
 

 

 
Montáž ETICS bez tepelných mostů: 
Nová revoluční termo-hmoždinka od HPI-CZ  
 
Vůbec nejnižší hodnotou bodového činitele prostupu tepla 

z hmoždinek ETICS s kovovým šroubem na trhu disponuje 

spirálová talířová hmoždinka KEW, novinka v sortimentu 

HPI-CZ. Revoluční zcela zápustná hmoždinka s názvem 

ThermoScrew TS U8 Gecko je přitom mimořádně 

univerzální: Svou délkou vyhovuje tloušťce izolantu od 100 

až do 400 mm, přitom je optimalizována pro všechny 

obvyklé ETICS izolační materiály a všechny typy podkladů. 

Kovový trn zajišťuje vysokou únosnost, práce s novou hmoždinkou je mimořádně jednoduchá, 

bezpečná a rychlá. Více na www.hpi.cz.  

 

Nová spirálová hmoždinka ThermoScrew TS U8 Gecko nabízí bodový činitel prostupu tepla χ = 0,000 

W/K, což představuje u hmoždinek ETICS s kovovým šroubem vůbec nejnižší možnou hodnotu, v praxi 

pak eliminaci tepelných mostů od tloušťky izolace 100 mm.  

 

Tento jediný typ hmoždinky se uplatní pro všechny tloušťky izolačních desek (od 100 mm), a to 

z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, ale také polyuretanu (PU), minerální vlny 

či fenolové pryskyřice, a také pro všechny skupiny podkladových stavebních materiálů (A až E), tj. od 

betonu, přes plné cihly, vápenopískové tvárnice a děrované cihly či vápenopískové tvárnice až po 

mezerovitý lehčený beton a pórobeton. Systém ThermoScrew TS U8 Gecko je vhodný pro zdvojení 

vrstev izolace – nabízí možnost doplňkové izolace až do celkové tloušťky 190 mm. Dokonale univerzální 

systém KEW ThermoScrew TS U8 Gecko ocení i realizační firmy: Stačí jim pořídit si jeden typ hmoždinky 

pro všechny realizace, čímž optimalizují zásoby a zajišťují si snadnou dostupnost materiálu.  

 

Pokroková konstrukce 

Systém KEW ThermoScrew TS U8 Gecko tvoří několik částí: jednak jasně zelená spirála, dále samotná 

hmoždinka s kotevní hloubkou 30 mm pro podklady A, B, C a D a 50 mm pro podklady kategorie E, 

usazovací nástroj a dorazový klip. Usazovací nástroj je vhodný pro všechna stávající sklíčidla až do 10 

mm. Dorazový klip slouží pro označení optimální hloubky usazení hmoždinky. K uzavření otvoru po 

hmoždince slouží speciální polystyrenová zátka, která je rovněž součástí systému, případně 

polyuretanová pěna.  

 

Bezpečnost montáže je zajištěna kotvicí zónou s osvědčenou 3dílnou KEW konstrukcí rozpěrné 

hmoždinky. Vysoký přítlačný účinek je zajištěn rovnoměrným rozdělením síly, optimálním středovým 

vedením šroubu i velkou odolností proti vytažení.  

 

 

http://www.hpi.cz/


 

Jednoduchá a bezpečná práce 

Práce s novou hmoždinkou je přitom mimořádně jednoduchá, bezpečná a rychlá. Montážní nástroj pro 

KEW ThermoScrew TS U8 Gecko, rovněž z nabídky HPI-CZ, je totožný pro všechny tloušťky izolace.  

 

Nejprve je třeba připravit si usazovací nástroj a pomocí dorazového klipu nastavit hloubku vrtání. 

Spirála se nasadí na usazovací nástroj a až po zářez se zatlačí do izolantu, asi do hloubky 5 mm. Spirála 

se přidrží a pomocí montážního nástroje se usadí. Otvor do podkladu se poté vrtá skrz tuto spirálu. 

Instalace je tedy dvoufázová, což eliminuje opomenutí a zajišťuje vyšší bezpečnost. Otvor 

nezapomeňte vyčistit. Následuje nasazení samotné hmoždinky na montážní nástroj a její usazení. 

Hmoždinka se celá prostrčí spirálou. Po usazení se otvor v izolantu zaslepí systémovou polystyrenovou 

zátkou, případně pomocí montážní pěny. Na izolaci díky hlubokému zapuštění šroubovice a zaslepovací 

zátce v izolaci nezůstanou žádné viditelné stopy po hmoždince.  

 

Nová hmoždinka disponuje evropským technickým posouzením ETA, splňuje podmínky pro 

vícenásobné upevnění lepených spojovacích izolačních systémů podle ETAG 004 pro užitnou kategorii 

A/B/C/D/E. 

 

Hmoždinku KEW ThermoScrew TS U8 Gecko si mohou stálí obchodní partneři společnosti HPI-CZ 

objednat prostřednictvím objednávkového systému HPI-CZ. Další variantou jsou stránky 

www.testthebest.cz, kde HPI-CZ nabízí stavební materiály za zvýhodněné akční ceny. Kromě 

uvedených variant lze zboží objednávat také z e-katalogu umístěného na www.hpi.cz, kde jsou 

uvedeny i podrobnosti o sortimentu.  

 

 

O společnosti HPI-CZ 

Společnost HPI-CZ patří sortimentem, poskytovanými službami i servisem k lídrům na českém trhu v 

oblasti dodávek stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního sortimentu 

pro zateplování budov. Vyrábí pod vlastní značkou HPI nebo Klöber, a zároveň je výhradním či 

významným distributorem značek jako např. Ejot, Juta, KEW, Adfors, Mateiciuc nebo Catnic. 

 

http://www.testthebest.cz/


Společnost HPI-CZ, s.r.o., Hradec Králové byla založena v červnu 1995 pod názvem MAGE – CZ. Tehdy 

začala na českém trhu zastupovat významnou firmu v oboru, německou MAGE GmbH. V současné době 

je společnost HPI-CZ součástí mezinárodní skupiny MONIER GROUP, největšího světového výrobce 

střešních krytin a příslušenství pro střešní krytiny. 

 

Pro další informace kontaktujte, prosím: 

 

Martin Chmelík 

HPI-CZ spol. s r. o. 

Obchodní manažer 

Tel.: +420 495 800 918 

Fax: +420 495 217 290 

Mob. +420 724 515 711 

martin.chmelik@hpi-cz.eu 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR 

Mob. +420 777 840 414 

simonovska@privilegepr.cz 

mailto:simonovska@privilegepr.cz

