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Montážny návod Zavesenia a ukotvenia

Odborníci na debnenie

Debniaci systém 15,0
Možné prekrytia betónu:
● 2 cm
● 5 cm
Dĺžka závitu oboch variantov: 6 cm

Prekrytie betónu 2 cm

Prekrytie betónu 5 cm

Rozlišovací znak
Všetky miery v cm (bez tesniacich objímok)

Pri závesných a predstižných kónusoch

Prekrytie betónu 2 cm

Prekrytie betónu 5 cm

Pri kotevných hlavách

Prekrytie betónu 2 cm

Prekrytie betónu 5 cm

Označenie Č.výrobku
Príchytný predstih 15,0 581698000
Závesný kónus 15,0 581970000
Predstižný kónus 15,0 581960000
Šplhací kónus 15,0 581978000
Kotevná hlava 15,0 581974000
Kotevná hlava 15,0/1,20m 580511000

Označenie Č.výrobku
Príchytný predstih 15,0/5cm 581699000
Závesný kónus 15,0/5cm 581971000
Predstižný kónus 15,0/5cm 581969000
Šplhací kónus 15,0/5cm 581980000
Kotevná hlava 15,0/5cm 581972000
Kotevná hlava 15,0 5cm 1,20m 581832000

9427-204-01

9427-205-01

9427-209-01

9427-208-01

☞ Dôležité upozornenie:
● Pri použití na určený účel zohľadnite aj

- všetky  inštrukcie tohoto montážneho 
návodu  

- dodatočné inštrukcie v závislosti od 
použitého debniaceho systému a údaje o 
nosnosti v príslušných informáciach pre 
užívateľov 

- pri konkrétnych projektoch údaje uvedené 
v plánoch

- akékoľvek iné použitie nie je účelové!
● Používajte len  kotevné prvky, ktoré uvádza 

Doka!
● Za iné výrobky Doka nepreberá 

zodpovednosť!
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Vytvorenie predstižných miest
Príklad s príchytným predstihom 15,0/5cm a príchytnou 
kotvou 15,0. Prekrytie betónu: 5 cm

Hotové predstižné miesto

Vytvorenie závesných miest 

Správne závesné miesto: Závesný kónus 15,0/5 cm 
namontovaný v pripravenom predstižnom mieste

Závesné miesto pri pomiešaní prvkov s rozdielnym 
prekrytím betónu

➤ Upozornenie: Dbajte na dostatočnú dĺžku 
zaskrutkovania zabudovaných prvkov (napr. 
príchytná a vlnitá kotva) do predstižných 
kónusov. V opačnom prípade sa pri 
následnom použití  môže znížiť nosnosť, 
dôjde k poškodeniu závesných miest a 
následne k ohrozeniu ľudí a k materiálnym 
škodám.

➤ Kotevné prvky zatiahnite vždy na doraz. V 
zabudovanom stave je  na príchytnej či 
vlnitej kotve ešte vidieť 1 cm závitu až po 
označenie.

➤ Ubezpečte sa, že prvky pre budúce 
zavesenie vykazujú rovnaké prekrytie 
betónu.

➤ Vlnitú alebo príchytnú kotvu pripevnite k 
vystuženiu zväzovacím drôtom. Tým 
predídete tomu, aby sa pri betónovaní a 
zhutňovaní uvoľnili.

Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte, môžu 
sa zlomiť!

A Príchytná kotva 15,0
B Príchytný predstih 15,0/5cm
C Kotevná matica s podložkou 15,0
D Kotevná tyč 15,0
E Debniaca škrupina
F Označenie

A Príchytná korva 15,0

9427-211-01

F

9427-212-01

➤ Upozornenie: Dbajte na dostatočnú dĺžku 
zaskrutkovania závesných kónusov. V 
opačnom prípade sa pri následnom použití  
môže znížiť nosnosť, dôjde k poškodeniu 
závesných miest a následne k ohrozeniu 
ľudí a k materiálnym škodám.

➤ Nikdy nemiešajte kotevné prvky s inou 
hrúbkou prekrytia betónu  – môže to mať za 
následkok, že kotvy zostanú slabo 
zatiahnuté.

➤ Kotevné prvky zatiahnite na doraz.

A Príchytná korva 15,0
F Závesný kónus 15,0/5 cm

A Príchytná korva 15,0
G Závesný kónus 15,0

Nesprávne!
● Závesný kónus 15,0 (pre hrúbku betónového krytia 

2 cm) zabudovaný v pripravenom predstižnom 
mieste pre 5 cm prekrytie betónu.

● Dĺžka zaskrutkovania príchytnej kotvy v závesnom 
kónuse sa tým skráti zo 6,0 na 3,0 cm!

● Toto závesné miesto nemôže uniesť záťaže 
uvedené v dokumentácii!

9427-213-01

9427-214-01
G


