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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

  1.  Złącze   KW , KWK  (zdjęcie)                        

    
      Typ KW                                  Typ KWK 
 
  MATERIAŁ:  PP(kopolimer)/stal węglowa 
 

  ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań 
niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m
3
   

- a w przypadku KW o średnicy Ø 10 również w betonie zwykłym klasy C20/25÷C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021.  
 
 
  WYTYCZNE  STOSOWANIA:  
 

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) GRUBOŚĆ MOCOWANEGO 
ELEMENTU 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję (w tym korozję chemiczną) 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
 
  ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
    

• Wywierć otwór w podłożu przez element mocowany, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wbij do tulei stalowy 
trzpień, powodując dociśnięcie tulei w podłożu i powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w przypadku 
pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy otwór  w odległości  
      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co najmniej  dwie   
      głębokości  osadzania złącza . 
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Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KW / KWK 6 6 40 30 

KW/KWK 8 8 50 40 

KW 10 10 60 50 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  

  1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego , 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły ceramicznej pełnej 

i cegły silikatowej pełnej 

 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KW i KWK  
na wyrywanie z podłoża zgodne z ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 2) 0,4 
6 

cegła silikatowa pełna 3) 

30 

0,5 

cegła ceramiczna pełna 2) 0,9 

KW / KW-L 
KWK / KW-K 

8 

cegła silikatowa pełna 3) 

40 

0,9 

beton zwykły klasy 1) 0,5 

cegła ceramiczna pełna 2) 1,2 KW / KW-L 10 

cegła silikatowa pełna 3) 

50 

1,5 

1) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 
2) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
3) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
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Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności charakterystyczne, podane w 
tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i płyt gipsowo-
kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 

 
 
 

   

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni 

rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną 
wadliwego montażu. 

Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.  
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Tworzywo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1.  Złącze typ:   KEG , KEGHP, KEGHS                       
 

       
KEGHS   KEGHP   KEG 
 
MATERIAŁ:  PP (polipropylen – kopolimer) /galwanizowana stal węglowa kl 4,8 , Zn ≥5 μm 
 
ZASTOSOWANIE:  złącza są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych 
statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 12,5mm 
kołki do zamocowań lekkich typu: kanały kablowe, lampy, obrazy, półeczki ścienne itp. w 
płycie gipsowo-kartonowej  
 
WYTYCZNE  STOSOWANIA:  
 
WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ + 5mm 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję oraz w zawilgoconych płytach G-K 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 

• Zestaw nie ma wpływa na nośność i stateczność obiektów budowlanych, nie służy do montażu płyt 
kartonowo-gipsowych  

 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć w płycie kartonowo-gipsowej przelotowy otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie 
wkręć do otworu tulei wkręt lub hak stalowy, powodując rozwarcie oraz przyciągnięcie elementu korpusu w 
wolnej przestrzeni, za płytą kartonowo –gipsową do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co 
spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu 
h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Głębokość wierconego otworu h1 12,5mm, przelotowy, efektywna głębokość kotwienia hef, 12,5 mm : płyta 
G-K 12,5mm wg EN 12859  

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 
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• Odległość  osiowa  między  złączami nie  powinna  być  niższa  niż  4xhf . 

• Odległość  osiowa  złączy  od  krawędzi  nie  powinna  być  niższa  niż  3xhef 

 

Wymiary, mm 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk ds ls 

Element rozporowy Materiał tulei 

1 2 3 5 6 7 8 

1 KEG104060  10 ±0,5 4,0 ±0,1 ≥ 60 
wkręt stalowy  

z łbem stożkowym 
polipropylen 

(PP) 

 

 

Wymiary, mm 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk ds ls 

Element rozporowy Materiał tulei 

1 2 3 5 6 7 8 

1 KEGHP  10 ±0,5 4,0 ±0,1 ≥ 50 hak stalowy prosty polipropylen 
(PP) 

 

 

Wymiary, mm 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk ds ls 

Element rozporowy Materiał tulei 

1 2 3 5 6 7 8 

1 KEGHS  10 ±0,5 4,0 ±0,1 ≥ 50 hak stalowy sufitowy polipropylen 
(PP) 

 
Wkręt i haki (ds) : średnica Ø 4,0mm 
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Parametry montażu i rozmieszczenia łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995 

Oznaczenie łącznika 

Średnica otworu 
d0 równa 

nominalnej 
średnicy wiertła 

dnom, mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość łącznika 

od krawędzi podłoża 
c, mm 

1 3 4 5 6 7 8 

KEG  

KEGHP  

KEGHS  

10 otwór 
przelotowy 12,5 12,5 3 x hef 6 x hef  

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KEG , KEGHP, KEGHS                                     

na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie łącznika Rodzaj podłoża 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 3 5 

KEG  0,30 

KEGHP  0,20 

KEGHS  

płyta gipsowo-kartonowa 1) o grubości 12,5 mm 

0,20 

1) wg normy PN-EN 520+A1:2012 

Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności charakterystyczne, 
podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i płyt 
gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
   
Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni rodzaj 

zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną wadliwego 

montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     

 



 
„DiBiTi” 

ZAMOCOWANIA 
INSTRUKCJA MONTAŻU/projekt techniczny  

  Druk  

  PR 07.01-03 

 

______________________________________________________________________________ 
Wersja  4.           27.10.2021 

PR 07.01 Projektowanie i rozwój wyrobu                                                        Strona 1/3    

Tworzywo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1.  Złącze   KFK  / KFS 
                                                  

         Typ KFK                Typ KFS  

  

 
MATERIAŁ:  PP (polipropylen)/stal węglowa ,   

        w przypadku wymiaru KFK Ø 16 materiał to: poliamid PA6 (nylon) / stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań 
niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m
3 
,  

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniej niż 15 N/ mm

2 
(klasy nie niższej niż 15), gr.ścianki 12mm i gęstościowej nie mniej niż 800 kg/m

3
 

- w autoklawizowanym betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 4,0 N/mm

2 
(klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 575 kg/m

3 

- a w przypadku KFK o średnicy Ø 16 również w betonie zwykłym klasy C20/25÷C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021.  
 
WYTYCZNE  STOSOWANIA:  
 
WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć otwór w podłożu przez element mocowany, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu 
tulei wkręt stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje 
powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 
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• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w przypadku 
pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy otwór  w odległości  
      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co najmniej  dwie głębokości  
osadzania złącza . 

 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 8 

753) 

lub 60 4) 

60 3) 

Lub 504) 

KFS/KFK 

10 10 

803) 

Lub 704) 

703) 

Lub 604) 

12 12 

803) 

Lub 704) 

703) 

Lub 604) KFK 

16 16 80 70 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  

       1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły ceramicznej pełnej i 

           cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KFK i KFS na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 2) 1,2  

KFK / KFS  

8 

cegła silikatowa pełna 3) 

65 

1,5 
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pustak ceramiczny poryzowany 4) 50 0,5 

cegła ceramiczna pełna 2) 4,0 

cegła silikatowa pełna 3) 

70 

2,5 

pustak ceramiczny poryzowany 4) 60 0,6 

 

KFK/KFS 

10 

autoklawizowany beton komórkowy 
5) 70 0,9 

cegła ceramiczna pełna 2) 2,5 

cegła silikatowa pełna 3) 

70 

2,5 

pustak ceramiczny poryzowany 4) 60 1,5 
KFK  12 

autoklawizowany beton komórkowy 
5) 70 0,9 

beton zwykły klasy 1) 5,0 

cegła ceramiczna pełna 2) 8,0 KFK 16 

cegła silikatowa pełna 3) 

70 

8,0 

1) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 
2) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
3) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
4) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
5) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Uwaga! 
 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności 
charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i 
płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
  

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni 

rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną 
wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1.  Złącze   KFKU  / KFSU 
 
                                                  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Typ KFKU                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Typ KFSU 
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MATERIAŁ:  polipropylen (PP) /stal węglowa lub poliamid (nylon, PA6)/ stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  :  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań 
niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m
3 
,  

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniej niż 15 N/ mm

2 
(klasy nie niższej niż 15), gr ścianki 12mm i gęstości objętościowej nie mniej niż 800 kg/m

3
 

- w autoklawizowanym betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 4,0 N/mm

2 
(klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 575 kg/m

3 

- w betonie zwykłym klasy C20/25÷C50/60 wg normy PN-EN 206+A2 
 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: 
 
WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć otwór w podłożu przez element mocowany, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu 
tulei wkręt stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje 
powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w przypadku 
pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy otwór  w odległości  
      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co najmniej  dwie głębokości  
osadzania złącza . 

 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KFSU/KFKU 8 8 

753) 

lub 60 4) 

60 3) 

Lub 504) 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  
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10 10 

853) 

Lub 704) 

753) 

Lub 604) 

KFK 12 12 

853) 

Lub 704) 

753) 

Lub 604) 

       1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły ceramicznej pełnej i 

           cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KFKU z tuleją z polipropylenu (PP)  

na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Materiał 
tulei 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 6 

cegła ceramiczna pełna 1) 65 2,0  

cegła silikatowa pełna 2) 65 1,2 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 50 0,6 
8 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 65 1,2  

cegła ceramiczna pełna 1) 75 2,5  

cegła silikatowa pełna 2) 75 1,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 0,9 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 75 1,2 

10 

beton zwykły klasy 5) 75 0,9 

cegła ceramiczna pełna 1) 75 1,5 

cegła silikatowa pełna 2) 75 2,0 

KFKU  Polipropylen 
(PP) 

12 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 0,9 
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autoklawizowany beton komórkowy 
4) 75 0,9 

beton zwykły 5) 75 0,75 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 
5) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KFKU  

z tuleją z poliamidu (PA) na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Materiał 
tulei 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 6 

8 autoklawizowany beton komórkowy 4) 65 1,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 75 4,5  

cegła silikatowa pełna 2) 75 4,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 0,9 

autoklawizowany beton komórkowy 4) 75 2,0  

10 

beton zwykły klasy 5) 75 2,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 75 4,0 

cegła silikatowa pełna 2) 75 6,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 2,0 

autoklawizowany beton komórkowy 4) 75 1,2 

KFKU  Poliamid 
(PA6) 

12 

beton zwykły 5) 75 1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 
5) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KFSU  

z tuleją z polipropylenu (PP) na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Materiał 
tulei 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1  2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 65 2,0 

cegła silikatowa pełna 2) 65 1,2 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 50 0,6 
8 

autoklawizowany beton 
komórkowy 4) 65 1,2 

cegła ceramiczna pełna 1) 75 2,5 

cegła silikatowa pełna 2) 75 1,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 0,9 

autoklawizowany beton 
komórkowy 4) 75 1,2 

KFSU / RUD 

 

Polipropylen 
(PP) 

10 

beton zwykły 5) 75 0,9 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 
5) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KFSU  

z tuleją z poliamidu (PA) na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Materiał 
tulei 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1  2 3 4 5 

8 autoklawizowany beton komórkowy 4) 65 1,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 75 4,5 

cegła silikatowa pełna 2) 75 4,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 60 0,9 

autoklawizowany beton komórkowy 4) 75 2,0 

KFSU 

 

Poliamid 
(PA6) 

10 

beton zwykły 5) 75 2,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 
5) klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 

 
Uwaga! 
 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności 
charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i 
płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
 

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni 

rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną 
wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywowo - metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

1. Złącze typ  KG 

 

  
 

MATERIAŁ:  poliamid (NYLON)/stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE: powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych 
zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju 
podłożach wykonanych z : 

 -  autoklawizowany beton komórkowy wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż 4,0 N/mm2 (klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym 
nie mniejszej niż 575 kg/m3 

 
WYTYCZNE  STOSOWANIA:  
 

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) 
GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU „+” 5 mm 

 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 

 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć w podłożu otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei 
wkręt stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co 
spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna 
głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy 
części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x 
hef w przypadku pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy 
otwór  w odległości  

      nie mniejszej niż  2xhf . 
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• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co 
najmniej  dwie głębokości  osadzania złącza . 

 

 

Parametry montażu i rozmieszczenia łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KG 

10 10 60 50 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  12 12 70 60 

14 14 80 70 

1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły ceramicznej 
pełnej i cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KG na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

KG  

10 autoklawizowany beton komórkowy 1) 50 1,2 

12 autoklawizowany beton komórkowy 1) 60 2,5 

14 autoklawizowany beton komórkowy 1) 70 3,0 

1) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Uwaga! 

W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności 
charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych 
silikatowych i płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
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Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni 

rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 

Pamiętaj ! Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być 

przyczyną wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich 

ukręceniem.     
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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

 1.  Złącze typ  KR, KHP, KHS, KHH                   

Typ KR        Typ KA   Typ KHP      

Typ KHS      Typ KHH    
 
 MATERIAŁ:  PP (polipropylen) /stal węglowa 
 
 ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań 
niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 
15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m

3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 
15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m

3
   

 
  WYTYCZNE  STOSOWANIA: 

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) GRUBOŚĆ 
MOCOWANEGO ELEMENTU + 5mm 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
 
  ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć w podłożu otwór , umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei wkręt lub 
hak stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje 
powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu 
h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 
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• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w 
przypadku pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy otwór  w 
odległości  

      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co najmniej  dwie 
głębokości  osadzania złącza  

 
Parametry montażowe i rozmieszczenie łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm 

Średnica otworu 
d0 równa 

nominalnej 
średnicy wiertła 

dnom, mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 

podłoża hmin, 
mm 

 

Minimalny 
rozstaw 

łączników s, 
mm 

 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KR  6 6 40 30 

KR  8 8 50 40 

KR  

KA  

10 10 60 50 

12 12 70 60 
KA  

14 14 80 70 

6 6 40 30 

8 8 50 40 

10 10 60 50 

KHP   
KHS  

 

12 12 70 60 

KHH 12 12 70 60 

 

 

 

 

1,5 x hef, ale 
nie mniej niż 

80 

 

 

 

 

 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 

 

 

 

 

 

2 x hef  
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1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły ceramicznej pełnej i    
cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 

       
 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KR na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,1 
KR06 

cegła silikatowa pełna 2) 

30 

0,2 

KR084 Beton zwykły 3) 40 0,1 

cegła silikatowa pełna 2) 0,3 
KR085 

cegła ceramiczna pełna 1) 

40 

0,4 

KR105 cegła ceramiczna pełna 1) 0,1 

cegła silikatowa pełna 2) 0,5 

KR  

KR106 

cegła ceramiczna pełna 1) 

50 

0,6 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015  3) beton zwykły kl C20/25÷C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 
2\) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

KR084 dotyczy łączników o średnicy elementu rozporowego Ø 4 mm. 

                KR085 oraz KR105 dotyczy łączników o średnicy elementu rozporowego Ø 5 mm. 

 KR106 dotyczy łączników o średnicy elementu rozporowego Ø 6 mm. 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KA na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,9 
10 

cegła silikatowa pełna 2) 

50 

0,6 

cegła ceramiczna pełna 1) 1,5 
12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

2,0 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,5 

KA  

14 

cegła silikatowa pełna 2) 

70 

4,0 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2\) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KHP  na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,2 
6 

cegła silikatowa pełna 2) 

30 

0,2 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 
8 

cegła silikatowa pełna 2) 

40 

0,4 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,6 

KHP   

10 

cegła silikatowa pełna 2) 

50 

0,75 
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cegła ceramiczna pełna 1) 2,0 
12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KHS na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,2 
6 

cegła silikatowa pełna 2) 

30 

0,2 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,5 
8 

cegła silikatowa pełna 2) 

40 

0,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 
10 

cegła silikatowa pełna 2) 

50 

0,75 

cegła ceramiczna pełna 1) 1,5 

KHS   

12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

0,75 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KHH na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 
KHH / KR/HH  12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

0,75 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

 

Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności 
charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa 
równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych 
silikatowych i płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 

 
   

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego 

zamocowania a także odpowiedni rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy 

go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności 

może być przyczyną wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie 

wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1. Złącze   KRDW  
 

                                                                       

 
 

 
MATERIAŁ: polipropylen (PP)/ stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych 
zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju 
podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 

kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 

kg/m
3
   

 
 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
 

 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć w podłożu otwór , umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręcić do otworu 
wkręt stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co 
spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna 
głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy 
części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x 
hef w przypadku pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 
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• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy 
otwór  w odległości  

      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co 
najmniej  dwie głębokości  osadzania złącza . 

 
 

 

Oznaczenie łącznika Wymiary, mm Element 

rozporowy 
Materiał 

tulei 
Poz. 

 dk lk ds ls   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 KRDW12  12 ±0,5 60 ±0,8 8,0 ±0,2 ≥ 60 

2 KRDW14  14 ±0,5 70 ±0,8 10,0 ±0,2 ≥ 70 

stalowa śruba 

dwustronna 
polipropylen 

(PP) 

 
 

Parametry montażowe i rozmieszczenie łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 12 70 60 

KRDW 

14 14 80 70 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  

1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły 
ceramicznej pełnej i    cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KRDW na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 1,5 
12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

2,0 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,5 

KRDW  

14 

cegła silikatowa pełna 2) 

70 

4,0 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2\) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

Uwaga! 

 

W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić 
nośności charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki 
bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu 
komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł 
pełnych silikatowych i płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
   

 

 

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego 

zamocowania a także odpowiedni rodzaj zamocowania do podłoża  

w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej 

czynności może być przyczyną wadliwego montażu. Nie jest wskazane 

siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1. Złącze   KU , KUK, KUHP, KUHS, KUHH 
Typ KU   Typ KUK    Typ KUHP 

         

       
Typ KUHS                                Typ KUHH 

 
MATERIAŁ:  NYLON/stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych 
zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju 
podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 

kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 

kg/m
3 
,  

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/ mm

2 
(klasy nie niższej niż 15) gr.ścianki 12mm i 

gęstościowej nie mniej niż 800 kg/m
3
 

- w autoklawizowanym betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości 
na ściskanie nie mniejszej niż 4,0 N/mm

2 
(klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym 

nie mniejszej niż 575 kg/m
3
 

 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: 

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) 
GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU „+” 5 mm 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
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ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• Wywierć w podłożu otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei 
wkręt lub hak stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w 
podłożu co spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna 
głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy 
części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x 
hef w przypadku pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy 
otwór  w odległości  

      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co 
najmniej  dwie głębokości  osadzania złącza . 

 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm 

Średnica otworu 
d0 równa 

nominalnej 
średnicy wiertła 

dnom, mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 

podłoża hmin, 
mm 

 

Minimalny 
rozstaw 

łączników s, 
mm 

 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 6 40 30 

8 8 50 40 

10 10 60 50 

KU  

12 12 70 60 

12 12 70 60 
KUK  

14 14 80 70 

6 6 40 30 

8 8 50 40 

KUHP   
KUHS  

 

10 10 60 50 

 

 

 

 

1,5 x hef, ale 
nie mniej niż 

80 

 

 

 

 

 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 

 

 

 

 

 

2 x hef  
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12 12 70 60 

KUHH 

 
12 12 70 60 

1) w przypadku podłoża z betonu zwykłego 2) w przypadku pozostałych podłoży 3) w przypadku podłoża betonowego, z cegły 
ceramicznej pełnej i    cegły silikatowej pełnej 4) w przypadku podłoża z pustaków ceramicznych 

       

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KU na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,6 

cegła silikatowa pełna 2) 0,6 6 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

30 

0,1 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,9 

cegła silikatowa pełna 2) 0,9 8 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

40 

0,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 2,5 

cegła silikatowa pełna 2) 2,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 0,9 
10 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

50 

0,9 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,0 

cegła silikatowa pełna 2) 3,0 

KU  

12 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 

60 

2,0 



 „DiBiTi” 

ZAMOCOWANIA 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU/projekt techniczny  

  Druk  

 

  PR 07.01-03 

 

______________________________________________________________________________ 
 Wersja  4, 27.10.2021 

 PR 07.01 Projektowanie i rozwój wyrobu                                                        Strona 4/7    

 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KUK na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,0 

cegła silikatowa pełna 2) 3,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 2,0 
12 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

60 

1,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,5 

cegła silikatowa pełna 2) 3,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 2,0 

KUK  

14 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

70 

1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KUHP na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

KUHP  6 cegła ceramiczna pełna 1) 30 0,2 
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cegła silikatowa pełna 2) 0,2 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 0,1 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 

cegła silikatowa pełna 2) 0,75 8 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

40 

0,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 

cegła silikatowa pełna 2) 0,75 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 0,75 
10 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

50 

0,75 

cegła ceramiczna pełna 1) 2,0 

cegła silikatowa pełna 2) 2,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 2,0 
12 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

60 

1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KUHS na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,2 

cegła silikatowa pełna 2) 0,2 

KUHS 

6 

autoklawizowany beton komórkowy 

30 

0,1 
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4) 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,5 

cegła silikatowa pełna 2) 0,5 8 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

40 

0,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 

cegła silikatowa pełna 2) 0,75 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 0,75 
10 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

50 

0,75 

cegła ceramiczna pełna 1) 1,5 

cegła silikatowa pełna 2) 1,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 1,5 
12 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

60 

1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KUHH na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,75 

cegła silikatowa pełna 2) 0,75 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 0,75 
KUHH  12 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

60 

0,75 
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1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

 

Uwaga! 
 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić 
nośności charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki 
bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu 
komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł 
pełnych silikatowych i płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
   

 

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a 

także odpowiedni rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności 

może być przyczyną wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, 

może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1. Złącze typ KUDW  
 

  
 

 
MATERIAŁ:  poliamid (NYLON)/stal węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych 
zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju 
podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 

kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 15 N/mm

2
 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 

kg/m
3 
,  

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/ mm

2 
(klasy nie niższej niż 15) gr.ścianki 12mm i 

gęstościowej nie mniej niż 800 kg/m
3
 

- w autoklawizowanym betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości 
na ściskanie nie mniejszej niż 4,0 N/mm

2 
(klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym 

nie mniejszej niż 575 kg/m
3
 

 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 

 
 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
  

• Wywierć w podłożu otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei 
wkręt stalowy, powodując dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co 
spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna 
głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy 
części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 
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• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x 
hef w przypadku pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy 
otwór  w odległości  

      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co 
najmniej  dwie głębokości  osadzania złącza . 

 

 

Parametry montażu i rozmieszczenia łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995  

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 12 70 60 

KUDW 

14 14 80 70 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  

 

 

Wymiary, mm Element 

rozporowy 
Materiał 

tulei 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk lk ds ls   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 KUDW12  12 ±0,5 60 ±0,8 8,0 ±0,2 ≥ 60 

2 KUDW14  14 ±0,5 70 ±0,8 10,0 ±0,2 ≥ 70 

stalowa śruba 

dwustronna 
poliamid 

(PA) 
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników KUDW na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,0 

cegła silikatowa pełna 2) 3,0 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 2,0 
12 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

60 

1,5 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,5 

cegła silikatowa pełna 2) 3,5 

pustak ceramiczny poryzowany 3) 2,0 

KUDW  

14 

autoklawizowany beton komórkowy 
4) 

70 

1,5 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 
3) pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm 
4) autoklawizowany beton komórkowy klasy 4,0 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 0,575 kg/m3 

Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności 
charakterystyczne, podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa 
równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych 
silikatowych i płyt gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 

 

Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a 

także odpowiedni rodzaj zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności 

może być przyczyną wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, 

może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1.  Złącze SWCB (do montażu WC -kapt. biały), złącze SWCC (do montażu WC kapt. srebrny),  
 złącze SUM (do montażu umywalek) 
       

                        

    
    
MATERIAŁ:  PP (polipropylen) /stal  
 
ZASTOSOWANIE:  powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań  
niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- cegieł ceramicznych pełnych  wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m
3
,  

- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm
2
 

(klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m
3
   

 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ 
 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 
      Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 
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ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
• Wywierć w podłożu otwór , umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei wkręt stalowy, powodując 

dociśnięcie tulei do pobocznicy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika 

• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Minimalny rozstaw łaczników s, mm 2 x hef  w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w przypadku 
pozostałych podłoży 

• Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef 

• W przypadku  nieudanego  wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać  nowy otwór  w odległości  
      nie mniejszej niż  2xhf . 

• Otwór  na  złącze  nie  może  być  przelotowy, grubość  podłoża  powinna wynosić  co najmniej  dwie głębokości  
osadzania złącza . 

                 

    Parametry montażu i rozmieszczenia łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995 

Oznaczenie łącznika Średnica 
dk, mm 

Średnica 
otworu d0 

równa 
nominalnej 

średnicy 
wiertła dnom, 

mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość 

łącznika od 
krawędzi 

podłoża c, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 12 70 60 

SUM 

14 14 80 70 

SWCB/SWCC 10 10 60 50 

1,5 x hef, ale 
nie mniej 

niż 80 

2 x hef 1) /  
3 x hef 

2) 2 x hef  
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Nośności charakterystyczne zamocowań łączników SUM na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 1,5 
12 

cegła silikatowa pełna 2) 

60 

2,0 

cegła ceramiczna pełna 1) 3,5 

SUM  

14 

cegła silikatowa pełna 2) 

70 

4,0 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2\) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników SWCB i SWCC na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie 
łącznika 

Średnica 
dk, mm Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia hef, 
mm 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 2 3 4 5 

cegła ceramiczna pełna 1) 0,9 
SWCB /SWCC 10 

cegła silikatowa pełna 2) 

50 

0,6 

1) cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
2\) cegła silikatowa pełna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015 

Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności charakterystyczne, podane w 
tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i płyt gipsowo-
kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 

   
Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni rodzaj 

zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj ! Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną 
wadliwego montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     
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Tworzywo-metalowe łączniki DiBiTi 
ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 

 

1.  Złącze typ:   typ DRIVAS i typ DRIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
       
                    TYP DRIVA         TYP DRIVAS      
 
MATERIAŁ:  typ DRIVAS - poliamid z włóknem szklanym /stal węglowa , typ DRIVA – poliamid (nylon) / stal 
zwykła węglowa 
 
ZASTOSOWANIE:  złącza są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych 
statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z : 

- płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 12,5mm,  
Powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 
9223:2012 

kołki do zamocowań lekkich typu: kanały kablowe, lampy, obrazy, półeczki ścienne, ramka na zdjęcie itp. w 
płycie gipsowo-kartonowej  
 
WYTYCZNE  STOSOWANIA: 

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) GRUBOŚĆ 
MOCOWANEGO ELEMENTU „+” 5 mm 

• Nie  stosować  w  miejscach  narażonych  na   silną  korozję oraz w zawilgoconych płytach gipsowo-
kartonowych 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz 

• Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć 

• Zestaw nie ma wpływa na nośność i stateczność obiektów budowlanych i nie służy do montażu płyt 
gipsowo-kartonowych 

 
ZALECENIA  MONTAŻOWE: 
 

• W celu osadzenia łączników typ driva należy specjalnym osadzakiem wywiercić w płycie kartonowo-
gipsowej przelotowy otwór, następnie wkręcić w niego tuleję tworzywową, do tulei wkręcić wkręt stalowy 

• W celu osadzenia łaczników typ DRIVA S – wkręca się korpus tworzywowy bezpośrednio w płytę gipsowo-
kartonową , prostopadle do powierzchni, powodując wstępne zakotwienie korpusu łącznika w podłożu, 
następnie do korpusu tworzywowego wkręca się wkręt stalowy 
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• Otwór  montażowy  należy  wywiercić prostopadle  do  płaszczyzny  podłoża, minimalna głębokość otworu 
h1   

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef  , ale nie mniej niż 80mm 

• Głębokość wierconego otworu h1 12,5mm, przelotowy, efektywna głębokość kotwienia hef, 12,5 mm : płyta 
G-K 12,5mm wg EN 12859  

• Części złączne po wkręceniu powinny wystawać  poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej. 

• Korpus złącza  rozporowego może być użyty tylko raz. 

• Nie  należy  ich  osadzać  w  spoinach  ani miejscach pęknięć . 

• Odległość  osiowa  między  złączami nie  powinna  być  niższa  niż  4xhf . 

• Odległość  osiowa  złączy  od  krawędzi  nie  powinna  być  niższa  niż  3xhef 

 

 

 

Wymiary, mm Element 

rozporowy 
Materiał 

tulei 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk lk ds ls   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DRIVA  15 ±0,5 25 ±0,5 (4,0 ÷ 4,2) ±0,1 ≥ 28 
wkręt  

stalowy z łbem 
stożkowym 

poliamid 
(PA6) 

 

Wymiary, mm Element 

rozporowy 
Materiał 

tulei 
Poz. Oznaczenie łącznika 

dk lk ds ls   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DRIVAS  15 ±0,5 40 ±0,8 (4,0 ÷ 4,2) ±0,1 ≥ 28 
wkręt  

stalowy z łbem 
stożkowym 

poliamid 
wzmocniony 

włóknem 
szklanym  

(PA6 + GF) 

Wkręt i haki (ds) : średnica Ø 4,0 lub Ø 4,2mm 
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Parametry montażu i rozmieszczenia łączników zgodne z ITB-KOT-2021/1995  

Oznaczenie łącznika 

Średnica otworu 
d0 równa 

nominalnej 
średnicy wiertła 

dnom, mm 

Minimalna 
głębokość 

wierconego 
otworu h1, 

mm 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia 
hef, mm 

Minimalna 
grubość 
podłoża 
hmin, mm 

Minimalny 
rozstaw 

łączników 
s, mm 

Minimalna 
odległość łącznika 

od krawędzi podłoża 
c, mm 

1 3 4 5 6 7 8 

Typ DRIVA  6 otwór 
przelotowy 12,5 

Typ DRIVA S ---- ---- 12,50 

12,5 3 x hef 3 x hef  

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników typu DRIVA i typu DRIVA S  

na wyrywanie z podłoża 

Oznaczenie łącznika Rodzaj podłoża 

Nośność charakterystyczna  
na wyrywanie z podłoża NRk, 

kN 

1 3 5 

DRIVA  

DRIVA S  
płyta gipsowo-kartonowa 1) o grubości 12,5 mm 0,20 

1) wg normy PN-EN 520+A1:2012 

 

Uwaga! 
W celu wyznaczenia nośności obliczeniowych zamocowań, należy podzielić nośności charakterystyczne, 
podane w tabelach, przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa równe:  

1,8-w przypadku wyrywania z podłoża betonowego,  

2,0-w przypadku wyrywania z podłoża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

2,5-w przypadku wyrywania z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych, cegieł pełnych silikatowych i płyt 
gipsowo-kartonowych,  

1,25-w przypadku ścinania (niezależnie od podłoża) 
   
Należy pamiętać aby dobrać odpowiedni rodzaj złącza dla wymaganego zamocowania a także odpowiedni rodzaj 

zamocowania do podłoża w którym chcemy go użyć. 
Pamiętaj !  

Po wywierceniu - otwór starannie wyczyść z pozostałości – zaniechanie tej czynności może być przyczyną wadliwego 

montażu. Nie jest wskazane siłowe dociskanie wkrętów, może to grozić ich ukręceniem.     


