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NARŮSTAJÍCÍ POŽADAVKY 
NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

 � zateplovaní objemnými izolacemi 

 � fasády s vysokým zatížením obklady 

 � izolace s nízkými mechanickými vlastnostmi

 � zateplování na nesoudržných podkladech

 � zdvojování a sanace zateplení 



Požadavek na součinitele prostupu tepla : 

 0,40  W/m2.K

Odpovídající tloušťka zateplení:     

 50 mm

Průměrná váha zateplení:        

 do 16 kg/m2

rok 2002



Požadavek na součinitele prostupu tepla : 

 0,30  W/m2.K

Odpovídající tloušťka zateplení:     

 100 mm

Průměrná váha zateplení:        

 do 30 kg/m2

rok 2007



Požadavek na součinitele prostupu tepla : 

 0,20  W/m2.K

Odpovídající tloušťka zateplení:     

 140 mm

Průměrná váha zateplení:        

 do 40 kg/m2

rok 2011



Požadavek na součinitele prostupu tepla : 

 0,12  W/m2.K

Odpovídající tloušťka zateplení:     

 200 mm

Průměrná váha zateplení:        

 do 60 kg/m2

rok 2020



2002   2005   2011   2014   2018

300 mm

250 mm

200 mm

140 mm

100 mm

50 mm

55 kg/m2

45 kg/m2

35 kg/m2

20 kg/m2

15 kg/m2

10 kg/m2
Požadavek na součinitel prostupu tepla 
dle ČSN 730540-2:2002 
0,46 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla 
dle ČSN 730540-2:2011 
0,30 W/m2K 

Pasivní a nízkoenergetické domy 

Zdvojování zateplovacích systémů,
izolační fasády s vysokým zatížením

Pasivní domy s nulovou spotřebou
dle EPBD II 0,12 W/m2K 
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Kritická hranice tloušťky a tíhy zateplovacího 
systému vyžaduje nutnost posuzovat ETICS 
nejen na účinky sání větru, ale i vlastní tíhu a 
posun při zatížení.

Použití zateplovacích systémů nové genera-
ce, včetně statického posouzení způsobilosti 
kotvicí techniky na horizontální a vertikální 
zatížení se stává standardem.

kritická hranice



Evropský vývoj legislativy ETICS 
a jeho upevnění

1997
 ETAG 004

2013
CUAP 01.06/32

2013
ETA SA15+

2020
EAD 331433-00-0601
Injected Anchors

2021
EAD ETICS 
with Injected Anchors

2000
 Edition ETAG 004

2002
Edition ETAG 014

2020
EAD 040083-00-0404
ETICS

2009
vznik ECORAW

2008
Amended ETAG 014

2013
 Amended ETAG 004

2017
EAD 330196-01-0604
PLASTIC ANCHORS

2020
ETA Spiral Anksys

 ETICS s deklarací zatížení vůči účinkům větru

 ETICS s deklarací vůči kombinovaným zatížením2017
INJEC CALC



Navrhování mechanického upevnění ETICS  dle ČSN 73 2902
s charakteristickou plošnou hmotnosti do 20 kg/m2

Sd

Rd  ≥  Sd

Sd  návrhová hodnota účinků zatížení větrem

Rd  návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru

Rd

NAVRHOVÁNÍ 
MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ
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TMd

Fd

IRd

Rd

TRd

Zatížení větrem [kN/m2]
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  IRd ≥ Fd

IRd    návrhová odolnost injektovaného upevnění vůči účinkům výsledného kombinovaného zatížení
Fd    návrhová hodnota účinků výsledného kombinovaného zatížení 
NRd návrhová únosnost injektovaného upevnění vůči účinkům sání větru
TRd     návrhová únosnost injektované kotvy vůči účinkům svislého zatížení
TMd   návrhová hodnota účinku svislého zatížení

NAVRHOVÁNÍ INJEKTOVANÉHO 
UPEVNĚNÍ ETICS dle EAD 331433-00-0601 



až 100 m

Destrukce ETICS v roce 2002
Lokalita Praha
Rozměr  objektu 38 m x 50 m x 14 m (v x d x š)
Izolant EPS 70F (60 mm)
Lepcíc hmota cementové lepidlo na terče 20% plochy (tl. 10 mm)
Základní vrtva cementová stěrka armovaná 3 mm
Omítkový systém tenkovrstvá omítka do 2 mm
Návrhové zatížení větrem Sd okrajová oblast až 2,295 kPa  
Návrhové tíhové zatížení TMd 18,2 kg/m2

Tíhové zatížení štítu 9.682 kg  (532 m2)

Sd

Fd
TMd
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až 40 m

Destrukce ETICS v roce 2011
Lokalita Praha
Rozměr  objektu 38 m x 50 m x 14 m (v x d x š)
Izolant MW (TR10) 140 mm
Lepcíc hmota cementové lepidlo na terče 40% plochy (tl. 10 mm)
Základní vrtva cementová stěrka armovaná 3 mm
Omítkový systém tenkovrstvá omítka do 2 mm
Návrhové zatížení větrem Sd okrajová oblast až 2,295 kPa  
Návrhové tíhové zatížení TMd 48,9 kg/m2

Tíhové zatížení štítu 26.682 kg (532 m2)
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až 30 m

Destrukce ETICS v roce 2020
Lokalita Praha
Rozměr  objektu 38 m x 50 m x 14 m (v x d x š)
Izolant EPS 60 + MW (TR10) 140 mm
Lepcíc hmota cementové lepidlo na terče 40% plochy (tl. 10 mm)
Základní vrtva cementová stěrka armovaná 3 mm
Omítkový systém tenkovrstvá omítka do 2 mm
Návrhové zatížení větrem Sd okrajová oblast až 2,295 kPa  
Návrhové tíhové zatížení TMd 67,1 kg/m2

Tíhové zatížení štítu 35,697 kg (532 m2)

Sd

FdTMd
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ODPOVĚDNOST ZA STABILITU 
BĚŽNÝCH SYSTÉMŮ ETICS
upevnění dle EAD 330196-01-0604 (ETAG 014)
The EAD covers plastic anchors only be used for tension loads re-
sulting from wind loads only. The dead load of the ETICS is transmi-
tted by adhesion of the ETICS.

Vykrytí  kombinovaných zatížení Fd

65%
Destrukce je stav staticky nestabilního ETICs při posunu nad 3 mm.

Odpovědnost 
výrobce ETICS 

?%

Odpovědnost výrobce 
mechanického upevnění 

?%



ODPOVĚDNOST ZA STABILITU 
INJEKTOVANÝCH SYSTÉMŮ 
ETICS
upevnění dle EAD 331433-00-0601
The Injected anchors is intended for transmitting static and/or quasi-static loa-
ds acting vertically and/or horizontally.

Odpovědnost ECORAW 
výrobce injektovaného upevnění 

100%

Vykrytí  kombinovaných zatížení Fd

100%
Odpovědnost 
výrobce ETICS 

0 %



únosnost v konstrukci protažení izolantem 

ETICS
1997

Požadavky na stabilitu ETICS 
v roce 2002 dle ETAG



dynamické zatížení větrem  

separace od podkladu

nulový bodový prostup tepla

únosnost v konstrukci protažení izolantem

posun při zatížení váhou

posun při zatížení větrem

teplotní a vlhkostní zatížení 

smykové zatížení










 




Injketované 

kotvení

Požadavky na stabilitu ETICS 
v roce 2018 dle EAD
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Ochrana vůči větru
a dynamickému zatížení                

Ochrana vůči vlastní tíze 
a deformacím   

Dynamická a tepelně 
izolační ochrana zateplení                         



Dynamické zkoušky větrem 
UPLIFT test dle ETAG 014



Dynamické zkoušky větrem 
UPLIFT test dle ETAG 014



Dynamické zkoušky větrem 
UPLIFT test dle ETAG 014



Smykové zkoušky 
DISPLACEMENT test dle ETAG 014



Smykové zkoušky 
DISPLACEMENT test dle ETAG 014



Smykové zkoušky 
DISPLACEMENT test dle ETAG 014



Smykové zkoušky 
DISPLACEMENT test dle ETAG 014



Zkoušky celkového spoje
kombinované testy dle EAD



Výtažné zkoušky 
testy v podkladech dle EAD



Výtažné zkoušky 
testy v podkladech dle EAD



Charakteristická únosnost celkového spoje v tahu bez účinnosti expanzní zóny NRk [kN] 

A – beton při spolupůsobení s EPS

0,40 kN
B – plná cihla při spolupůsobení s EPS

C – děrovaná cihla při spolupůsobení s EPS

E – pórobeton při spolupůsobení s EPS

Parciální součinitel bezpečnosti  Ym,EPS 1,2

Charakteristická únosnost celkového spoje v tahu s účinností expanzní zóny NRk,z [kN] 

A – beton při spolupůsobení s EPS

0,60 kN
B – plná cihla při spolupůsobení s EPS

C – děrovaná cihla při spolupůsobení s EPS

E – pórobeton při spolupůsobení s EPS

Parciální součinitel bezpečnosti  Ym,EPS 1,2

Charakteristická únosnost při smykovém zatížení TRk  na jednu kotvu při spolupůsobení s podkladem

Nový ETICS na bázi EPS do 200 mm 0,75 kN

Zdvojený ETICS na bázi EPS+EPS do 300 mm 0,40 kN

Parciální součinitel bezpečnosti  Ym,EPS 1,2

Smyková únosnost T1D a T3D  při zohlednění deformace  1 až 3 mm  na jednu kotvu

Nový ETICS na bázi EPS do 200 mm při deformaci  do 1 mm / 3 mm 0,25 kN / 0,76 kN

Zdvojený ETICS na bázi EPS+EPS do 300 mm při deformaci do 1 mm / 3 
mm 0,14 kN / 0,40 kN

Ostatní deklarované vlastnosti

Bodový prostup tepla X dle TR 025 0,000 W/K

Antikorozní ochrana - vrstva pozinkování > 30 g/m2

Antikorozní ochrana - kvalita vrstvy pozinkování třída 1

Evropská certifikace ETA
kotev Spiral Anksys®



Deformace běžných ETICS při dynamickém zatížení větrem

Zatížení větrem do 1,2 kPa Zatížení větrem do 2,4 kPa Zatížení větrem do 3,6 kPa

Posun v izolací při zatížení 0,2 kN na kotvu do 5 mm Posun v izolací při zatížení 0,4 kN na kotvu do 10 mm Posun v izolací při zatížení 0,6 kN na kotvu do 40 mm

Vratná deformace a bezpečný systém Nevratná deformace, systém separován a v destrukci Nevratná deformace, systém separován a v destrukci

Návrhová hodno-
ta pro projektanty 
!!!



Deformace běžných ETICS při dynamickém zatížení větrem

Zatížení větrem do 1,2 kPa Zatížení větrem do 2,5 kPa Zatížení větrem do 4,5 kPa

Posun v izolací při zatížení 0,2 kN na kotvu do 2 mm Posun v izolací při zatížení 0,5 kN na kotvu do 3 mm Posun v izolací při zatížení 0,7 kN na kotvu do 5 mm

Vratná deformace s rezervou a bezpečný systém Vratná deformace s rezervou a bezpečný systém Vratná deformace s rezervou a bezpečný systém

Návrhová hodnota 
pro projektanty !!!



Tahová únosnost na kotvu

 0,3 kN - 0,5 kN

Tahová únosnost na m2  

 2,4 kPa

Posun při zatížení větrem

 bez deklarace

Tahová únosnost na kotvu

 0,8 kN

Tahová únosnost na m2 

 4,8 kPa

Posun při zatížení větrem

 do 3 mm

Běžné zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením



Dynamická únosnost na kotvu

 bez deklarace

Dynamická únosnost na m2  

 bez deklarace

Posun při dynamickém zatížení

 bez deklarace

Dynamická únosnost na kotvu

 0,880 kN

Dynamická únosnost na m2 

 6,0 kPa

Posun při dynamickém zatížení

 do 3 mm

Běžné zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením



Smyková únosnost na kotvu

 bez deklarace

Smyková únosnost na m2  

 bez deklarace

Posun při zatížení smykem

 bez deklarace

Smyková únosnost na kotvu

 až 25 kg/na kotvu

Smyková únosnost na m2

 až 150 kg/m2

Posun při zatížení smykem

 do 1 mm

Běžné zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením



Bodový prostup tepla

 1,0 - 3,0 mW/K

Tepelná ztráta na m2  

 6,0 - 18,0 mW/K.m2

Nulový bodový prostup

 bez deklarace

Bodový prostup tepla

 0,0 - 0,2 mW/K

Tepelná ztráta na m2  

 0,0 - 1,2 mW/K.m2

Nulový bodový prostup

  0,000 W/K

Běžné zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením



Zateplovací systémy ETICS
s injektovaným kotvením Spiral Anksys®
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Univerzální použití pro 95 % aplikací 
v oblasti zateplování na trhu
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Nové zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením

Tloušťka izolace

 do 140 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 20 kg /m2

Tloušťka izolace

 do 140 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 20 kg /m2



Nové zateplovací systémy
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením

Tloušťka izolace

 nad 140 mm

Větrné zatížení

 nad 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 nad 20 kg /m2

Tloušťka izolace

 nad 140 mm

Větrné zatížení

 nad 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 nad 20 kg /m2



Zdvojování zateplovacích systémů
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením

Tloušťka izolace

 do 200 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 30 kg /m2

Tloušťka izolace

 do 200 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 30 kg/m2



Zateplovací systémy s obklady
s mechanickým kotvením

Zateplovací systémy
s injektovaným kotvením

Tloušťka izolace

 do 200 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 30 kg /m2

Tloušťka izolace

 do 200 mm

Větrné zatížení

 do 1,5 kPa

Tíhové zatížení smykem

 do 30 kg/m2



menší 
spotřeba lepidel

=
menší 
váha

=
nižší zatížení 
konstrukce

=
jednodušší

logistika

Ekonomická efektivnost
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Ekonomická náročnost montáže nového ETICS (materiálové náklady)
Příkladový objekt - větrné zatížení do 1,5 kPa, EPS 140 mm

Typ systému ETICS Běžný systém ETICS ETICS s kotvením Spiral Anksys®

Plocha zateplení 1000 m2 1000 m2

Čištění a příprava podkladu (vyrovnání) 30. 000 Kč 0 Kč

Penetračních nátěry 10.000 Kč 0 Kč

Lepicí hmoty 25.000 Kč 13.000 Kč

Izolant  EPS 140 mm 140.000 Kč 140.000 Kč

Talířové kotvy 70.000 Kč  ( 6 ks/m2) 0 Kč 

Zátky 10.000 Kč 0 Kč

Injektované kotvy 0 Kč 130. 000 Kč

Výztužná tkanina 20.000 Kč 20.000 Kč

Stěrový tmel 40.000 Kč 40.000 Kč

Omítka 150. 000 Kč 150.000 Kč

Cena materiálu na 1000 m2 490.000 Kč 493.000 Kč  (+1 %)



Ekonomická náročnost montáže nového ETICS (materiálové náklady)
Příkladový objekt - větrné zatížení do 2,5 kPa, MW 200 mm

Typ systému ETICS Běžný systém ETICS ETICS s kotvením Spiral Anksys®

Plocha zateplení 1000 m2 1000 m2

Čištění a příprava podkladu (vyrovnání) 30. 000 Kč 0 Kč

Penetračních nátěry 10.000 Kč 0 Kč

Lepicí hmoty 30.000 Kč 20.000 Kč

Izolant MW 200 mm 480.000 Kč 480.000 Kč

Talířové kotvy - rozšiřovací 224.000 Kč (8 ks/m2) 0 Kč

Zátky 15.000 Kč 0 Kč

Injektované kotvy 0 Kč 162. 000 Kč

Výztužná tkanina 20.000 Kč 20.000 Kč

Stěrový tmel 40.000 Kč 40.000 Kč

Omítka 150. 000 Kč 150.000 Kč

Cena materiálu na 1000 m2 999.000 Kč 872.000 Kč (-13 %)



Ekonomická náročnost revitalizace stávajícího ETICS (materiálové náklady)
Příkladový objekt - větrné zatížení do 1,5 kPa, z EPS 60 mm na EPS 140 mm

Typ systému ETICS Demontáž ETICS ETICS s kotvením Spiral Anksys®

Plocha zateplení 1000 m2 1000 m2

Demontáž původní izolace 60 mm 70. 000 Kč 0 Kč

Přesun stavebního odpadu 10.000 Kč 0 Kč

Deponace odpadu na skládce 30.000 Kč 0 Kč

Čištění a příprava podkladu (vyrovnání) 30.000 Kč 0 Kč

Penetračních nátěry 10.000 Kč 0 Kč

Lepicí hmoty 30.000 Kč 20.000 Kč

Nový izolant EPS 140.000 Kč  (EPS 140 mm) 80.000 Kč (EPS 80 mm)

Talířové kotvy - rozšiřovací 70.000 Kč  ( 6 ks/m2) 0 Kč

Zátky 10.000 Kč 0 Kč

Injektované kotvy 0 Kč 130. 000 Kč (6 ks/m2)

Výztužná tkanina 20.000 Kč 20.000 Kč

Stěrový tmel 40.000 Kč 40.000 Kč

Omítka 150. 000 Kč 150.000 Kč

Cena materiálu na 1000 m2 610.000 Kč 440.000 Kč (-28%)



Ekonomická náročnost revitalizace stávajícího ETICS (materiálové náklady)
Příkladový objekt - větrné zatížení do 2,5 kPa, z EPS 60 mm na MW 200 mm

Typ systému ETICS Demontáž ETICS ETICS s kotvením Spiral Anksys®

Plocha zateplení 1000 m2 1000 m2

Demontáž původní izolace 60 mm 70. 000 Kč 0 Kč

Přesun stavebního odpadu 10.000 Kč 0 Kč

Deponace odpadu na skládce 30.000 Kč 0 Kč

Čištění a příprava podkladu (vyrovnání) 30. 000 Kč 0 Kč

Penetračních nátěry 10.000 Kč 0 Kč

Lepicí hmoty 30.000 Kč 30.000 Kč

Nový izolant MW 480.000 Kč (MW 200 mm) 280.000 Kč (MW 140 mm)

Talířové kotvy - rozšiřovací 224.000 Kč (8 ks/m2) 0 Kč

Zátky 15.000 Kč 0 Kč

Injektované kotvy 0 Kč 168. 000 Kč (6 ks/m2)

Výztužná tkanina 20.000 Kč 20.000 Kč

Stěrový tmel 40.000 Kč 40.000 Kč

Omítka 150. 000 Kč 150.000 Kč

Cena materiálu na 1000 m2 1.109.000 Kč 688.000 Kč (- 35%)



nižší 
počet kotev

=
méně 
vrtání

=
menší 

manipulace
=

nižší 
pracnost

Montážní efektivnost
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Časová náročnost montáže

Typ kotvy Plastová talířová 
hmoždinka natloukací

Kovová talířová 
hmoždinka šroubovací

Injektovaná kotva
Spiral Anksys®

Odvrtání kotevního místa 30s 30s 40s 

Odfrézování pro zápustnou montáž neprovádí se 10s / odfrézování do 20 mm neprovádí se

Osazení kotvy 10s 10s 15s

Aktivace trnu 15s / šroubování trnu se zapuštěním 15s / šroubování trnu neprovádí se

Injektáž kotevního místa neprovádí se neprovádí se 15s / injektáž SAF

Izolační zátka při zápustné montáži 10s 10s neprovádí se

Úprava kotevního místa neprovádí se neprovádí se 10s / ořez přetoku injektáže SAF

Souhrnný čas na kotevní místo 65s 75s 80s



Časová náročnost montáže - příkladový objekt 1000 m2

Typ kotvy Plastová talířová 
hmoždinka natloukací

Kovová talířová 
hmoždinka šroubovací

Injektovaná kotva
Spiral Anksys®

Typ konstrukce beton (kategorie A dle ETAG 014) beton (kategorie A dle ETAG 014) beton (kategorie A dle ETAG 014)

Plocha zateplení 1000 m2 1000 m2 1000 m2

Návrhové zatížení větrem (příklad) 2,5 kPa 2,5 kPa 2,5 kPa

NRK v betonu 1,00 (1,5 kN / 1,5) 1,00 (1,5 kN / 1,5) 0,45 (0,9 kN / 2,0)

RPANEL (protažení izolantem) 0,23 ( 0,41 x 0,68 / 1,2 (EPS)) 0,27 ( 0,47 x 0,68 / 1,2 (EPS)) 0,58 ( 0,88 x 0,8 / 1,2 (EPS))

Návrhový počet kotev 11 kotev/m2 (2,5 / 0,23) 9 kotev/m2 (2,5/0,27) 6 kotev/m2 (2,5/0,45)

Celkový počet kotev 11 000 kotev 9 000 kotev (19%) 6 000 kotev (45 %)

Orientační čas kotvení m2 715 s (12 min.) 675 s (11,2 min.) 480 s (8 min.)

Celkový čas kotvení 1000 m2 cca 199 hodin cca 187 hodin (6%) cca 133 hodin (34 %)



Porovnání efektivnosti kotvení zdvojených zateplovacích systémů

Plocha 
pláště

Injektovaně kotvený systém ETICS Běžný ETICS s mechanickým kotvením

kotev 
na m2 Kotevní plán kotev na m2 Kotevní plán

 
fasády 
se standardním 
zatížením 
do 1,5 kPa

cca 20% objek-
tů

6+4
 ks/m2

6+8
 ks/m2

 
fasády 
s vysokým 
zatížením 
do 2,5 kPa

cca 60% objek-
tů

6+6
ks/m2

6+12
 ks/m2

 
vysoce 
problematické 
EPS fasády
nad 2,5 kPa

cca 20% objek-
tů

6+8
 ks/m2

6+16 
ks/m2

 



vyšší účinnost 
kotvení

=
95% kotev 

po injektáži drží 
=

maximální 
bezpečnost ETICS

Maximální životnost
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injektovaná kotva 
bez tepelného mostu

= nulová tepelná ztráta =
nulová povrchová 

kondenzace

Tepelně-izolační efektivnost
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deklarace systémů autorizova-
ným statickým posouzením vůči 
zatížení větrem i vlastní vahou

Maximální garance
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Spiral Anksys® SA
bez přídavných modulů



Spiral Anksys® SA
bez přídavných modulů



Spiral Anksys® SA
bez přídavných modulů



Spiral Anksys® SA
bez přídavných modulů





Spiral Anksys® SA/SM70
s přídavným závrtným modulem



Spiral Anksys® SA/SM70
s přídavným závrtným modulem



Spiral Anksys® SA/SM70
s přídavným závrtným modulem



Spiral Anksys® SA/SM70
s přídavným závrtným modulem





Spiral Anksys® SA/PM70
s integrovaným povrchovým modulem



Spiral Anksys® SA/PM70
s integrovaným povrchovým modulem



Spiral Anksys® SA/PM70
s integrovaným povrchovým modulem



Spiral Anksys® SA/PM70
s integrovaným povrchovým modulem



VYUŽITÍ INJEKTOVANÉHO KOTVENÍ3



Spiral Anksys®
INJEKTOVANÉ UPEVNĚNÍ NOVÝCH ETICS











Kotvení moderních izolací s nízkými 
mechanickými vlastnostmi

 � izolace s TR menší 10 kPa

 � PIR izolace, Multipor, fenolické pěny



Kotvení izolací v konstrukcích 
s nízkou soudržností 

 � soudržnost podkladu menší 200 kPa

 � problematická únosnost v konstrukci

 � výskyt pasivních trhlin







Kotvení izolací 
na problematické podklady 

 � prašné podklady, separované

 � podklady s křivostí nad 20 mm/m

 � profilované konstrukce









Kotvení v rámci sanace ETICS

 � prodloužení životnosti

 � servisní dodatečná stabilizace 

 � dodatečné zvýšení odolnosti





Kotvení bez možnosti 
celoplošné diagnostiky

 � nespecifikovatelné izolační skladby

 � bez možnosti diagnostiky stavu

























PŘEDBĚŽNÉ NAVRHOVÁNÍ 
INJEKTOVANÝCH KOTVICÍCH SYSTÉMŮ4
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Konfigurátor  |  Technologie Spiral Anksys   |      Soubory ke stažení      |      Kon-
takt

injected anchoring systems

Konfigurátor injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® 

od společnosti ECORAW® je základním nástrojem pro orien-

tační návrh upevnění zateplovacích systémů.

Pro generování návrhu dle vaší konfigurace není vyžadován 

název/místo objektu. Uvedené údaje nejsou archivovány, 

ani dále zpracovávány.

kotveni.cz
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STATICKÉ POSUZOVÁNÍ 
NOSNÉ ZPŮSOBILOSTI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ5
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 9 návrh upevnění nových, zdvojených i nestabilních ETICS

 9 výpočet účinků zatížení větrem Sd na objekty v EU

 9 výpočet účinku tíhových zatížení TMd

 9 návrh počtu a polohy kotev vůči kombinovaným zatížením Fd

 9 návrh kotveních plánů pro jednotlivé oblasti objektu

 9 autorizace nosné způsobilosti ETICS statikem



Welcome

Registrace pro nové uživatele

INJECT CALC společnosti ECORAW je určen k návrhu a statickému posuzování nosné 
způsobilosti zateplovacích systémů (ETICS). Obsahem kalkulátoru je návrh upevnění no-
vých zateplovacích systémů, servisní ukotvení staticky nestabilních izolací, zdvojování 
zateplovacích systémů a fixace izolací s vysokým lícním zatížením obklady a konstruk-
cemi. Výpočet a vyhodnocení zahrnují návrh upevnění, statické posouzení izolačních 
vrstev vůči vlastní váze a účinkům sání větru,  zohlednění deformací při horizontálním a 
vertikálním zatížení a pokyny pro realizaci .

Práce s kalkulátorem INJECT CALC je podmíněna registrací, přičemž novým uživatelům 
je přístupná volná základní verze bez nutnosti registrace.

Přihlášení k vašemu účtu

Přihlašovací jméno   Jiří Martinát

Heslo     *****************

www.injectcalc.com

Zapomenuté heslo ?

Registrovat se - nový uživatel Vstup bez registrace

Authorization by members of European Organisation for Technical Assessment

Provided by ECORAW® |  © 2018 injectcalc.com All Rights Reserved 
CHOOSE YOUR COUNTRY         |   HELP SERVICE ECORAW   |   OUR SYSTEM PARTNERS

PROFI licence FREE licence



Nové ETICS s omítkami 

Nové ETICS s obklady 

Zdvojené ETICS

Servisní kotvení ETICS



plné cihly děrované 
cihly

pěnobetony sendvičové 
zdivo - moniérky

lehké obvodové 
pláště (LOP)

beton skořepinové tvár-
nice

pórobetony

dřevo konstrukční panely

expandovaný 
polystyren
 (EPS)

polystyren 
s grafitem
(NEO)

extrudovaný 
polystyren 
(XPS)

polyuretany
(PIR/PUR)

fenolická pěna 
(FP)

minerální vlna 
(MW)

vícevrstvé
izolace



KOMPLEXNÍ 
DEKLARACE



KOTEVNÍ
PLÁNY 



MONTÁŽNÍ
SPECIFIKACE



AUTORIZACE
STATIKEM



FAQ
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚ-
DI

6
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Jaká kotva a kdy?
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EPS
polystyren - desky

EPS 70F  /  EPS 100F
EPS Grafit
XPS, PIR, PUR 
Twinner

Spiral Anksys SA 
s injektáží SAF1 nebo SAF3

MW 
podélné vlákno - desky

MW TR10
MW TR15

Spiral Anksys SA/SM70 
s injektáží SAF3

MW 
podélné vlákno - desky

MW TR7,5
Spiral Anksys SA/PM70 
s injektáží SAF3

MW
kolmé vlákno - lamely MW TR80 (lamela) Spiral Anksys SA 

s injektáží SAF3



Jak stanovit délku kotvy?
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La

hef

h1

h

t1

t0

hfix

d
0

S
e

z

d
n

o
m

Zmin

t3t2Postup stanovení délky injektované kotvy:

La  ≥  hd - Zmin+ hef + t0 + t1

La celková délka kotvy Spiral Anksys® SA

dnom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

t0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)

t1 tloušťka lepícího tmelu, expanzní zóny

hd tloušťka kotveného materiálu

Sez plocha expanzní zóny SAF

Zmin minimální hloubka zapuštění kotvy

Stanovení délky injektované kotvy SA



Jakou zvolit hmotu 
pro injektáž kotev?
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Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys Foam

Typ aplikace SAF1 SAF3

Betonové konstrukce, plné cihly  

Dutinové cihly, tvárnice, skořepinové materiály  

Pórobetonové konstrukce a panely  

Sendvičové konstrukce, lehké obvodové pláště (LOP)  

Speciální konstrukce, sendvičové panely, moniérky  

Nové zateplovací systémy EPS, EPS NEO  

Nové zateplovací systémy  FP a  PIR/PUR  

Nové zateplovací systémy s požární klasifikací A1/A2 dle ČSN EN 13501-1 nelze použít 

Dodatečné kotvení nestabilních ETICS - servisní kotvení  

Zdvojování zateplovacích systémů, vícevrstvé izolace  

Tepelně izolační fasády s vysokým zatížením, obklady a konstrukce  



Jak umístit kotvy?
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volné rohy pro následnou injektáž

volné středy pro následnou injektáž
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injektáž kotev SA
ve spárách izolačních desek

Injektáž kotev SA
v ploše izolačních desek

rámeček lepicí malty 
s volnými  plochami pro injektáž
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injektáž kotev SA/SM70
ve spárách izolačních desek

Injektáž kotev SA/SM70
v ploše izolačních desek

rámeček lepicí malty 
s volnými  plochami pro injektáž
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EPS ETICS MW ETICS
izolanty na bázi EPS o rozměru 500x1000 mm

            lepicí hmota              injektované kotvení Spiral Anksys SA

izolanty na bázi MW o rozměru 600x1000 mm

            lepicí hmota              injektované kotvení Spiral Anksys SA/SM70

Kotevní plán 6 ks/m2 
EPS fasády 
se standardním zatížením 
do 2,5 kPa

cca 60% objektů

Kotevní plán 5 ks/m2 
MW fasády 
s nízkým zatížením 
do 1,5 kPa

cca 20% objektů

Kotevní plán 8 ks/m2 
vysoce problematické 
EPS fasády

cca 20% objektů

Kotevní plán 6 ks/m2 
MW fasády 
se standardním zatížením 
do 2,5 kPa

cca 60% objektů

Kotevní plán 8 ks/m2 
vysoce problematické 
MW fasády

cca 20% objektů



Jaké potřebuji montážní 
příslušentví?
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Aplikační přípravek SAT





Montážní unašeč SMT





Mohu injektované kotvy
použít v dutinových materiá-
lech?
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Sample number
Type of testing foams - Strength (N)

HELUZ UNI 30 HELUZ FAMILY 30 HELUZ FAMILY 30 HELUZ FAMILY 30 2v1

Anchoring place center of block center of block edge of block center of block

Filling material SAF SAF1 SAF3 SAF1 SAF3 SAF1 SAF3 SAF1 SAF3

01 - 1100 - 1500 1000 1360 - 1400

02 - 1060 - 1580 1090 1320 - 1480

03 - 1020 - 1280 1060 1440 - 1650

04 - 1070 - 1500 1140 1250 - 1432

05 - 1040 - 1380 1160 1340 - 1380

average (N) - 1058 - 1448 1090 1342 - 1466

variation % - 2,8 % - 8,14 % 5,87 % 5,12 % - 7,46 %

Protokol o zkoušce  171218-A1 
Pull-out test of anchor Spiral Anksys SA in HELUZ

Type of base material: HELUZ Air humidity: 25 %
Specific bulk weight: 700 kg/m3 Time of filling with foam: 14.12. 2018- 12.00
Thickness of base matrial h: 300 mm Time of tearing test: 17.12. 2018- 13.00
Depth of the drilled hole in base ma-
terial h1:

90 mm Measuring  equipment: COMTEST

Drill bit diameter Dnom: 14 mm Air temperature (when filling with 
foam): 

26°C

La

hef

h1

h

d 0 d n
om

Charakteristická únosnost kotvy v tahu při vyvlečení z izolantu NRK1



Servis a technické 
poradenství ECORAW®

Diagnostika staveb a zateplovacích systémů ETICS
diagnostika a návrh systémových řešení pro zateplovací systémy

Pokyny pro návrh a realizaci
certifikovaná systémová řešení, postupy návrhu, montáže a údržby

Výtažné zkoušky na stavbě
charakteristická únosnost celkového spoje (injektované systémy)

Školení způsobilosti 
školení na injektované systémy,  kontrolní činnost

Autorizovaná statická posouzení
nosná způsobilost zateplovacích systémů



www.spiralanksys.com
oficiální web injektovaného kotvení Spiral Anksys®

www.kotveni.cz
online konfigurátor injektovaného upevnění ETICS
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DĚKUJEME
ZA POZORNOST

ECORAW® AKADEMIE 2020


