ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 72 24 59 00
Faks +45 72 24 59 04
Internet www.etadanmark.dk

Jednostka autoryzowana i
notyfikowana zgodnie Artyku em
29 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 9 marca
2011 r.

CZ ONEK EOTA

DANMARK

Europejska Aprobata Techniczna nr ETA-13/0235 z
dnia 31/05/2018
I Postanowienia ogólne
Jednostka Oceny Technicznej wydaj ca ETA i wyznaczona zgodnie z
postanowieniami Artyku u 29 Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011: ETADanmark A/S
Nazwa handlowa wyrobu
budowlanego:

ko ek ramowy fischer FUR

Rodzina produktów, do
której nale y wyrób
budowlany:

uniwersalny plastikowy ko ek ramowy do
mocowania elementów systemów
niekonstrukcyjnych w betonie i murze

Producent:

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
www.fischer.de

Zak ad produkcyjny:

fischerwerke

Niniejsza Europejska
Aprobata Techniczna
zawiera:

14 stron w cznie z 3 za cznikami b
integraln cz ci dokumentu

Niniejsza Europejska
Aprobata Techniczna
zosta a wydana zgodnie z
Rozporz dzeniem (UE) nr
305/2011, w oparciu o:

Wytyczne dotycz ce Europejskiej Aprobaty
Technicznej nr 020 dla plastikowych mocowa ,
Cz
1: Uwagi ogólne i Cz
2 do u ytku w
zwyk ym betonie, u ywanej jako Europejski
Dokument Oceny (EDO) zgodnie z Artyku em
66.3 Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011.

cym

Niniejsza wersja zast puje: Poprzedni
EAT o tym samym numerze i
wydan 25-06-2013 r. i wa
do 25-06-2018
r.

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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umaczenia
niniejszej
Europejskiej
Oceny
Technicznej na inne j zyki musz
w pe ni
odpowiada oryginalnemu dokumentowi i powinny
by oznaczone jako takie.
Rozpowszechnianie niniejszej Europejskiej Oceny
Technicznej, w cznie z transmisj
rodkami
elektronicznymi powinno uwzgl dnia dokument w
ca ci
(z
wyj tkiem
poufnych
Za czników
wspomnianych powy ej). Jednak e, cz ciowa
reprodukcja mo e by wykonywana za pisemn
zgod
Jednostki Oceny Technicznej wydaj cej
niniejszy dokument. Ka da cz ciowa reprodukcja
musi by oznaczona jako taka.

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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II SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA
EUROPEJSKIEJ
APROBATY
TECHNICZNEJ
1

Opis techniczny wyrobu i jego
zastosowanie

Opis techniczny wyrobu
Fischer
FUR
10
jest
plastikowym
ko kiem
sk adaj cym si z plastikowej tulei wykonanej z
poliamidu i specjalnego wkr tu ze stali ocynkowanej
lub ze stali cynkowanej galwanicznie z dodatkow
pow ok systemu duplex lub ze stali nierdzewnej.
Tuleja plastikowa rozszerza si podczas wkr cania
specjalnego wkr tu, który dociska do
cianki
wywierconego otworu.
Zamontowany ko ek pokazano w Za czniku 1.

2

Specyfikacja
przeznaczenia
produktu zgodnie z odpowiednim
EDO

Parametry u ytkowe podane w Rozdziale 2 s wa ne
tylko wtedy, gdy ko ek jest u ywany zgodnie ze
specyfikacjami i warunkami podanymi w Za czniku
B.
Metody weryfikacji i oceny, na których oparta jest
niniejsza Europejska Aprobata Techniczna, prowadzi
do przyj cia okresu u ywalno ci ko ków co najmniej
50 lat.
Podany
okres
u ywalno ci
nie
mo e
by
interpretowany jako gwarancja udzielona przez
producenta lub Jednostk Oceniaj
, lecz powinien
by
traktowany jako wskazówka przy wyborze
odpowiednich
produktów
pod
wzgl dem
oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu
ywalno ci.

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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3

Charakterystyka u ytkowa wyrobu i
odniesienia do metod u ytych do jego
oceny

3.1

Wytrzyma
mechaniczna i stabilno
(BWR-1)
Zasadnicze charakterystyki dotycz ce wytrzyma ci
i
stabilno ci
mechanicznej
uwzgl dniono
na
podstawie podstawowych wymaga
dotycz cych
obiektów
budowlanych
i
bezpiecze stwa
ytkowania.
3.2

Bezpiecze stwo w przypadku po aru
(BWR-2)
Reakcja na ogie : ko ki spe niaj wymagania Klasy A
1
Odporno ogniowa - patrz Za cznik C 1
3.3 Bezpiecze stwo i dost pno (BWR 4)
Charakterystyczna wytrzyma
na obci enia
rozci gaj ce i cinaj ce, patrz Za czniki C 1 i C 2
Charakterystyczna
wytrzyma
na
momenty
zginaj ce, patrz Za cznik C 1
Przemieszczenia pod obci eniami
cinaj cymi i
rozci gaj cymi, patrz Za cznik C 1
Odleg ci ko ków i wymiary elementów, patrz
Za czniki B2 i B3.
3.4 Aspekty ogólne
Weryfikacja
trwa ci
jest
zasadniczych charakterystyk.

cz

ci

badania

Trwa
jest zapewniona tylko wtedy, gdy
uwzgl dniane s specyfikacje przeznaczenia wyrobu
zgodnie z Za cznikiem B.

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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4

Ocena i weryfikacja trwa
ci
ciwo ci u ytkowych (AVCP)

4.1 System AVCP
Zgodnie z wytycznymi dotycz cymi Europejskiej
Aprobaty Technicznej ETAG 020 z marca 2012 r.
stosowanymi jako Europejski Dokument Oceny
(EDO) wed ug Artyku u 66, ust p 3 Rozporz dzenia
(UE) nr 305/2011, obowi zuj cym aktem prawnym
jest : 97/463/WE. Zastosowanie ma system 2+.

5

Szczegó y techniczne konieczne
do wdro enia systemu AVCP, jak
podano
w
odpowiednim
dokumencie EDO.

Szczegó y techniczne potrzebne do wdro enia
systemu AVCP s
okre lone w planie kontroli
onym w ETA-Denmark przed certyfikacj dla
oznakowania CE.

Wydano w Kopenhadze dnia 31-05-2018 r. przez

Thomas Bruun
Dyrektor Zarz dzaj cy, ETA-Denmark

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.
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ko ek ramowy Fischer FUR

ycie zgodne z przeznaczeniem
Mocowanie w betonie i ró nego rodzaju murach

Legenda
hnom =
h1
=
h
=
tfix
=

ca kowita g boko kotwienia plastikowego ko ka w materiale pod
g boko wiercenia otworu do samego ko ca
grubo elementu ( ciana)
grubo elementu mocowanego i/lub warstwy nieno nej

a

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
Opis produktu
Zamontowany ko ek

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik A1
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FUR
Oznakowanie g boko ci
zakotwienia

Tuleja ko ka - wersja
wpuszczana

Oznakowanie:
Nazwa marki
Typ ko ka
Rozmiar
np. FUR 10x100

wersja z p askim ko nierzem:

Wkr t specjalny:

1)
2)
3)

Dodatkowe oznakowanie wkr tu ze specjalnej stali nierdzewnej: „A4”
Wewn trzne gniazdo Torx jako opcja dla ba sze ciok tnego
Opcjonalna wersja dodatkowa z u ebrowaniami pod bem

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
Opis produktu
Typy ko ków / wkr ty specjalne

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik A 2
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Tabela A3.1: Wymiary [mm]
Tuleja ko ka
[mm]

Typ ko ka

FUR 10
1)
2)

hnom

Ø dnom

70

10

tfix
1

Wkr t specjalny
[mm]

ld

lSf2)

Ø dSf

Ø ds

71-360

2,2

18,5

7,0

IG
77

ls
781)

Dla zapewnienia, e wkr t zag bi si w tulei ko ka, ls musi wynosi ld + lSf2) + 7 mm
Dotyczy tylko wersji z p askim ko nierzem

Tabela A3.1: Materia y
Nazwa

Materia

Tuleja ko ka

Poliamid, PA6, kolor szary

Wkr t specjalny

- Stal ocynkowana A2G lub A2F wed ug EN ISO 4042:2001
lub
- Stal ocynkowana A2G lub A2F wed ug EN ISO 4042:2001+ pow oka systemu
duplex , trzy warstwy ochronne Delta-Seal (ca kowita grubo warstwy 6
m)
lub
- Stal nierdzewna wed ug EN 10 088-3:2014, np. 1.4401, 1.4571, 1.4578,
1.4362

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
Opis produktu
Wymiary / Materia y
umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik A 3
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Specyfikacje u ycia zgodnie z przeznaczeniem
Ko ki podlegaj :
• Obci eniom statystycznym i quasi-statycznym.
• Wielopunktowemu mocowaniu systemów niekonstrukcyjnych.
Materia y bazowe:
• Beton zwyk y zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzyma ci
C12/15 (kategoria u ytkowania „a”),
wed ug EN 206-1:2000, Za cznik C1.
• Mur z ceg y pe nej (kategoria u ytkowania „b”), wed ug Za cznika C2.
Uwaga: Charakterystyczna wytrzyma
jest wa na równie dla wi kszych cegie i murów o wi kszej
wytrzyma ci na ciskanie.
• Mur z pustaków (kategoria u ytkowania „c”), wed ug Za cznika C2.
• Klasa wytrzyma ci zaprawy muru M2,5 wed ug EN 998-2:2010.
• Dla innych materia ów bazowych kategorii u ytkowania „a", "b" lub "c" charakterystyczna
wytrzyma
ko ka mo e by wyznaczone przez testy praktyczne na budowie zgodnie z ETAG 020,
Za cznik B, wydanie z marca 2012 r.
Zakres temperatury:
FUR 10
• c: - 20 °C do 50 °C (maks. temperatura krótkotrwa a + 50 °C i maks. temperatura d ugotrwa a + 30
°C)
• b) - 20 °C do 80 °C (maks. temperatura krótkotrwa a + 80 °C i maks. temperatura d ugotrwa a + 50
°C)
Warunki u ytkowania (warunki rodowiskowe):
• Konstrukcje poddane suchym warunkom wewn trznym (stal ocynkowana, stal nierdzewna).
• Wkr t specjalny wykonany ze stali ocynkowanej lub stali ocynkowanej z dodatkow pow ok systemu
Duplex mo e by u ywany równie w konstrukcjach wystawionych na zewn trzne warunki
atmosferyczne, je eli powierzchnia ba wkr tu jest zabezpieczona przed wilgoci i deszczem po
zamontowaniu kotwy w taki sposób, e wnikanie wilgoci do trzonu ko ka jest uniemo liwione. Dlatego
powinna by zamontowana ok adzina zewn trzna lub wentylowana ok adzina elewacyjna przed bem
wkr tu, a sam eb wkr tu powinien by pokryty mi kkoplastyczn , trwale elastyczn pow ok na bazie
bitumenu i wosków (np. farb
podk adow
lub pow ok
zabezpieczaj
podwozia i progi
samochodów).
• Konstrukcje wystawione na zewn trzne warunki atmosferyczne (w cznie ze
rodowiskiem
przemys owym i morskim) i ci gle wilgotne warunki wewn trzne, je li warunki te nie s szczególnie
agresywne (stal nierdzewna). Uwaga: Szczególnie agresywne warunki obejmuj , np. sta e,
naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej lub stref rozbryzgow wody morskiej, atmosfer
chlorków w krytych basenach p ywackich lub atmosfer silnie zanieczyszczon chemicznie (np.
instalacje odsiarczania lub tunele drogowe, gdzie stosowane s materia y do odladzania).
Projekt:
• Ko ki powinny by zaprojektowane zgodnie z ETAG 020, Za cznik C na odpowiedzialno
in yniera
do wiadczonego w kotwieniu i pracach murarskich.
• Nale y wykona mo liwe do weryfikacji obliczenia i rysunki z uwzgl dnieniem przenoszonych obci
,
rodzaju i wytrzyma ci materia ów bazowych i wymiarów elementów zakotwienia jak równie
odpowiednich tolerancji. Po enie ko ka jest pokazane na rysunkach projektowych.
•
czniki mog by u ywane tylko w uniwersalnych zastosowaniach niekonstrukcyjnych, zgodnie z
ETAG 020, wydanie z marca 2012 r.
Instalacja:
• Wiercenie otworu metod wiercenia podan w Za cznikach C1 i C2 dla kategorii u ytkowania „b” i
„c”.
• Instalacja ko ków wykonana przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za kwestie techniczne na placu budowy.
• Temperatura instalacji FUR 10:
- 20 °C do + 40 °C
• Wystawienie niezabezpieczonego ko ka na ultrafiolet przez promieniowanie s oneczne
6 tygodni.

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
ycie zgodne z przeznaczeniem
Specyfikacje
umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik B 1
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Tabela B1.1: Parametry monta u
Typ ko ka

FUR 10

rednica nawierconego otworu

d0

rednica ci cia wiert a
boko

wiercenia otworu do samego ko ca

Ca kowita g boko
bazowym 1)2)

1)

10

dcut

[mm]

10,45

h1

[mm]

85

[mm]

70

[mm]

12,5

df

Patrz Za cznik 1
Je li g boko
zakotwienia jest wi ksza od hnom podanej w Tabeli B1.1 (tylko dla murów z pustaków i ceg y
dziurawki), nale y wykona testy na placu budowy zgodnie z ETAG 020, Za cznik B.

Tabela B1.2: Minimalna grubo
Minimalna
grubo
elementu
hmin
[mm]

Typ ko ka

FUR 10

Beton
C16/20
Beton
C12/15

1)

[mm]

zakotwienia plastikowego ko ka w materiale hnom

rednica otworu przej ciowego w mocowaniu
1)
2)

=

elementu, odleg

od kraw dzi i rozstaw w betonie

Minimalny
Charakterystyczna Charakterystyczny
odst p
dopuszczalny rozstaw
odleg
od
i odleg
ci od
kraw dzi
scr,N
kraw dzi 1)
[mm]
ccr,N
[mm]
[mm]
smin

110

100

80

140

90

cmin
smin
cmin

= 50 dla
100
= 50 dla
150

c
s

= 70 dla c
140
= 70 dla s
210

Warto ci po rednie przez interpolacj liniow

FUR 10: Je li punkt mocowania zawiera wi cej ni 1 ko ek w odst pie s scr,N, punkt ten jest uwa any
za grup o maks. charakterystycznej wytrzyma ci NRk,p wed ug Tabeli 6.
Dla s > scr,N, ko ki s zawsze uwa ane za kotwy pojedyncze, ka da o charakterystycznej wytrzyma
NRk,p wed ug Tabeli 6.
Schemat odleg

ci

ci i odst pów w betonie

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
ycie zgodne z przeznaczeniem
Parametry monta u, minimalna grubo , odleg ci od kraw dzi i
rozstaw
umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik B 2
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Tabela B2.1: Minimalne odleg

ci i wymiary w murze

Typ ko ka

FUR 10

Minimalna grubo

elementu

hmin

[mm]

110

smin

[mm]

250

cmin

[mm]

100

Minimalny dopuszczalny odst p prostopadle do kraw dzi
swobodnej

s1,min

[mm]

100

Minimalny dopuszczalny odst p równolegle do kraw dzi
swobodnej

s1,min

[mm]

100

Minimalna dopuszczalna odleg

cmin

[mm]

100

Pojedynczy ko ek
Minimalny dopuszczalny rozstaw
Minimalna dopuszczalna odleg

od kraw dzi

Grupa ko ków

Schemat odleg

od kraw dzi

ci i rozstawu w betonie

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR Fischer z d ugim trzonem
ycie zgodne z przeznaczeniem
Minimalne odleg ci i wymiary w murze
umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik B 3
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Instrukcje instalacji (poni sze rysunki pokazuj mocowanie przez cz

ci drewniane)

1. Wywierci otwór wed ug Tabeli B.1.1 przy
yciu metody wiercenia opisanej w
odpowiednim Za czniku C.

2. Usun

py z otworu (mur lub beton).

3. Zainstalowa ko ek (wkr t i tulej ko ka) przy
yciu m otka, a ko nierz plastykowej tulei
dzie równo z powierzchni elementu
mocowanego.

4. Wkr ci wkr t, a eb wkr tu zetknie si z
tulej . Ko ek jest prawid owo zamontowany, gdy
eb jest ciasno dopasowany na powierzchni i nie
mo e by ju bardziej wkr cony.

5. Prawid owo zamontowany ko ek w murze z
ceg y dziurawki.

6. Prawid owo zamontowany ko ek w betonie.

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
ycie zgodne z przeznaczeniem
Instrukcje instalacji

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik B 4
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Tabela C1.1: Charakterystyczna wytrzyma

wkr tu na zginanie w betonie i murze

Typ ko ka

FUR 10

Materia
Charakterystyczna
wytrzyma
na
momenty zginaj ce

MRk,s

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
1)

Ms

stal ocynkowana

stal nierdzewna

17,7

17,1

1,25

1,29

[Nm]

1)

Je li nie ma innych przepisów krajowych

Tabela C1.2: Charakterystyczna wytrzyma

wkr tu do u ytku w betonie

Zniszczenie elementu rozporowego (wkr t
specjalny)

Charakterystyczna wytrzyma
na rozci ganie
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa

Ms

Charakterystyczna wytrzyma
na cinanie
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
1)

NRk,s

stal ocynkowana

stal nierdzewna

18,7

18,1

1,50

1,55

9,4

9,0

1,25

1,29

[kN]

1)

VRk,s
Ms

FUR 10

[kN]

1)

Je li nie ma innych przepisów krajowych

Tabela C1.3: Charakterystyczna wytrzyma

do u ytku w betonie (kategoria u yt. „a”)

Zniszczenie przez wyrwanie (tuleja plastikowa)
Beton

C12/15

Charakterystyczna no no
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
1)

FUR 10

NRk,p
Ms

[kN]

4,5

1)

1,8

Je li nie ma innych przepisów krajowych

Tabela C1.4: Przemieszczenia pod obci
murze1)
Typ ko ka

Obci
F

FUR 10
1)
2)

2)

eniami

cinaj cymi i rozci gaj cymi w betonie1),

enie rozci gaj ce

NO

Obci

N

enie cinaj ce

VO

V

[kN]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,8

0,62

1,24

3,39

5,09

Dotyczy wszystkich zakresów temperatury
Warto ci po rednie przez interpolacj liniow

Tabela C1.5: Warto ci dla nara enia na ogie w betonie C20/25 do C50/60 w dowolnym
kierunku obci enia bez sta ego obci enia centrycznego na rozci ganie i bez
ramienia d wigni
Typ ko ka

Klasa odporno

FUR 10
1)

FRk / (

m

ogniowej

R 90
X

F1)
0,8 kN

F)

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
ciwo ci u ytkowe
Charakterystyczna no no i charakterystyczna wytrzyma
wkr tu na
momenty zginaj ce. Charakterystyczna wytrzyma
do u ytku w betonie
i warto ci dla nara enia na ogie
umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik C 1
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Tabela C2.1:FUR 10 - Charakterystyczna no no
FRR w [kN] w murze pe nym i z ceg y
dziurawki (kategoria u ytkowania „b" i „c")
Materia y bazowe:
[Nazwa dostawcy]

Ceg a ceramiczna pe na
Mz,
np. wg EN 771-1:2011
np. Schlagmann

Kat.
yt.

b

Ceg a silikatowa pe na KS,
wg EN 771-2:2011, np.
KS Wemding

Geometria i min. DF lub min.
min.
Charakterystyczna
wielko (D x S x W) i metoda wytrzyma
na
no no
wiercenia
ciskanie fb
FRK
FUR
10
[N/mm2]
[kN]
/
30/50 °C
sto nasypowa
[mm]
[kg/dm3]
50/80 °C
NF
(240x113x71)
wiercenie udarowe
NF
(240x113x71)
wiercenie udarowe

b
(500x175x235)
wiercenie udarowe
Lekka ceg a pe na, Vbl wg
EN 771-3:2011,
np. KLB
Ceg a dziurawka Forma B,
HLz
wg EN 771-1:2011

b

(250x240x245)
wiercenie udarowe

c
wiercenie obrotowe

Ceg a silikatowa
dziurawka KSL, wg EN
7712:2011,
np. KS Wemding

c
2 DF (240x115x113) przez
wiercenie udarowe

Cz
1)

J

ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa

1)

12/1,8

3,0

10/1,8

2,5

8/1,8

2,0

20/1,8

2,5

10/1,8

2,0

8/1,8

1,5

12/1,8

3,5

10/1,8

3,0

8/1,8

2,5

8/1,6

3,0

6/1,6

2,0

20/1,4

2,0

16/1,4

1,7

12/1,4

1,3

10/1,4

1,0

16/1,6

2,5

12/1,6

2,0

10/1,6

1,5
2,5

Mm

LI NIE MA INNYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH

Rysunek nie jest przedstawiony w skali

ko ek fischer FUR z d ugim trzonem
ciwo ci u ytkowe
Charakterystyczna no no w murze (kat. „b" i „c")

umaczenie z j. angielskiego wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.k.

Za

cznik C 2

