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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ

1 Opis techniczny wyrobu

T-Save HTS to kotwy wbijane obejmujące tuleję wykonaną z polietylenu, talerzyk dociskowy wykonany z

polipropylenu oraz gwóźdź wykonany z poliamidu lub gwóźdź kompozytowy wykonany ze stali i poliamidu.

Dostępne są również dodatkowe opcjonalne talerzyki dociskowe.

Kotwa jest montowana w nawierconym otworze poprzez wbicie gwoździa. Zakotwienie następuje na skutek

rozparcia tulei.

Schemat zamontowanej kotwy został przedstawiony w Załączniku 1.

2 Wymagania techniczne zamierzonego zastosowania

Właściwości użytkowe podane w Rozdziale 3 obowiązują wyłącz~ie wtedy, gdy kotwa jest stosowana

zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w Załączniku B.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej są oparte na zakładanym okresie użytkowania

kotwy wynoszącym 25 lat. Wskazania dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie mogą być interpretowane

jako gwarancja udzielana przez producenta, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze

odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania

danej konstrukcji.

3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod stosowanych do ich oceny

3.1 Nośność i stateczność (podstawowe wymagania 1)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Nośność charakterystyczna

Nośność charakterystyczna przy obciążeniu
NRk[kN] Patrz Tabela C1, Załącznik C1

rozciągającym

Minimalna odległość od krawędzi Cmin[mm]
Patrz Tabela B2, Załącznik B2

Minimalny rozstaw kotew Smin[mm]

Przemieszczenie

Obciążenie rozciągające ze współczynnikiem
N [kN]

częściowym "f M, "f F Patrz Tabela C4, Załącznik C2
Przemieszczenie ~8N (N) [mm]

Sztywność talerzyka dociskowego

Średnica talerzyka dociskowego [mm]

Odporność na obciążenie talerzyka dociskowego [kN] Patrz Tabela C3, Załącznik C2
Sztywność talerzyka dociskowego [kN/mm]

3.2 Bezpieczeństwo pożarowe (podstawowe wymagania 2)

Nie oceniono na podstawie EDO 330335-00-0604.1

3.3 Higiena, zdrowie i środowisko (podstawowe wymagania 3)

W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszym dokumencie związanych z substancjami

niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do produktów, dotyczące tego

zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy

administracyjne). W celu spełnienia postanowień rozporządzenia (UE) nr 305/2011, należy zapewnić

zgodność z tymi wymaganiami, o ile mają zastosowanie.



Strona 3 ETA-14/0400, wyd. dn. 23.06.2017 r., wersja angielska przygotowana przez lAG Ljubljana

':;!lj;;;;'_"~:?~e z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hifti
.)/~'łl}'~' \

'J /~'~ 1: ' \;:\-':~.

~

~'(;i:4 ~~zPie~~,ą~,wo użytkowania (podstawowe wymagania 4)

l;:: Nie dot'tg*~. i
.•.. \ ~ ~;-.~
\\~\~~'5ls~~T1~XJ:)n~p~'ed hałasem (podstawowe wymagania 5)
'\:. ~l\lil''''' ,10,'
'::~ ';"', C\ ~ y .

._-~ .....~/

E-00410/16

3.6 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (podstawowe wymagania 6)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Przenikalność cieplna

Punktowa przenikalność cieplna kotwy X [W/K]

Grubość warstwy izolacji systemu
hD [mm]

Patrz Tabela C2, Załącznik C2

dociepleniowego ETICS

3.7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (podstawowe wymagania 7)

Nie wyznaczono właściwości użytkowych wyrobów w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów

naturalnych.

3.8 Podstawowe aspekty dotyczące przydatności użytkowej

Trwałość i przydatność do użytku są tylko wtedy zapewnione, gdy przestrzegane są warunki stosowania

zgodnie z Załącznikiem B.

4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wraz z odniesieniem do jego

podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 97/463/We obowiązuje system 2+ oceny i weryfikacji stałości

właściwości użytkowych (patrz załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011).

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z właściwym Europejskim

Dokumentem Oceny (EDO)

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP zostały określone w planie kontroli złożonym

w Słoweńskim Narodowym Instytucie Budownictwa i Inżynierii Lądowej (ZAG Ljubljana).

Dokument wydany w Ljubljanie 23 czerwca 2017 r.

Podpisany przez:

mgr inż. Franc Capuder, Inżynier ds. badań

Kierownik Działu Usług TAB [podpis odręczny]
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Legenda:

het
hnom =
hl =
h =
hD =
ttol =

efektywna głębokość zakotwienia

całkowita głębokość zakotwienia kotwy z tworzywa sztucznego w materiale podłoża

głębokość wierconego otworu mierzona do jego najgłębszego punktu

grubość materiału podłoża

grubość materiału izolacyjnego

grubość warstwy wyrównującej na warstwie nienośnej

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Załącznik Al
Opis wyrobu

Warunki montażu
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Rysunek Al: T-Save HTS-P ..zamontowana tuleja, talerzyk dociskowy i gwóźdź z tworzywa

sztucznego

stal tworzywo sztuczne
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/
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Rysunek A2: T-Save HTS-M - zamontowana tuleja, talerzyk dociskowy i gwóźdź kompozytowy

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Załącznik A2Opis wyrobu

Wymiary
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Rysunek A3: Talerzyk dociskowy

Tabela Al: Oznakowanie

Pozycja Umiejscowienie Oznaczenie

Górna
T-Save HTS-P: Długość kotwy (np. na rys. Al: "220")Gwóźdź powierzchnia

łba gwoździa
T-Save HTS-M: Długość kotwy (np. na rys. A2: "220") i kropka.

Górna Producent: HILTI

powierzchnia Typ kotwy: T-Save

Talerzyk talerzyka Kategorie materiału podłoża: A, B, C, D, E
dociskowy

Dolna
Nominalna głębokość osadzenia: hnom=30 mm dla kategorii materiału

powierzchnia
podłoża A, B, C, D, E

Średnica nominalna wiertła: 8 mm

Opis wyrobu

Wymiary i oznakowanie

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Załącznik A3
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Tabela A2: Wymiary

Typ kotwy*
dnom hef hnom La LN

Gwóźdź
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

T-Save HTS8xl00-P 100 101

T-Save HTS8x120-P 120 121

T-Save HTS 8x140-P 140 141

T-Save HTS8x160-P 160 161

T-Save HTS8x180-P 180 181 Gwóźdź z
T-Save HTS8x200-P 200 201 tworzywa

T-Save HTS8x220-P 220 221 sztucznego

T-Save HTS8x240-P 240 241

T-Save HTS 8x260-P 260 261

T-Save HTS8x280-P 280 281

T-Save HTS 8x300-P
8 25 30

300 301

T-Save HTS8xl00-M 100 101

T-Save HTS8x120-M 120 121

T-Save HTS8x140-M 140 141

T-Save HTS 8x160-M 160 161

T-Save HTS 8x180-M 180 181
GwóźdźT-Save HTS8x200-M 200 201

T-Save HTS 8x220-M 220 221
kompozytowy

T-Save HTS8x240-M 240 241

T-Save HTS8x260-M 260 261

T-Save HTS8x280-M 280 281

T-Save HTS8x300-M 300 301

Określenie maksymalnej grubości materiału izolacyjnego ho:
ho ~ La - tlol - hnom np. T-Save HTS8 x 220-P: La = 220 mm; tlol = 10mm

ho ~ 220mm - 10mm - 30mm

ho~ 180mm

Tabela A3: Materiały

Pozycja Materiał

Tuleja Polietylen, czarny

Talerzyk dociskowy Polipropylen, biały

Gwóźdź z tworzywa sztucznego Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, czarny

Gwóźdź kompozytowy
Końcówka: stal, ocynkowana

Trzpień: poliamid wzmocniony włóknem szklanym, czarny

--
T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M u;~

~Opis wyrobu
Załącznik Ar ~.~,~'i..\.SI(IC~(:o

-.t- "r !I "ł

l' ~ ~or ~ ••
Wymiary i oznakowanie ~ I Ol: ~ c;

J I1«:1)- ~".. J:
"-...1 •. ._~

~. o'% :x~t.~."'";~~\W
okr la iecz Ć z na isem w otoku: ZAVOD ZA GRADBEN/STVO SLOVEN/JE UUfJt:I1fNA, 17[ ąg p ę p



Strona 8 ETA-14/0400, wyd. dn. 23.06.2017 r., wersja angielska przygotowana przez ZAG Ljubljana

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti

I
.......... mJ

....-.• i.·"

Rysunek A4: Opcjonalny talerzyk dociskowy HDT 90

!i
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Rysunek AS: Opcjonalny talerzyk dociskowy HDT 140

Tabela A4: Opcjonalny talerzyk dociskowy - wymiary i materiały

Pozycja
00 0dd d

Materiał[mm] [mm] [mm]

HDT90 90 23 1.5 Polipropylen wzmocniony włóknem

szklanym - biały

HDT 140 140 23 1.5 Poliamid wzmocniony włóknem

szklanym - biały

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Opis wyrobu

Wymiary i materiały opcjonalnych talerzyków

dociskowych

Załącznik AS

[okrqgło pieczęć z napisem w otoku: ZAVOD ZA GRADBEN/STVO SLOVEN/

E-00410/16
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Szczegóły techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia podlegają:

o Kotwa powinna być stosowana wyłącznie do przenoszenia obciążeń wywieranych przez ssanie

wiatru i nie może być stosowana do przenoszenia obciążeń własnych systemu dociepleniowego.

Obciążenia własne powinny być przenoszone przez połączenia klejone systemu dociepleniowego.

Materiały podłoża:

o Beton zwykły C12/15 do C50/60 (kategoria zastosowania Al zgodnie z Załącznikiem Cl
o Konstrukcja murowa z elementów pełnych (kategoria zastosowania Bl, Załącznik Cl
o Konstrukcja murowa z elementów otworowych lub perforowanych (kategoria zastosowania C)

zgodnie z Załącznikiem Cl
o Beton lekki kruszywowy (kategoria zastosowania Dl zgodnie z Załącznikiem Cl
o Autoklawizowany beton komórkowy (kategoria zastosowania El zgodnie z Załącznikiem Cl
o Dla innych materiałów podłoża należących do kategorii zastosowania A, B, C, D i Eo mniejszej

wytrzymałości, mniejszej gęstości lub mniejszej grubości środnika niż podane w Tabeli Cl, nośność
charakterystyczna kotwy może być wyznaczona na podstawie testów na miejscu montażu zgodnie z

EOTATR 051, wydanie z maja 2016 r.

Zakres temperatury stosowania:

o od O°Cdo +40°C (maks. dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +40°C
i maks. dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +24°C)

Projektowanie:

o W przypadku braku przepisów krajowych, należy uwzględnić częściowe współczynniki

bezpieczeństwa YM = 2,0 i yF = 1,50.
o Należy sporządzić możliwe do weryfikacji obliczenia oraz dokumentację rysunkową z

uwzględnieniem obciążeń, jakie mają być przeniesione przez kotwy. Położenie kotew powinno być

określone na rysunkach projektowych.

o Łączniki mogą być stosowane wyłącznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych

zgodnie EDO 330335-00-0604, wydanie z maja 2016 r.

Montaż:

o Metody wiercenia powinna być zgodna z Załącznikiem C1.
o Montaż kotew powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby

odpOWiedzialnej za nadzór techniczny na budowie.

o Temperatura otoczenia podczas montażu kotwy: od O°Cdo 40°C.
o Ekspozycja kotwy niezabezpieczonej obrzutką tynkową na działanie promieni UV związane z

promieniowaniem słonecznym: :5 6 tygodni

T-Save HTS-Poraz T-Save HTS-M

Załącznik B1Zamierzone stosowanie

Specyfikacja
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Tabela Bl: Parametry montażowe

T-Save HTS-P

T-Save HTS-M

Średnica nominalna wiertła do = [mm] 8
Średnica tnąca wiertła deut :5: [mm] 8,45
Głębokość wierconego otworu mierzona

hl ~ [mm] 40do jego najgłębszego punktu

Całkowita głębokość osadzenia hnom ;:::: [mm] 30

Tabela B2: Minimalna grubość materiału podłoża, odległość od krawędzi podłoża oraz rozstaw

kotew

T-Save HTS-P

T-Save HTS-M

Minimalna grubość materiału podłoża hmin = [mm] 100
Minimalny rozstaw kotew Smin = [mm] 100
Minimalna odległość od krawędzi Cmin = [mm] 100

( n", r

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Załącznik 82
Zamierzone stosowanie

Parametry montażowe

Minimalna grubość, odległość od krawędzi i

rozstaw
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Nawiercić otwór prostopadły do

powierzchni materiału podłoża.

Trzykrotnie oczyścić otwór.

Włożyć kotwę do otworu.

I
I
J

Wbić gwóźdź w kotwę przy użyciu

młotka.

Upewnić się, że łeb gwoździa

znajduje się na tej samej

płaszczyźnie co talerzyk

dociskowy!

Prawidłowo zamontowana kotwa

T-Save HTS-P lub T-Save HTS-M

Załącznik 83

~>_J

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Zamierzone stosowanie

Instrukcja montażu

{okrqgła pieczęć z napisem w otoku: ZA VOD ZA GRADBEN/STVO SLOVEN/JE, UUBUANA, 17}



Strona 12 ETA-14j0400, wyd. dn. 23.06.2017 r., wersja angielska przygotowana przez ZAG Ljubljana

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti
E-00410/16

Tabela CI: Nośność charakterystyczna na obciążenia rozciągające NRk

Minimalna

Materiał podłoża
Klasa gęstości wytrzymałość

Uwagi
Metoda NRk

objętościowej na ściskanie wiercenia

[kg/dm3] [N/mm2] [kN]
Beton

C12/15 - C50/60 udarowa 0,90
wg EN 206

przekrój poprzeczny

Cegła ceramiczna pełna pionowy w stosunku do

Mz 12/2,0 2,0 12 obszaru mocowania udarowa 0,90

wg DIN 10S-100/EN 771-1 zmniejszony przez

perforację do 15%

przekrój poprzeczny

Cegła wapienna pełna pionowy w stosunku do

KS12/1,8 1,8 12 obszaru mocowania udarowa 0,90
wg DIN V 106/ EN 771-2 zmniejszony przez

perforację do 15%

przekrój poprzeczny

Cegła ceramiczna pionowy w stosunku do

perforowana pionowo
1,6 20

obszaru mocowania
obrotowa 0,751)HlZ 20/1,6 zmniejszony przez

wg DIN 105-100/ EN 771-1 perforację od 15% do

50%

przekrój poprzeczny

Cegła wapienno-piaskowa pionowy w stosunku do

perforowana
1,4 12

obszaru mocowania
obrotowa 0,751)

KSl12/1,4 zmniejszony przez

wg DIN V 106/ EN 771-2 perforację od 15% do

50%

Beton lekki kruszywowy

lAC 1,4 4 udarowa 0,60
wg DIN 105-100/EN 771-3

Autoklawizowany beton

komórkowy
0,5 4 obrotowa 0,40PP4

wg EN 772-4

1) wartość ma zastosowanie dla grubości środnika ~ 20 mm, w przeciwnym razie konieczne są testy na

miejscu montażu.

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Właściwości użytkowe Załącznik CI

Nośność charakterystyczna

[Okrągłapieczęćz napisem w ataku: ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVEN/JE, UUBUANA, 17J
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Tabela C2: Punktowa przenikalność cieplna

Typ kotwy
Grubość izolacji ho Punktowa przenikalność cieplna

[mm] [W/K]
T-Save HTS-P

60 - 260
T-Save HTS-M 0,000

Tabela C3: Sztywność talerzyka dociskowego wg Raportu Technicznego EOTA TR 026

Wymiary talerzyka
Nośność talerzyka Sztywność talerzyka

Typ kotwy
dociskowego

dociskowego dociskowego

[kN] [kN/mm]
T-Save HTS-P

T-$ave HT$-M 060mm 1,4 0,6

Tabela C4: Przemieszczenia

Minimalna

Materiał podłoża
Klasa gęstości wytrzymałość na Obciążenie Przemieszczenie
objętościowej ściskanie rozciągające N Om (N)

[kg/dm3] [N/mmZ] [kN] [mm]
Beton

C12/1s - CSO/60 0,3 0,25
(wg EN 206)

Cegła ceramiczna pełna

Mz 12/2,0 2,0 12 0,3 0,25
(wg DIN 105-100/ EN 771-1)

Cegła wapienna pełna

KS12/1,8 1,8 12 0,3 0,25
(wg DIN V 106/ EN 771-2)

Cegła ceramiczna

perforowana pionowo
1,6 20 0,25 0,19HLZ 20/1,6

(wg DIN 105-100/ EN 771-1)

Cegła wapienno-piaskowa

perforowana
1,4 12 0,25 0,57KSL12/1,4

(wg DIN V 106/ EN 771-2)

Beton lekki kruszywowy

LAC 1,4 4 0,2 0,12
(wg DIN 105-100/ EN 771-3)

Autoklawizowany beton

komórkowy
0,5 4 0,13 0,08PP4

(wg EN 771-4)

T-Save HTS-P oraz T-Save HTS-M

Właściwości użytkowe Załącznik C2

Punktowa przenikalność cieplna, sztywność

talerzyka dociskowego i przemieszczenia

[okrqgła pieczęć z napisem w ataku: ZAVODZA GRADBEN/~TVOSLOVEN/JE,UUBUANA, 17J
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Ja, Urszula Dorota Kallas, tłumacz przysięgły języka angielskiego i francuskiego, wpisana na

listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/452o/05, stwierdzam, że

niniejsze tłumaczenie w pełni odpowiada przedstawionemu mi oryginałowi dokumentu w
języku angielskim.

Warszawa, 27.01.2020 r.; Rep. Nr 90/2020

[okrągła pieczęć z napisem w otoku: ZAVOD ZA GRADBEN/5rvo SLOVEN/JE, UUBUANA, 17J
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