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Všeobecné hmoždinky

fischer univerzální hmoÏdinka UX 
Bezpeãné upevnûní  ve všech druzích stavebního materiálu.

PouÏití

Vhodná pro:
Beton, plné cihly, dûrované cihly, dutinové tvárnice,
pórobeton (plynobeton), sádrokartonové desky a
deskové stavební hmoty od tlou‰Èky 6 mm.

K upevnění:
Napfi. nástûnn˘ch polic, lehk˘ch závûsn˘ch skfiínûk,
kolejnic na závûsy, soklov˘ch li‰t, elektrospínaãÛ,
kabelov˘ch kanálÛ, svítidel, kabelov˘ch spon,
drÏákÛ na ruãníky, zrcadel, zrcadlov˘ch skfiínûk,
drÏákÛ na m˘dlo atd.

Popis

Univerzální hmoÏdinku fischer vyvinula spoleãnost fischer )pro

v‰echny pfiípady). V pln˘ch stavebních hmotách drÏí tfiecím

spojením, v dûrovan˘ch cihlách nebo dut˘ch stûnách tvarov˘m

spojením. Spojuje obû funkce: rozpínání a tvarování. HmoÏdinka

tedy sedí v kaÏdém pfiípadû, a to témûfi v kaÏdé stavební hmotû.

Urãena je pro vruty do dfieva a dfievotfiísky.

Pfii montáÏi do pln˘ch stavebních hmot se hmoÏdinka nejprve

zasune bez vrutu do vyvrtané díry a tím se stlaãí. Za‰roubováním

vrutu se nylonov˘ materiál rozepfie a celoplo‰nû pfiitlaãí na stûny

díry. Pfii pouÏití doporuãen˘ch vrutÛ do dfieva se dosahují nejvy‰‰í

hodnoty upevnûní.

Pfii montáÏi do dut˘ch tvárnic a dut˘ch stûn (napfi. sádrokarton)
vyboãí hmoÏdinka pfii dotahování vrutu do strany a vytvofií v
dutinû jakousi zábranu. Pfii pouÏití vrutÛ do dfievotfiísky (se
závitem aÏ k hlavû) se dosahuje maximální vyboãení hmoÏdinky.
V žádné skříňce na nářadí nesmí chybět univerzální
hmoždinka fischer UX.

V˘hody

J Bezpeãnû se zauzluje ve v‰ech dutinách. DrÏí velice dobfie v
pln˘ch materiálech.

J V mûkk˘ch stavebních materiálech, nebo ve „vykloktan˘ch“
dírách se neprotáãí díky pojistkám.

J K za‰roubování ‰roubu je potfiebná velmi malá síla, ale pfii
dotaÏení vydrÏí vysok˘ utahovací moment. Je to 1. univerzální
hmoÏdinka, která „správnû táhne“.

J Univerzální hmoÏdinka pro v‰echny druhy ‰roubÛ.

J ·piãka hmoÏdinky je poddajná, ke kaÏdé hmoÏdince je
moÏno pouÏít ‰rouby s rÛzn˘mi prÛmûry.

J Pojistka zabraÀuje pfii zaráÏení hmoÏdinky se ‰roubem
pfiedãasnému rozepfiení.

J Díky pouÏití nylonu je zaruãena dlouhodobá bezpeãnost.
Montážní pokyny

J Potfiebná délka vrutu ls se vypoãítá jako délka hmoÏdinky plus
tlou‰Èka pfiipevÀovaného materiálu.

J V mûkk˘ch a kfiehk˘ch stavebních hmotách se pouÏívá pouze
rotaãní vrtání (bez pfiíklepu) a u sádrokartonu pouze vrtáky na
kov.

J Pfii montáÏi hmoÏdinky se ‰roubem zaráÏením, je nutné pouÏít
ten nejvût‰í moÏn˘ prÛmûr ‰roubu.MontáÏ
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Všeobecné hmoždinky

fischer univerzální hmoÏdinka UX

Technická data Pfiíklady pouÏití

do t dp l ds
min. min. šrouby

x hloubka tloušťka délka do dřeva nebo
vrtáku vrtané díry panelu hmoždinky dřevotřísky                  balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm                             kusů

UX 6 62754 6 45 9,5 35 4– 5 100

UX 8 77869 8 60 9,5 50 4,5– 6 100

UX 10 77871 10 75 12,5 60 6– 8 50

UX 12 62758 12 85 _ 70 8–10 25

UX 14 62757 14 95 _ 75 10–12 20

UX 6 R 62756 6 45 9,5 35 4–5 100

UX 8 R 77870 8 60 9,5 50 4,5–6 100

UX 10 R 77872 10 75 12,5 60 6–8 50

UX 6 L 72094 6 60 9,5 50 4–5 100

UX 6 L R 72095 6 60 9,5 50 4–5 100

Stanovení délky vrutu ls = prÛmûr ‰roubu + délka hmoÏdinky +
tlou‰Èka pfiipevÀovaného materiálu:

ls =  da +  l  +  ds

Výpočtové zatížení Fvýp (kN)

Stavební materiál UX 6 UX 6 L UX 8 UX 10 UX 12 UX 14

Beton  B25 0,4 0,6 0,6 1,0 1,5 1,8

Plná cihla Mz 12 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8

Děrovaná cihla KSL 12 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8

Porotherm M Hlz 12 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4

PórobetonP4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7

Sadrokarton 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 – –

Sádrokarton 2 x 12,5 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 – –

Dřevotříska 0,2 0,2 0,2 0,25 – –

dp da

ls

d sd 0

l da

ls

d sd 0




