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Všeobecné hmoždinky

fischer hmoÏdinka S
Klasika! âasto napodobována, ov‰em nikdy nedostiÏena.

1

2

3

HmoÏdinka S  
Vrut do dfieva
Vrut do dfievotfiísky3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
Beton a v‰echny stavební hmoty, od dûrovan˘ch
cihel pfies pórobeton (plynobeton) aÏ po lehké
stavební desky.

K upevnění:
V‰ech pfiedmûtÛ, které lze upevnit vruty.

Popis

Vysoce kvalitní polyamid (nylon) zaji‰Èuje odolnost proti
povûtrnostním vlivÛm a stárnutí, korozi a rozpadu. Bez
po‰kození pfieÏije teploty –40° do +8 °C. HouÏevnat˘ a pruÏn˘
materiál pÛsobí jako izolce proti chvûní a hluku. Má dobré
elektrické izolaãní úãinky, vysokou pevnost v tahu a tlaku a je
znaãnû odoln˘ proti chemick˘m vlivÛm.
Vzpûrné jaz˘ãky brání otáãení hmoÏdinky ve vrtané dífie a
hluboké zuby se ukotvují tfiecím spojením v pln˘ch stavebních
hmotách nebo tvarov˘m spojením v mûkk˘ch a hrub˘ch
stavebních materiálech. Pfiední polovina hmoÏdinky má pln˘
prÛfiez, aby se rozpûrn˘ tlak pfii ‰roubování ‰roubu do konce
vyvrtané díry je‰tû zesiloval. ·iroké rovné vnitfiní plochy nabízejí
‰roubu pfii ‰roubování «pevnou pÛdu pod nohama» pro
bezpeãné upevnûní.  
Hmoždinka je vhodná pro šrouby do dřeva a dřevotřísky.
Krãek hmoÏdinky bez rozpûrného tlaku brání uvolnûní omítky
nebo po‰kození dlaÏdiãek.

Takový je princip legendárního upevnění hmoždinek
fischer.

Ještě několik připomínek:

J DodrÏujte montáÏní návod, uveden˘ na obalu hmoÏdinek.

J Maximální nosnost nylonov˘ch rozpûrn˘ch hmoÏdinek
dosáhnete pouze s vruty co nejvût‰ích prÛmûrÛ a s vruty, které
pfiesahují pfies hrot hmoÏdinky o délku odpovídající jednomu
prÛmûru vrutu.

J Pfii pouÏití do dûrovan˘ch a dutinov˘ch tvárnic se musí dbát
na to, aby pfiední polovina rozpûrné ãásti hmoÏdinky byla plnû
ukotvena minimálnû do jedné pfiíãky tvárnice.

J Maximální nosnost hmoÏdinky se dosáhne pouze tehdy, kdyÏ
se vrtaná díra vyfouká nebo vysaje.

·edá hmoÏdinka fischer - hmoÏdinka,
kterou v‰echno zaãalo......

Geniální nápad vytvofiit dfiík hmoÏdinky z nylonu se dvûma
voln˘mi vzpûrn˘mi jaz˘ãky a hlubok˘mi záchytn˘mi zuby
zaznamenal v roce 1958 obrat v upevÀovací technice.

Dnes se ‰iroce roz‰ífiené hmoÏdinky fischer s rybou jako
obchodní znaãkou a v typicky ‰edé barvû po celém svûtû
povaÏují za symbol bezpeãnosti a spolehlivosti.

Díky své prÛkopnické funkci se hmoÏdinky fischer S staly
základem ãetn˘ch novû vyvinut˘ch nebo zdokonalen˘ch
produktÛ dne‰ního kompletního programu v˘roby hmoÏdinek
znaãky fischer.

MontáÏ

Certifikováno

d t hv = l ds
délka

min. hmoÏdinky vruty
x hloubka = min. hloubka do dfieva
vrtáku vrtané díry ukotvení nebo dfievotfiísky balení

Typ katalogové ã. mm mm mm od/do x mm kusÛ

S 5 56577 5 35 25 3-4 100

S 6 56578 6 40 30 4-5 100

S   8 56579 8 55 40 4,5-6 100 

S 1 0 56580 10 7 0 50 6-8 50

S 12 56581 12 80 60 8 - 1 0 2 5

S 16 50116 16 100 80 12-(1/2?) 10

S 20 50120 20 120 90 16 5

Technická data
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Všeobecné hmoždinky

fischer hmoÏdinka  S

Vzdálenost od hrany stûny (okrajová vzdálenost ar), odpovídá
min. jedné délce hmoÏdinky. U montáÏe v blízkosti krajÛ se
doporuãuje natoãit hmoÏdinku tak, aby smûr rozpínání pÛsobil
rovnobûÏnû s hranami.

Pfiíklady pouÏitíTechnická data

Stanovení minimální délky vrutu

1 x prÛmûr vrutu
+ délka hmoÏdinky (viz. tabulka)
+ tlou‰ˇtka omítky a/nebo izolace
+ tlou‰Èka pfiipevÀovaného pfiedmûtu

= min. délka ‰roubu

Výtažné síly (při vytržení) v kN
pfii pouÏití vrtacího kladiva a ‰roubÛ do dfieva s velk˘m prÛfiezem
(ocelov˘ vrut). Pfii pouÏití vrutÛ do dfievotfiísky se hodnoty sníÏí o
30%. Tyto hodnoty vytrÏení se upraví odpovídajícím
bezpeãnostním koeficientem. KvÛli moÏné odli‰né kvalitû
spárov˘ch v˘plní platí hodnoty pouze pro montáÏ do betonu.

Typ hmoždinky S 5 S 6 S 8 S 10 S 12 S 16 S 20

Průměr vrutu v mm 4 5 6 8 10 12 16

Beton M B15 1,4 2,0 3,3 6,1 9,0 11,3 19,4

Plná cihlal M Mz 12 1,2 1,9 3,3 – – – –

Vápenop. plná cihla M KS 12 1,2 1,9 3,3 – – – –

Pórobeton M PB2, PP2 0,25 0,35 0,8 1,4 2,0 – –

c= 7

Upozornění: min. 1 x prÛmûr vrutu

hv  =  l

t

do ds




