzone zastosowanie
Specyfikacje (cz  1)
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania (cz  2)

Pod e kotwienia:
Zwyk y beton zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzyma ci C20/25 do C50/60 wg EN 206-1:2000

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):
Elementy w warunkach suchych pomieszcze  wewn trznych
(stal cynkowana, stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporno ci na korozj )
Elementy w obszarze zewn trznym (w cznie ze rodowiskiem przemys owym i morskim) oraz w
warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze , je eli nie wyst puj  szczególnie agresywne warunki
(stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporno ci na korozj )
Elementy w obszarze zewn trznym oraz w warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze , je eli
wyst puj  szczególnie agresywne warunki (stal o wysokiej odporno ci na korozj )
Uwaga: Do szczególnie agresywnych warunków nale  np. ci e naprzemienne zanurzanie w
wodzie morskiej, strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawieraj ce chlor w basenach

ywackich krytych lub otoczenie o ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje
odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w których stosuje si rodki odladzaj ce nawierzchni )

Wymiarowanie:
Wymiarowanie zakotwie  odbywa si  na odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego odpowiednie
do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie
Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi  mo liwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda  po enie kotwy
(np. po enie kotwy w stosunku do zbrojenia lub podpór)
Wymiarowanie zakotwie  pod obci eniem statycznym lub quasi statycznym jest przeprowadzane w
zgodno ci z: Raportem Technicznym EOTA TR 029 "Wymiarowanie kotew wklejanych", wydanie z
wrze nia 2010 lub CEN/TS 1992-4:2009

Monta :
Monta  kotwy przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy
W przypadku b dnie wywierconych otworów nale y je wype ni  zapraw
Zaznaczy  i przestrzega  efektywnej g boko ci zakotwienia
Dozwolony monta  nad g ow

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 2Zamierzone zastosowanie
Specyfikacje (cz  2)
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Tabela B2: Parametry monta owe dla pr tów kotwowych

Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Rozmiar klucza SW

[mm]

10 13 17 19 24 30 36 41 46

rednica nominalna wiert a d0 8 10 12 14 18 24 28 30 35

boko  wierconego otworu h0 h0 = hef

Efektywna g boko  zakotwienia
hef,min 50 60 60 70 80 90 96 108 120

hef,max 72 160 200 240 320 400 480 540 600
Minimalny odst p osiowy i od
kraw dzi Smin 40 40 45 55 65 85 105 125 140

rednica otworu
przelotowego w
elemencie
mocowanym 1)

Monta
wst pny d, 7 9 12 14 18 22 26 30 33

Monta
przelotowy d, 9 11 14 16 20 26 30 32 40

Minimalna grubo  elementu
betonowego hmin

hef + 30
 100) hef + 2d0

Maksymalny monta owy moment
dokr cania Tinst,max

[Nm] 5 10 20 40 60 120 150 200 300

1) Odno nie wi kszych otworów przelotowych w elemencie mocowanym patrz Raport Techniczny TR 029, 4.2.2.1 lub
CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Pr ty kotwowe:

Oznaczenie g boko c osadzenia Rozmiar klucza Wyt oczenie

fischer FIS A

fischer RG M

Wyt oczenie (w dowolnym miejscu) pr ta kotwowego fischer:
Klasa wytrzyma ci 8.8, stal nierdzewna A4 klasa wytrzyma ci 80 oraz stal o wysokiej odporno ci na
korozj  C klasa wytrzyma ci 80: •
stal nierdzewna A4 klasa wytrzyma ci 50 oraz stal o wysokiej odporno ci na korozj  C klasa
wytrzyma ci 50: lub oznaczenie kolorystyczne wg DIN 976-1 ••

Dost pne w handlu pr ty nagwintowane, podk adki i nakr tki sze ciok tne mog  by  tak e zastosowane,
je li spe nione zostan  nast puj ce wymagania:

Materia y, wymiary i w ciwo ci mechaniczne wg za cznika A 3, tabela A1
Certyfikat producenta 3.1 wg EN 10204:2004, dokumenty nale y przechowywa
Oznaczenie g boko ci kotwienia

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 3Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe pr tów kotwowych
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Tabela B3: Parametry monta owe kotew z gwintem wewn trznym fischer RG MI

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

rednica tulejki dH

[mm]

12 16 18 22 28

rednica nominalna wiert a d0 14 18 20 24 32

boko  wierconego otworu h0 h0 = hef = LH

Efektywna g boko
zakotwienia (hef = LH) hef 90 90 125 160 200

Minimalny odst p osiowy i od
kraw dzi smin = cmin 55 65 75 95 125

rednica otworu przelotowego
w elemencie mocowanym 1) df 9 12 14 18 22

Minimalna grubo  elementu
betonowego hmin 120 125 165 205 260

Max g boko  wkr cenia lE,max 18 23 26 35 45

Min. g boko  wkr cenia lE,min 8 10 12 16 20
Maksymalny monta owy
moment dokr cania Tinst,max [Nm] 10 20 40 80 120

1) Odno nie wi kszych otworów przelotowych w elemencie mocowanym patrz Raport Techniczny TR 029, 4.2.2.1 lub
CEN/TS 1992-4-1: 2009, 5.2.3.1

Kotwa z gwintem wewn trznym fischer RG MI

Wyt oczenie
Wyt oczenie: rozmiar kotwy
np.: M10

Stal nierdzewna z dodatkiem A4
np.: M10 A4

Stal o wysokiej odporno ci na korozj
z dodatkiem C
np.: M10 C

ruby mocuj ce lub pr ty kotwowe/nagwintowane (wraz z nakr tkami i podk adkami) musz  odpowiada  parametrom
podanym w za czniku A 3, tabela A1

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 4Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe kotew z gwintem wewn trznym fischer RG MI
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Tabela B4: rednica szczotki do czyszczenia fischer BS (szczotka stalowa)

Rozmiar szczotki stalowej odnosi si  do rednicy nominalnej wiert a
rednica

nominalna
wiert a

d0

[mm]
8 10 12 14 16 18 20 24 25 28 30 35

rednica szczotki
stalowej db 9 11 14 16 20 25 26 27 30 40

Tabela B5: Maksymalny czas monta u zaprawy i minimalny czas utwardzania
(Temperatura w betonie w trakcie utwardzania zaprawy nie mo e by  ni sza od podanej
warto ci minimalnej)

Temperatura systemu
(zaprawy)

[°C]

Maksymalny czas monta u
twork

Minimalny czas utwardzania 1)

tcure

FIS VL
High Speed FIS VL FIS VL

Low Speed
FIS VL

High Speed FIS VL FIS VL
Low Speed

-10 do -5 --- --- --- 12 h --- ---

> -5 do ±0 5 min — — 3 h 24 h ---

> ±0 do +5 5 min 13 min — 3 h 3 h 6 h

> +5 do +10 3 min 9 min 20 min 50 min 90 min 3 h

> +10 do +20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2 h

> +20 do +30 --- 4 min 6 min --- 45 min 60 min

> +30 do +40 --- 2 min 4 min --- 35 min 30 min

1) Czasy utwardzania w wilgotnym betonie lub w otworach zalanych wod  nale y podwoi

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 5Zamierzone zastosowanie
Przyrz dy do czyszczenia Czasy monta u i utwardzania
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Instrukcja monta u cz  1

Wiercenie i czyszczenie otworu (wiercenie udarowe standardowym wiert em)

1
Wykona  otwór.
rednica otworu d0 i g boko  otworu h0 patrz

tabele B2, B3

2

Oczy ci  otwór:
Przy hef  12d i d0< 18
mm wydmucha  otwór
cztery razy za pomoc
pompki r cznej

Przy hef> 12d i/lub d0 18
mm wydmucha  otwór
cztery razy niezaolejonym
spr onym powietrzem
(p > 6 bar)

3
Wyczy ci  czterokrotnie otwór szczotk  stalow .
W przypadku g bokich otworów u  przed ki.
Odpowiednie szczotki patrz tabela B4

4

Oczy ci  otwór:
Przy hef  12d i d0 <
18 mm wydmucha
otwór cztery razu za
pomoc  pompki

cznej

Przy hef > 12d i/lub d0  18
mm wydmucha  otwór
cztery razy niezaolejonym
spr onym powietrzem (p >
6 bar)

Kontynuowa  od kroku 5

Wiercenie i czyszczenie otworu (wiercenie udarowe wiert em z systemem usuwania py u)

1
Sprawdzi  odpowiednie wiert o z systemem
usuwania py u (patrz tabela B1) pod k tem
sprawno ci systemu odci gania py u.

2

ycie odpowiedniego systemu odci gania py u
jak np. Bosch GAS 35 M AFC lub systemu o porównywalnych

ciwo ciach u ytkowych

Wykona  otwór wiert em z systemem usuwania py u. System odci gania py u
musi odsysa  py  w sposób ci y w trakcie ca ego procesu wiercenia i by
nastawiony na maksymaln  wydajno .
rednica otworu d0 i g boko  otworu h0 patrz tabele B2, B3

Kontynuowa  od kroku 5

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 6Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u cz  1
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Instrukcja monta u cz  2

Przygotowanie kartusza

5

Odkr ci  zakr tk

Przykr ci  mieszalnik statyczny (spirala mieszalnika statycznego musi by  wyra nie
widoczna)

6 Umie ci  kartusz w odpowiednim pistolecie
iniekcyjnym

7

Wycisn  pasek  zaprawy  o  d ugo ci  ok.  10  cm,  a
zaprawa b dzie mia a równomiernie szary kolor.
Zapraw , która nie jest równomiernie szara,
nale y odrzuci .

Kontynuowa  od kroku 8

Iniekcja zaprawy

8

Wype ni  oko o 2/3 wywierconego
otworu zapraw . Nale y zawsze
zaczyna  od dna otworu, aby
unikn  p cherzy

W przypadku otworów o
boko ci  150mm zastosowa

przed

W przypadku monta u ponad
ow , g bokich otworów (h0

250 mm) lub du ych rednic
otworów (d0  40 mm) u
pomocniczego elementu
iniekcyjnego

Kontynuowa  od kroku 9

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 7Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u cz  2
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Instrukcja monta u cz  3

Monta  pr ta kotwowego i kotwy z gwintem wewn trznym fischer RG MI

9

Nale y u ywa  wy cznie czystych i niezaolejonych
czników. Zaznaczy  g boko  osadzenia kotwy.

 pr t kotwowy lub kotw  z gwintem
wewn trznym RG MI wkr caj c j  lekko w wywiercony
otwór. Po osadzeniu elementu mocuj cego nadmierna
ilo  zaprawy powinna wydosta  si  z otworu.

W przypadku monta u ponad g ow
nale y ustabilizowa  element kotwi cy
klinami (np. kliny centruj ce fischer)

 zaprawa zacznie si  utwardza

W przypadku
monta u
przelotowego
wype ni  szczelin
pier cieniow  w
elemencie
mocowanym
zapraw .

10 Odczeka  przez czas utwardzania, tcure

patrz tabela B5 11

Monta  elementu
mocowanego,
Tinst,max

patrz tabele B2i B3

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik B 8Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u cz  3
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Tabela C1: Warto ci charakterystyczne no no ci stali pr tów kotwowych pod obci eniem
wyrywaj cym / cinaj cym

Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

No no  na wyrywanie, zniszczenie stali

N
o

no
ch

ar
ak

te
ry

st
yc

zn
a

N
R
k,

s

Stal ocynkowana

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[kN]

10 19 29 43 79 123 177 230 281

8.8 16 29 47 68 126 196 282 368 449
Stal nierdzewna
A4 oraz stal o
wysokiej
odporno ci na
korozj  C

50 10 19 29 43 79 123 177 230 281

70 14 26 41 59 110 172 247 322 393

80 16 30 47 68 126 196 282 368 449

Cz ciowe wspó czynniki bezpiecze stwa1)

C
z

ci
ow

y
w

sp
ó

cz
. 

be
zp

.
M

s.
N

Stal ocynkowana

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[-]

1,50

8.8 1,50
Stal nierdzewna
A4 oraz stal o
wysokiej
odporno ci na
korozj  C

50 2,86

70 1,502) / 1,87

80 1,60

No no  na cinanie, zniszczenie stali

bez zginania

N
o

no
ch

ar
ak

te
ry

st
yc

zn
a

V
R
k,

s

Stal ocynkowana

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[kN]

5 9 15 21 39 61 89 115 141

8.8 8 15 23 34 63 98 141 184 225
Stal nierdzewna
A4 oraz stal o
wysokiej
odporno ci na
korozj  C

50 5 9 15 21 39 61 89 115 141

70 7 13 20 30 55 86 124 161 197

80 8 15 23 34 63 98 141 184 225

Wspó czynnik ci gliwo ci wg CEN/TS
1992-4-5:2009 rozdzia  6.3.2.1 k2 [-] 1,0

ze zginaniem

C
ha

ra
kt

.
m

om
en

t
zg

in
aj

cy
 M

0
R

k,
s

Stal ocynkowana

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[Nm]

7 19 37 65 166 324 560 833 1123

8.8 12 30 60 105 266 519 896 1333 1797
Stal nierdzewna
A4 oraz stal o
wysokiej
odporno ci na
korozj  C

50 7 19 37 65 166 324 560 833 1123

70 10 26 52 92 232 454 784 1167 1573

80 12 30 60 105 266 519 896 1333 1797

Cz ciowe wspó czynniki bezpiecze stwa 1)

C
z

ci
ow

y
w

sp
ó

cz
. 

be
zp

.
M

s.
V

Stal ocynkowana

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[-]

1,25

8.8 1,25
Stal nierdzewna
A4 oraz stal o
wysokiej
odporno ci na
korozj  C

50 2,38

70 1,252) / 1,56

80 1,33

1) W przypadku braku odmiennych regulacji krajowych
2) Tylko dla fischer FIS A i RG M ze stali o wysokiej odporno ci na korozj  C

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 1Parametry
No no ci charakterystyczne stali dla pr tów kotwowych
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Tabela C2: Warto ci charakterystyczne no no ci stali kotew z gwintem wewn trznym
fischer RG MI pod obci eniem wyrywaj cym / cinaj cym

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

No no  na wyrywanie, zniszczenie stali

No no
charakterystyczna
ze rub

NRk,s

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[kN]

19 29 43 79 123

8.8 29 47 68 108 179
Klasa
wytrzyma ci
70

A4 26 41 59 110 172

C 26 41 59 110 172

Cz ciowe wspó czynniki bezpiecze stwa 1)

Cz ciowy
wspó czynnik
bezpiecze stwa

Ms.N

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[-]

1,50

8.8 1,50
Klasa
wytrzyma ci
70

A4 1,87

C 1,87

No no  na cinanie, zniszczenie stali

bez zginania

No no
charakterystyczna
ze rub

VRk,s

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[kN]

9,2 14,5 21,1 39,2 62,0

8.8 14,6 23,2 33,7 54,0 90,0
Klasa
wytrzyma ci
70

A4 12,8 20,3 29,5 54,8 86,0

C 12,8 20,3 29,5 54,8 86,0
Wspó czynnik ci gliwo ci wg CEN/TS
1992-4-5:2009 rozdzia  6.3.2.1 k2 [-] 1,0

ze zginaniem

Charakterystyczny
moment zginaj cy M0

Rk,s

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[Nm]

20 39 68 173 337

8.8 30 60 105 266 519
Klasa
wytrzyma ci
70

A4 26 52 92 232 454

C 26 52 92 232 454

Cz ciowe wspó czynniki bezpiecze stwa 1)

Cz ciowy
wspó czynnik
bezpiecze stwa

Ms.V

Klasa
wytrzyma ci

5.8

[-]

1,25

8.8 1,25
Klasa
wytrzyma ci
70

A4 1,56

C 1,56

1) W przypadku braku odmiennych regulacji krajowych

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 2Parametry
No no ci charakterystyczne stali dla kotew z gwintem wewn trznym fischer RG MI
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Tabela C3: Ogólne wspó czynniki obliczeniowe no no ci na wyrywanie / cinanie; beton
niezarysowany lub zarysowany

Rozmiar Wszystkie rozmiary

No no  na wyrywanie

Wspó czynniki wg CEN/TS 1992-4:2009 rozdzia  6.2.3.1

Beton niezarysowany kucr
[-]

10,1

Beton zarysowany kcr 7,2

Wspó czynniki dla wytrzyma ci na ciskanie betonu > C20/25

Wspó czynnik
zwi kszaj cy
dla Rk

C25/30

c [-]

1,05

C30/37 1,10

C35/45 1,15

C40/50 1,19

C45/55 1,22

C50/60 1,26

Zniszczenie przez roz upanie

Odst p od
kraw dzi

h / hef  2,0

ccr,sp
[mm]

1,0 hef

2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8h

h / hef  1,3 2,26 hef

Odst p osiowy scr,sp 2 ccr,sp

Zniszczenie przez wyrwanie sto ka betonu wg CEN/TS 1992-4-5:2009 rozdzia  6.2.3.2

Odst p od kraw dzi ccr,N
[mm]

1,5 hef

Odst p osiowy scr,N 2 ccr,N

No no  na cinanie

Monta owe wspó czynniki bezpiecze stwa

Wszystkie warunki monta owe
2

=

inst

[-] 1,2

Od upanie betonu po stronie przeciwnej do kierunku obci enia
Wspó czynnik k wg TR029
rozdzia  5.2.3.3 lub k3 wg
CEN/TS 1992-4-5:2009
rozdzia  6.3.3

k(3) [-] 2,0

Od upanie kraw dzi betonu
Warto  hef (= lf)
pod obci eniem cinaj cym [mm] min (hef; 8d)

rednice obliczeniowe

Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Pr ty kotwowe d [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30
Kotwy z gwintem wewn trznym
fischer RG MI dnom --- 12 16 18 22 28 --- --- ---

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 3Parametry
Ogólne wspó czynniki obliczeniowe charakterystycznej odno nie no no ci na
wyrywanie / cinanie
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Tabela C4: Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie pr tów kotwowych w otworze wierconym
udarowo; beton zarysowany i niezarysowany

Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Zniszczenie poprzez równoczesne wyci gni cie kotwy i wyrwanie sto ka betonu

rednica obliczeniowa d [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30

Beton niezarysowany

Charakterystyczna przyczepno  zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25

Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (beton suchy i mokry)

Zakes
temperatury

I: 50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

9,0 11,0 11,0 11,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,5

II: 72°C/120°C 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0

Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (otwór zalany wod ) 1)

Zakes
temperatury

I: 50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

--- --- --- 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0

II: 72°C/120°C --- --- --- 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0

Monta owe wspó czynniki bezpiecze stwa

Beton suchy i mokry
2= inst [-]

1,2

Otwór zalany wod --- 1,41)

Beton zarysowany

Charakterystyczna przyczepno  zaprawy w betonie zarysowanym C20/25

Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (beton suchy i mokry)

Zakes
temperatury

I: 50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

--- --- 6,0 6,0 6,0 5,5 --- --- ---

II:  72°C/120°C --- --- 5,0 5,0 5,0 5,0 --- --- ---
Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (otwór zalany wod )1)

Zakes
temperatury

I:  50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

--- --- --- 5,0 5,0 4,5 --- --- ---

II:  72°C/120°C --- --- --- 4,0 4,0 4,0 --- --- ---

Monta owe wspó czynniki bezpiecze stwa

Beton suchy i mokry
2= inst [-]

1,2

Otwór zalany wod --- 1,411)

1) Tylko kartusze wspó osiowe: 380 ml, 400 ml, 410 ml

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 4Parametry
Warto ci charakterystyczne dla statycznego i quasi statycznego obci enia
wyrywaj cego pr tów kotwowych (beton niezarysowany lub zarysowany)
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Tabela C5: Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie kotew z gwintem wewn trznym RG MI w
otworze wierconym udarowo; beton niezarysowany

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Zniszczenie poprzez równoczesne wyci gni cie kotwy i wyrwanie sto ka betonu

rednica obliczeniowa d [mm] 12 16 18 22 28

Beton niezarysowany

Charakterystyczna przyczepno  zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25

Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (beton suchy i mokry)
Zakes
temperatury

I:  50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

10,5 10,0 9,5 9,0 8,5

II: 72°C/120°C 9,0 8,0 8,0 7,5 7,0
Wiercenie udarowe wiert em standardowym lub wiert em z systemem usuwania py u (otwór zalany wod )1)

Zakes
temperatury

I: 50°C/80°C
Rk,ucr [N/mm2]

10,0 9,0 9,0 8,5 8,0

II:  72°C/120°C 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0
Monta owe wspó czynniki bezpiecze stwa

Beton suchy i mokry
2= inst [-]

1,2

Otwór zalany wod 1,41)

1) Tylko kartusze wspó osiowe: 380 ml, 400 ml, 410 ml

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 5Parametry

Warto ci charakterystyczne dla statycznego i quasi statycznego obci enia
wyrywaj cego kotew z gwintem wewn trznym RG MI (beton niezarysowany)
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Tabela C6: Przemieszczenia dla pr tów kotwowych

Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Wspó czynniki przemieszczenia dla obci enia wyrywaj cego 1)

Beton niezarysowany; zakres temperatury I, II

N0-wspó cz.
[mm/(N/mm2)]

0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12

N -wspó cz. 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14

Beton zarysowany; zakres temperatury I, II

N0-wspó cz.
[mm/(N/mm2)]

--- --- 0,12 0,12 0,13 0,13 --- --- ---

N -wspó cz. --- --- 0,27 0,30 0,30 0,30 --- --- ---

Wspó czynniki przemieszczenia dla obci enia cinaj cego 2)

Beton niezarysowany lub zarysowany; zakres temperatury I,
II

V0-wspó cz.
[mm/kN]

0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07

V -wspó cz. 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09

1) Obliczenie efektywnego przemieszczenia:
N0 = N0-wspó cz. Ed

N  = N -wspó cz. Ed

( Ed: Warto  obliczeniowa oddzia ywuj cego
napr enia wyrywaj cego)

2) Obliczenie efektywnego przemieszczenia:
V0 = V0-wspó cz. VEd

V  = V -wspó cz. VEd

(VEd: Warto  obliczeniowa oddzia ywuj cego
napr enia cinaj cego)

Tabela C7: Przemieszczenia dla kotew z gwintem wewn trznym fischer RG MI

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Wspó czynniki przemieszczenia dla obci enia wyrywaj cego 1)

Beton niezarysowany; zakres temperatury I, II

N0-wspó cz.
[mm/(N/mm2)]

0,10 0,11 0,12 0,13 0,14

N -wspó cz. 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18

Wspó czynniki przemieszczenia dla obci enia cinaj cego 2)

Beton niezarysowany; zakres temperatury I, II

V0-wspó cz.
[mm/kN]

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

V -wspó cz. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

1) Obliczenie efektywnego przemieszczenia:
N0 = N0-wspó cz. Ed

N  = N -wspó cz. Ed

( Ed: Warto  obliczeniowa oddzia ywuj cego
napr enia wyrywaj cego)

2) Obliczenie efektywnego przemieszczenia:
V0 = V0-wspó cz. VEd

V  = V -wspó cz. VEd

(VEd: Warto  obliczeniowa
oddzia ywuj cego napr enia cinaj cego)

System iniekcyjny fischer FIS VL

Za cznik C 6Parametry
Przemieszczenia dla pr tów kotwowych i kotew z gwintem wewn trznym fischer RG
MI


