
 

Problematické ukotvení nosníků, dřevěných konstrukcí a pergol na tepelně 
izolované stěny domů technicky řeší distanční kotva ResiTHERM.  

Kotva má tři části. Vnější závit (M12x70) je vyrobený z nerezu. Umožňuje rektifikaci kotveného 
dílu. Střední plastový díl odděluje ocelové kotvy a zamezuje vzniku tepelného mostu. Zároveň 
zamezuje průniku vzdušné vlhkosti a deště do tepelné izolace. Třetím dílem je závitová tyč M16. 
Tyč slouží k ukotvení pomocí chemické kotvy do pevného materiálu stěny, pod tepelnou izolací 
stěny. 
 

 Spolehlivé kotvení - ETA certifikace 

Tuhé ukotvení, bez tepelného mostu 

 Integrované odolné těsnění průniku vlhkosti 

Rychlá montáž 

Vnitřní trn ocelový zinkovaný, venkovní nerezová ocel A4 Vyrobeno v Německu 
 

 
 
 
Přednosti a aplikace:   
 • Vhodné pro beton, pórobeton a zdivo z děrovaných a plných cihel  
• Široká škála aplikací, jako jsou markýzy, přístřešky, francouzské balkony, satelitní antény, 
klimatizace atd.  



 

• Univerzálnost: jedna sada pro všechny typy izolací a tloušťky od 60-300 mm v betonu a 60- 250 mm 
v děrovaných cihlách.  
• Úspora času a nákladů díky jednoduchosti a rychlosti instalace  
• Spolehlivé, trvanlivé, ETA-testované upevnění  
• Kotevní prvek tepelné separace eliminuje tepelné mosty účinně a chrání před plísněmi a tepelnými 
ztrátami  
• Předmontované těsnění EPDM odolné vůči povětrnostním vlivům zajišťuje bezpečné utěsnění proti 
náporovému dešti až do síly větru 11 (silná bouře) a až 3 mm posunutí, testováno dle DIN EN 12155  
• Bez rizika koroze díky vysoce kvalitním materiálům jako např nerezová ocel A4 a nylon vyztužený 
skelnými vlákny  
• Možnost následné úpravy hloubky zašroubování závitového čepu M12 ale i závitové tyče M16 
  
Výrobek je dodáván v balení po dvou kusech anebo po 20-ti kusech. Chemická kotva  vrták, pilka, 
apod. nejsou součástí balení. S jednou kartuší ResiFIX VY 300 SF  je možné nainstalovat 10 kusů 
RTH16 do betonu, anebo 8 kusů RTH16 do plného zdiva anebo 5 kusů RTH16 do děrovaného 
cihlového bloku. 

  
Ukázka montáže do dutých cihel:  

 
 Součástí dodávky je plastové sítko i prodloužení nástavce chemické kotvy, tak aby se malta dostala dostatečně hluboko do sítka. 

  
 
Ukázka montáže do betonu: 

Při kotvení do betonu nepoužíváme plastové sítko! 

 

https://www.youtube.com/embed/6WJC-r_NYWE?list=PLTrgwHmlXq9Xjvj61mL6P6K5VLJxBEJg6
https://www.youtube.com/embed/40CKluA8Y5Q?feature=oembed


 

 
Návod aplikace: Do vyvrtaného otvoru a vyčištěného otvoru vtlačte obvyklé množství chemické kotvy 
do vrtaného otvoru. Chemickou kotvu je nutné dostat až do nosného materiálu zdi.  Následně začněte 
vtlačovat svorník M16 do otvoru a v okamžiku prostupu plastového dílu do stěny tepelné izolace 
otáčejte pravotočivě kotvou a zašroubujte plastový díl pod povrch omítky (vnitřní šestihran). Pěnová 
guma pod límcem plastového dílu musí zůstat přitlačená na nerovnosti omítky, avšak v části stále 
pružná. Nyní je kotva upevněna a po vytvrdnutí chemické malty je kotva připravena k zatížení. 
Doporučená zatížení ve smyku je kolem 14,5kN.  
 
 
Detailní parametry zatížení najdete na odkazu: 
https://celopim.com/int/documents/pdf/eta/eta_celo_resitherm16_eta22-0229_2204_en.pdf 

 

https://celopim.com/int/documents/pdf/eta/eta_celo_resitherm16_eta22-0229_2204_en.pdf

