
• Oblast využití : materiály plné a lehčené - (*) dle předběžných zkoušek
• Popis produktu :

• multi-materiálová kotva neodmontovatelná
• kotva se dodává předmontovaná (včetně prvků proti krádeži)
• bezpečnost: auto-expanzivní při montáži
• příčná fixace

MP3-CRS / MP3-SECURIT 
EXPANZNÍ KOTVA
TŘÍ SEGMENTOVÁ NEDEMONTOVATELNÁ

• tfix

d0

: max.tloušťka fixovaného předmětu
 : průměr předvrtání - h1 : min.hloubka vrtu -

hnom : min.hloubka kotvení - hef : efektivní hloubka 
kotvení - df : průměr otvoru ve fixovaném předmětuef

Tinst : požadovaný utahovací moment N.m - 
d : průměr šroubu - hmin : min.tl. nosného podkladu 

nedemontovatelný prvek
kód : 359 501 000

Torx 40

MP3-CRS / MP3-SECURIT

MP3-CRS tfix d0 h1 hnom hef d df hmin tinst balení kód pozink   kód nerez
M 8 / 5 x 50 5 12 70 50 43 8 14 100 15 50 359 591 359 589

MP3-SECURIT
M 8 / 25 x 75 25 12 70 50 43 8 14 100 15 50 358 935 -

MP3-CRS MP3-SECURIT

MP3
CRS

MP3
SECURIT

celikost 17

ocel třídy 5.8 
pozink  5 m nerez A4-70

Postup montáže

Charakteristické hodnoty # (daN) a respektování vzdáleností

tah
(daN) MP3 beton bez trhlin

C20/25
plná betonová tvárnice

plná cihla dutá betonová tvárnice*

M 8 571 322 52
(*) vrtání bez příklepu 

vzdálenost od 
okraje (C) pro 
beton (mm)

MP3 min.vzdálenost od okraje
 Cmin

M 8 45

doporučený 
utahovací moment
(N.m)

MP3
doporučený utahovací moment

šroun Zn třídy 5.8 šroub nerezový A4-70

M 8 10 12

smyk
(daN)

(*) vrtání bez příklepu 

MP3 beton bez trhlin
C20/25

plná betonová tvárnice
plná cihla dutá betonová tvárnice*

M 8 687 322 52

vzdálenost kotev 
(S) pro beton (mm)

MP3 min. vzdálenost kotev
Smin

M 8 45

(#) návrhová hodnota zatížení se určí jako 
charakteristické zatížení přenásobené hodnotou 1,4
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