
Hilti. Splní nejvyšší nároky

NOVÝ HELIX: 
Hilti HTH T-Helix šroubovací kotva

RYCHLOST, SÍLA A BEZPEČNOST.
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HTH T-Helix šroubovací kotva
Označení objednávky Použití Tloušťka izolace Obsah balení

HTH 8x125 Novostavba 100-360 100
HTH 8x155 Renovace 100-360 100

Volitelné příslušenství

Ordering designation Obsah balení Předmět č.

Aku vrtací kladivo TE 6-A36-AVR + B 36 / 3.0 (2) 1 2062262
Doporučené aku vrtací kladivo pro vrtání otvorů

Akuvrtačka SF 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-350 1 2062187
Doporučená akuvrtačka pro usazení HTH T-Helix

Příslušenství systému ETICS*
Označení objednávky Tloušťka izolace Obsah balení

HTH SW 1 usazovací nástroj 100-200 1
D 8-FV EPS pěnová zátka* 600
*  Je také možné použit PU pěnu (viz schválení ETA)

Official distributor

Jednoduše naskenujte QR kód 
Vaším telefonem a dozvíte se 
více informací o HTH T-Helix. 
www.hilti.de/t- helix



Robustní a pohodlné

Baleno v kompaktním a pohodlném boxu 
s vestavěným držadlem, což umožňuje 
snadnou přepravu a prácu Hilti T-Helix 
a na lešení. Vyrobeno z nepromokavého 
materiálu, obal zůstává pevný i při vystavení 
dešti.

Unikátní systém

Použitím chytře navrženého osazovacího 
nástroje lze Hilti T-Helix spolehlivě osadit 
během několika sekund. Nejsou potřeba 
žádné další pomůcky pro nastavení 
usazovacího nástroje na použitelné 
tloušťky izolačního materiálu (bezklíčový 
systém). Technické a vizuální kontroly pro 
správné osazení zajistí maximální pohodlí 
a bezpečnou instalaci.

Hodnoty tepelné vodivosti blízké 0,000 W/K

Fasáda je navržena tak, aby držela teplo 
v budově. Zateplovací hmoždinky Hilti proto 
buď zcela eliminovaly tepelné mosty, nebo 
jsou klasifikovány s extrémně nízkými 
hodnotami tepelné vodivosti.

Technická data

HTH T-Helix HTH 125 HTH 155

Tloušťka izolace [mm] hD 100-360 100-360

Hloubka otvoru v nosném materiálu A-C (D-E) [mm] h1 45 45 (75)

Jmenovitý průměr vrtání [mm] d0 8 8

Celková hloubka zapuštění v nosném materiálu A-C (D-E) [mm]    hnom ≥ 25 ≥ 25 (55)

Tloušťka nezatížené roznášení vrstvy na nosném materiálu A-C (D-E) [mm]  ttol 0-20 0-50 (0-20)

Hodnota tepelné vodivosti [W / K] from 0.000 from 0.000

Schválení ETA 15/0464 15/0464

Charakteristická odolnost v tahu NRK 
těchto nosných materiálů

NRK [kN]

Beton C12/15 – C50/60 1.2

Plná cihla 1.2

Plná vápenopísková tvárnice 1.2

Vertikálně děrovaná cihla (20/1,6) 1.2

Dutá vápenopísková tvárnice 1.2

Jemnozrnný lehčený betonu 0.6

Pórobeton 0.6

ETA-14/0400

Rychlá a spolehlivá instalace díky  
špičkovému návrhu.  
Optimální řešení pro zápustnou montáž.

Nejdůležitější
Upevňuje EPS a minerální vlnu v tloušťce 
od 100 mm do 360 mm na všech nosných 
materiálech.
• Rychlost: Velmi krátká doba instalace
• Bezpečnost: Vysoké hodnoty protažení 

izolantem i s minerální vlnou a možnost 
použití menšího počtu spojovacích prvků 
na čtvereční metr

• Spolehlivost: Technická a vizuální 
kontrola pro správné osazení zajistí 
bezpečně osazení kotvy

• Pouze jedna délka kotvy pro různé 
tloušťky izolace na všechny nosné 
materiály

• Bez tepelných mostů díky hodnotám 
tepelné vodivosti blízké 0,000

• Inovativní balení pro snadnější dopravu 
a manipulaci na pracovišti

Výhody
•   Minimalizované náklady na logistiku
• Žádný odpad
• Žádné riziko záměny nebo dodání 

špatných položek na stavbu

Použití
• Upevnění EPS a minerální vlny v tloušťce 

od 100 mm do 360 mm a na všech 
nosných materiálech

Jedna kotva pro použití na všech nosných materiálech a tloušťkách izolace od 100 mm do 360 mm.  
Vhodné pro použití s EPS a všemi běžnými druhy minerální vlny.

ÚPLNÁ KONTROLA.  
ZAJIŠTĚNÍ PEVNOSTI.
Hilti T-Helix je chytré řešení, která bylo optimalizováno 
tak, aby zajistilo rychlost instalace, maximální spolehlivost 
a bezpečné ukotvení, i když se jako podklad používá 
minerální vlna. Řada osvědčení o zkouškách potvrzuje 
způsobilost T-Helixu pro použití na všech nosných 
materiálech, EPS a minerální vlně. V neposlední řadě přichází 
tato nová šroubovací kotva v praktickém přepravním boxu 
pro zvýšení bezpečnosti a snadnější manipulaci při práci 
na lešení.

Hilti HTH T-Helix šroubovací kotva


