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Europejska Ocena Techniczna jest wystawiana przez Jednostkę Oceny Technicznej w jej języku
urzędowym. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej na inne języki muszą być
całkowicie zgodne z oryginałem i opatrzone stosownym oznaczeniem. 

Niniejsza Europejska Ocenaa Techniczna, także w przypadku przekazu elektronicznego, może być
reprodukowana tylko w całości i bez skrótów. Reprodukcja fragmentów może nastąpić tylko za pisemną
zgodą Jednostki Oceny Technicznej, która ją wystawiła. Każdą reprodukcję we fragmentach należy
oznaczyć jako taką.

Wystawiająca Jednostka COcent Technicznej może tę Europejską Ocenę Techniczną odwołać, w 
szczególności na wniosek Komisji zgodnie z artykułem 25 ustęp 3 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011. 
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Część szczególna

1 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Opis techniczny wyrobu

Łącznik mechaniczny Carbon Fix składa się z tulei o poszerzonym odcinku trzpienia, łączącej się 
z nią strefy rozporowej, talerzyka z polietylenu do przytrzymywania materiału izolacyjnego i 
specjalnego trzpienia rozporowego z galwanicznie ocynkowanej stali w powłoce z poliamidu. 
Rowkowana część rozporowa tulei  jest rozcięta. 
Łącznik  ten może być dodatkowo stosowany z talerzykami kołkowymi SBL 140 plus i VT 90. 
Wyrób i jego opis przedstawiono w Załączniku A . 

Określenie celu zastosowania zgodnie ze znajdującym zastosowanie Europejskim 
Dokumentem Oceny 

Opisane w rozdziale 3 właściwości można przyjmować tylko po warunkiem zastosowania kołka 
zgodnie z informacjami i warunkami brzegowymi według Załącznika B. 
Metody badań i oceny, które legły u podstaw niniejszej Europejskiej oceny Technicznej, 
pozwalają przyjąć okres użyteczności kołka wynoszący 25 lat. Podanego okresu użyteczności 
nie należy rozumieć jako gwarancji producenta; stanowi on jedynie środek pomocniczy przy 
wyborze właściwego wyrobu w odniesieniu do założonego właściwego ekonomicznie okresu 
użyteczności budowli. 

Właściwości wyrobu i informacje o metodach ich oceny

Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (Wymaganie Podstawowe 1 )

Istotne cechy dotyczące wytrzymałości mechanicznej i stabilności ujęto pod podstawowym 
wymaganiem bezpieczeństwa użytkowania. 

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (Wymaganie Podstawowe 3)

Produkty objęte zakresem obowiązywania niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej mogą 
podlegać dalszym wymaganiom pod względem zawartości substancji niebezpiecznych (np. 
zrealizowane ustawodawstwo europejskie oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Aby 
spełnić postanowienia Rozporządzenia (EU) nr 305/2011, należy ewentualnie dotrzymać także i 
takich wymagań. 

Bezpieczeństwo użytkowania (Wymaganie Podstawowe 4)

Istotna cecha Właściwość

Wartości charakterystyczne przy rozciąganiu patrz Załącznik C 1 

Odstępy krawędziowe i osiowe patrz Załącznik B 2 

Punktowy współczynnik przenikania ciepła patrz Załącznik C 2 

Sztywność talerzyka patrz Załącznik C 2 

Właściwości przy przemieszczeniu patrz Załącznik C 2 
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4

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Wymaganie Podstawowe 7 )

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych dla tego produktu nie było badane. 

System zastosowany do oceny i sprawdzenia trwałości cech z podaniem podstawy prawnej

Zgodnie z wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 014, luty 2011  użytymi jako 
Europejski Dokument Oceny (EAD)  zgodnie z Art. 66  rozdział 3  Rozporządzenia (EU) Nr 
305/2011 obowiązuje następująca podstawa prawna: 97/463/WE.

Obowiązuje następujący system oceny:  2+

5 Szczegóły techniczne wymagane do realizacji systemu oceny i sprawdzania trwałości cech 
zgodnie ze znajdującym zastosowanie Europejskim Dokumentem Oceny 

Szczegóły techniczne, które są konieczne do realizacji systemu oceny i sprawdzania trwałości
cech, są podane w planie badań zdeponowanym w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej. 

Wystawiono w Berlinie dnia 19 stycznia 2016 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 

Uwe Bender
Kierownika Działu

Uwierzytelnił:
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podłoże 
zakotwienia 

złożony system 
izolacji cieplnej 
(ETICS) 

Zakres stosowania
- zakotwienie ETICS w betonie i murach różnego rodzaju
- zakotwienie ETICS w betonie komórkowym

Legenda: hD  = grubość izolacji 

hef  = efektywna głębokość zakotwienia 
h    = istniejąca grubość elementu konstrukcyjnego 
h1  = głębokość wywierconego otworu do najgłębszego punktu 
ttol = wyrównanie tolerancji albo nienośna powłoka kryjąca

Opis produktu 
Stan wbudowany 

Załącznik A 1
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Carbon Fix do montażu w kategorii użytkowania A, B, C

oznaczenie głębokości zakotwienia

specjalny trzpień rozporowy w powłoce
natryskowej

Grawerunek na tulei łącznika:
typ łącznika (Carbon Fix)
kategoria użytkowania A, B, C, D, E

Tuleja łącznika mechanicznego

Tabela A1: Wymiary 

Grawerunek na trzpieniu
rozporowym:
długość łącznika (np. 235) 

Trzpień rozporowy 

Typ łącznika 
mechanicznego

Kolor 

antracytowy/ 
szary 

Określenie maks. grubości izolacji hD [mm] dla łącznika mechanicznego Carbon Fix: 

np. 

Opis produktu
Oznaczenie i wymiary tulei łącznika mechanicznego, kategoria użytkowania A, B, C 
Specjalny trzpień rozporowy

Załącznik A 2 

np. 
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Carbon Fix do montażu w kategorii użytkowania D i E

oznaczenie głębokości zakotwienia

Grawerunek na tulei łącznika:
typ łącznika (Carbon Fix)
kategoria użytkowania A, B, C, D, E

Grawerunek na trzpieniu
rozporowym:
długość łącznika (np., 235

specjalny trzpień rozporowy powłoce natryskowej

Tabela A1: Wymiary 

Tuleja łącznika mechanicznego Trzpień rozporowy
Typ łącznika 
mechanicznego Kolor 

antracytowy/ 
szary 

Określenie maks. grubości izolacji hD [mm] dla łącznika mechanicznego Carbon Fix: 

np. 
np. 

Opis produktu
Oznaczenie i wymiary tulei łącznika mechanicznego, kategoria użytkowania D i E 
Specjalny trzpień rozporowy

Załącznik A3 
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Tabela A1: Materiały 

MateriałNazwa 

Tuleja łącznika

Powłoka natryskowa 
trzpienia rozporowego 
Trzpień rozporowy

Polietylen, PE-HD, kolor antracytowy/szary 

Poliamid, 

Stal ocynkowana galwanicznie  5 µm według EN ISO 4042:2001, 
pasywowana na niebiesko, fyk = 670 N/mm2 

Kolor naturalny 

Materiał

Kolor naturalny 

Materiał

Poliamid, 
Poliamid, 

Opis produktu
Materiały,
talerzyk łącznika mechanicznego  w kombinacji z Carbon Fix

Załącznik A 4 
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Specyfikacje celu zastosowania 

Obciążenie zakotwienia: 

 Łącznik mechaniczny może być wykorzystywany tylko do przenoszenia obciążeń od ssania
wiatru, lecz nie do przenoszenia ciężarów własnych zespolonego systemu izolacji cieplnej

Podłoże zakotwienia:

 Beton zwykły (kategoria użytkowania A) według Załącznika C 1.

 Mur z elementów pełnych (kategoria użytkowania B) według Załącznika C 1.

 Pustaki lub elementy perforowane (kategoria użytkowania C) według Załącznika C 1.

 Beton lekki jamisty (kategoria użytkowania D) według Załącznika C 1.

 Beton komórkowy (kategoria użytkowania E) według Załącznika C 1.

 Nośność kołków dla innych kształtek w kategoriach użytkowania A, B, C, D i E można określić za
pomocą prób na placu budowy według ETAG 014, brzmienie z lutego 2011 r., załącznik D.

Zakres temperatur:

 0C do +40C (maks. temperatura krótkotrwała +40C i maks. temperatura długotrwała +24C)

Wymiarowanie: 

 Wymiarowanie zakotwień odbywa się zgodnie z ETAG 014, brzmienie z lutego 2011 r., na
odpowiedzialność inżyniera mającego doświadczenie w dziedzinie zakotwień i murów

 Należy sporządzić sprawdzalne obliczenia i rysunki konstrukcyjne z uwzględnieniem kotwionych
ciężarów

 Do mocowania ETICS należy stosować tylko wielokrotność łączników mechanicznych

Montaż:

 Przestrzegać metody wiercenia otworów według Załącznika C 1.

 Montaż łączników przez odpowiednio wyszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy

 Temperatura przy osadzaniu łącznika mechanicznego od 0C do +40C
 Obciążenie niechronionego przed promieniowaniem UV (promieniowaniem słonecznym), tzn.

nieotynkowanego łącznika  mechanicznego  6 tygodni

Cel zastosowania
Specyfikacje 

Załącznik B 1
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Tabela B1: Parametry montażowe 

Typ łącznika mechanicznego

Kategoria użytkowania

Średnica znamionowa wiertła

Średnica ostrza wiertła

Głębokość otworu do najgłębszego miejsca

Efektywna głębokość zakotwienia 1)

1) Zasadniczo możliwe są także większe głębokości zakotwienia

Tabela B2: Odstępy kłączników

mechanicznych i wymiary elementów

Typ łącznika mechanicznego

Minimalny dopuszczalny odstęp osiowy

Minimalny dopuszczalny odstęp od krawędzi

Minimalna grubość elementu budowlanego

Minimalna grubość cienkich płyt betonowych

Schemat odstępów łączników mechanicznych

Cel zastosowania
Parametry montażowe,
minimalna grubość elementu, odstępy osiowe i od krawędzi

Załącznik B 2 
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Instrukcja montażu 

Wywiercić otwór prostopadle 
do powierzchni podłoża.
Oczyścić otwór 3x. 

Osadzić łącznik mechaniczny w
wywierconym otworze. Spód talerzyka 
musi równo przylegać do złożonego
systemu izolacji cieplnej. 

Wbić młotkiem trzpień rozporowy. 

Łącznik mechaniczny Carbon Fix 
w stanie zamontowanym. 

Załącznik B 3
Cel zastosowania
Instrukcja montażu
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Tabela C1: Charakterystyczne nośności pojedynczego łącznika na wyrywanie NRk w kN w betonie i murze

Typ łącznika mechanicznego

Podłoże zakotwienia Klasa gęstości 
objętościowej

Minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie

Uwagi 
Metoda 

wiercenia 

Cienkie płyty betonowe
(np. płyty licowe)

Redukcja przekroju przez 
perforację prostopadle do 
płaszczyzny ułożenia do 

15% 

Młotek

Młotek

Młotek

Cegła murowa
np. według 

Młotek

Cegła sylikatowa pełna
np. według 

Cegła dziurawka z otworami 
pionowymi np. według 

Redukcja przekroju przez 
perforację prostopadle do 
płaszczyzny ułożenia do 

15% 

Redukcja przekroju przez 
perforację prostopadle do 
płaszczyzny ułożenia od 
ponad 15% do poniżej

50% 

Cegła sylikatowa perforowana
np. według 

Beton lekki jamisty 
LAC 4 – LAC 25 
np. według 

Redukcja przekroju przez 
perforację prostopadle do 
płaszczyzny ułożenia do 

15% 

Wiercenie 
obrotowe 

Wiercenie 
obrotowe 

Młotek

Wiercenie 
obrotowe 

Beton komórkowy, AAC 4 – AAC 7 
np. według 

1) Wartość ta dotyczy zewnętrznych grubości ścianki żeberka  11 mm, w innych przypadkach należy określić
nośność charakterystyczną na wyrywanie za pomocą prób wyciągania na budowli.

2) Wartość ta dotyczy zewnętrznych grubości ścianki żeberka  20 mm, w innych przypadkach należy określić
nośność charakterystyczną na wyrywanie za pomocą prób wyciągania na budowli

Właściwości
Nośność charakterystyczna na wyrywanie

Załącznik C 1 

Grubość cienkiej płyty 
betonowej 
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Tabela C2:  Punktowy współczynnik przenikania ciepła zgodnie z EOTA Technical Report 
TR 025:2007-06 

Typ łącznika mechanicznego

Grubość izolacji Punktowy współczynnik
przenikania ciepła

Tabela C3:  Sztywność talerzyka kołka zgodnie z EOTA Technical Report TR 026:2007-06

Typ łącznika mechanicznego

Średnica talerzyka
łącznika

Nośność talerzyka Sztywność  
talerzyka 

Tabela C4:  Właściwości przy przemieszczeniu

Podłoże zakotwienia Klasa gęstości 
objętościowej

Minimalna 
wytrzymałość na 

ściskanie 

Siła 
ciągnąca

Przemiesz-
czenie 

Cienkie płyty betonowe
(np. płyty licowe)

Cegła murowa

Cegła sylikatowa pełna

Cegła dziurawka z otworami pionowymi 

Cegła sylikatowa perforowana

Beton lekki jamisty 

Beton komórkowy AAC 4 – AAC 7 

Właściwości
Punktowy współczynnik przenikania ciepła, sztywność talerzyka łącznika 
Przemieszczenia 

Załącznik C 2 

str. 13  Europejskej Oceny Technicznej
 ETA-15/0208 z 19 stycznia 2016

Tłumaczenie kopii elektronicznej ETA z j.niemieckiego

Z98020.15 8.06.04-493/15




