
Montážní úhelník blaugelb
K horizontálnímu upevnění prvků sahajících k podlaze.

• Směrnice ETB: 1985 a DIN 4103-1:2015 v součinnosti

• Podélné otvory pro upevnění a vyrovnání

• Posunuté uspořádání otvorů 8,0 mm a 10,5 mm pro variabilní konstrukci podlahy 40–360 mm

• Statická jmenovitá odolnost sání/tlak
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Montážní úhelník blaugelb 
K horizontálnímu upevnění prvků sahajících k podlaze.

Vlastnosti výrobku:

Na upevnění okenních prvků jsou kladeny přísné požadavky týkající se  
přenosu zatížení větrem, vlastní hmotností stavebních prvků, užitečného  
zatížení až po zvláštní zatížení. Spoje použitých upevňovacích a spojova-
cích prostředků musí být staticky dimenzovány s ohledem na objektově  
specifické požadavky. Viz „RAL LZM kap. 5“ (verze 03/2014). Tomuto  
požadavku podle uznávaného stavu techniky podléhá také montážní úhelník 
blaugelb ve svém rozmanitém použití.

Oblasti použití:

• K vnitřnímu upevnění s přenosem síly 
• K vnějšímu upevnění s přenosem síly 
• Přenos vertikálních a horizontálních sil v rovině okna 
• Přenos horizontálních sil kolmo k rovině okna
• Bezpečné upevňovací prvky v novostavbě a při rekonstrukci

Upozornění: Spřažené profily (například rozšíření horního/dolního osazovacího 
rámu působí staticky jako kloub. V reakci na to se musí při montáži vytvořit  
nosné „protiuložení“. Viz také požadavky z „RAL LZM kap. 5“, montážní  
požadavky okenních profilových systémů a dodavatelů žaluzií. 

Přednosti výrobku:

• Různé průměry otvorů pro použití systémů šroub/hmoždinka  
v nejrůznějších kotevních podkladech / plných stěnových segmentech

• Vysoká pružnost upevňovacích bodů ve stavebním prvku / stavebním 
tělese díky posunutému uspořádání otvorů 

• Průběžné uspořádání otvorů umožňuje vždy dodržet požadované 
vzdálenosti šroubových upevňovacích prvků od okraje ve stěnovém 
segmentu. 

• Podélné otvory pro nastavení spojovacího prostředku ve dvou  
úrovních a pro kompenzaci stavebních tolerancí 

• Vysoká ochrana proti korozi 
• Staticky dimenzovatelný pro dokladování upevnění prostřednictvím 

rozsáhlých sérií testů 
• Různá délka ramen úhelníku umožňuje široké spektrum použití 
• Úhelník oboustranně použitelný – přizpůsobený konkrétní situaci
• Profilování úhelníku z výroby umožňuje vysoký přenos síly a odolnost 

proti deformaci 
• Pohodlné seřizování a bezpečně upevnění
• Bezpečné upevnění i při vysoké hmotnosti prvků
• Testováno pro upevnění prvků používaných k zajištění proti pádu
• Posunuté uspořádání otvorů 8,0 mm a 10,5 mm, čímž je zajištěno, 

aby šroub nenarazil na ocelovou výztuž 
• Podélné otvory pro upevnění a vyrovnání 
• Podélné otvory pro upevnění a vyrovnání ve vertikálním  

a horizontálním směru 
• Snadné modelování těsnicích fólií

Testované vlastnosti:

• Směrnice ETB: 1985 a DIN 4103-1: 2015 v součinnosti 
 - izolační podkladové profily blaugelb IHP/EPS 
 - izolační podkladové profily blaugelb PVC/EPS 
 - izolační podkladové profily blaugelb EPS 
 - montážní úhelníky blaugelb 
 - montážní šrouby do okenních rámů blaugelb FK-T30 
 - prvky až k podlaze, montážní situace – osazovací rámy dřevo, 
   PVC, hliník  
 - prvky až k podlaze, montážní situace – prahové systémy 
 - prvky až k podlaze, montážní situace – systémy zdvižně 
   posuvných dveří

• Horizontální přenos zatížení 
• Statická jmenovitá odolnost sání/tlak

Technické údaje:

Materiál: válcovaný za studena DC01-A-m

Povrch: galvanicky pozinkovaný

Tloušťka materiálu: 2 mm

Celková tloušťka montážního úhelníku: 10,8 mm

Délky: 40, 80, 156,5, 200, 240 mm

Jednotka balení: 25, 40, 50, resp. 100 kusů

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.

40 x 60 mm

80 x 100 mm

156,5 x 100 mm

200 x 100 mm

240 x 100mm
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Montážní úhelník blaugelb 
K horizontálnímu upevnění prvků sahajících k podlaze.

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Montážní úhelník blaugelb 40 x 60 mm 100 kusů 9068972

Montážní úhelník blaugelb 80 x 100 mm 50 kusů 9068973

Montážní úhelník blaugelb 156,5 x 100 mm 40 kusů 9069054

Montážní úhelník blaugelb 200 x 100 mm 25 kusů 9069055

Montážní úhelník blaugelb 240 x 100 mm 25 kusů 9069056

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5x42 mm vz 100 kusů 0422310

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5x62 mm vz 100 kusů 0422314

Pokyny k montáži:

Pro profesionální, ověřitelnou montáž (upevnění) musí být při plánování  
a provádění zohledněny následující parametry:
• Povaha stavební situace 
• Síly, které mají být přeneseny ze stavebních prvků a jejich účinky 
• Povaha kotevního základu (zdicí cihly / jakost betonu / pevnost dřeva)  

(následně výběr šroubových upevňovacích prvků, hloubky jejich  
zašroubování a požadované vzdálenosti okraje k zatížené hraně  
kotevního základu) 

• Materiál rámu stavebního prvku, velikost prvků (následně výběr  
šroubových upevňovacích prvků a hloubky jejich zašroubování) 

• Výška spojovaných profilů, následně výběr správné délky ramen  
úhelníku 

• Potřebné šířky spár, následně volná délka šroubu 
• Možné utěsnění spojovacích spár, v případě potřeby plánování  

a provedení montážního úhelníku 
• Dokumentace zkušebního certifikátu pro zachycení jmenovitých sil ve 

směru jejich působení
• Úhelník vždy namontovat uzavřeným obrysem profilu ve směru pohledu 
• Průměr hlavy šroubových upevňovacích prvků vždy větší než průměr 

otvoru montážního úhelníku 
• Vyhněte se bodům otáčení při montáži

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.



Winkel
vollständig
überklebt

Prüfbericht MPA

PB 1101/318/18 neu

→→ FH i-a,Rd = 1,57 kN

←← FH a-i,Rd = 1,69 kN

←← FH a-i,RdA = 3,04 kN

Hinweis:

Dabei bedeuten 

„ i-a ‟ von innen nach außen 

und 

„ a-i ‟ von außen nach innen 

gerichteter Bauteilwiderstand

FH i-a, Ed

blaugelb Folie Duo SL1050 Power One

FH a-i, Ed

blaugelb Triotherm+ Profil tragende Wandkonstruktion (Beton)

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

Punkt der Krafteinwirkung

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm
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blaugelb Hybrid Polymer Crystal Abdichtung gemäß DIN 18533

blaugelb Montagewinkel 156,5 x 100 mm
Art-Nr. 9069054

blaugelb Sockeldämmprofil IHP / EPSblaugelb Hybrid Power Fix
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Montážní úhelník blaugelb 
Pro ideální horizontální upevnění.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.

Montážní situace před nosnou stěnou

Umístění montážních šroubů do okenních rámů blaugelb

úhelník
zcela
přelepený

→ FH i-a,Rd = 1,57 kN
← FH a-i,Rd = 1,69 kN
← FH a-i,RdA= 3,04 kN

Upozornění:
„i-a“ přitom znamená 
zevnitř ven a „a-i“ zven-
ku dovnitř orientovaný 
odpor stavebního dílu

Protokol o zkoušce MPA
PB 1101/318/18 nová

Hybrid Polymer Crystal blaugelb Utěsnění podle DIN 18533

Izolační podkladový profil blaugelb IHP/EPS

Fólie blaugelb Duo SL1050 Power One

Nosná konstrukce stěny (beton)

Bod působení síly

Hybrid Power Fix blaugelb 

Profil blaugelb Triotherm+

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb 
FK-T30

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb
FK-T30 7,5x42 mm

Montážní úhelník blaugelb 156,5 x 100 mm 
Č. výr. 9069054

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb 
FK-T30



Winkel
vollständig
überklebt

→→ FH i-a,Rd = 1,57 kN

←← FH a-i,Rd = 1,69 kN

←← FH a-i,RdA = 3,04 kN

Hinweis:

Dabei bedeuten 

„ i-a ‟ von innen nach außen 

und 

„ a-i ‟ von außen nach innen 

gerichteter Bauteilwiderstand

Prüfbericht MPA

PB 1101/318/18 neu

blaugelb Folie Duo SL1050 Power One

FH a-i, EdFH i-a, Ed

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm
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blaugelb Montagewinkel 156,5 x 100 mm
Art-Nr. 9069054

blaugelb Sockeldämmprofil IHP / EPSblaugelb 1K Pistolenschaum
Premium Allseason XXL Klasse E
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Montážní úhelník blaugelb 
Pro ideální horizontální upevnění.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.

Montážní situace v nosné stěně

Umístění montážních šroubů do okenních rámů blaugelb

úhelník
zcela
přelepený

→ FH i-a,Rd = 1,57 kN
← FH a-i,Rd = 1,69 kN
← FH a-i,RdA= 3,04 kN

Upozornění:
„i-a“ přitom znamená 
zevnitř ven a „a-i“ zven-
ku dovnitř orientovaný 
odpor stavebního dílu

Protokol o zkoušce MPA
PB 1101/318/18 nová

Pistolová pěna blaugelb 1K Premium
Allseason XXL třídy E Izolační podkladový profil blaugelb IHP/EPS

Fólie blaugelb Duo SL1050 Power One

Nosná konstrukce stěny (beton)

Bod působení síly

Hybrid Polymer Crystal blaugelb

Montážní podložka blaugelb

Utěsnění podle DIN 18533

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb
FK-T30 7,5x42 mm

Montážní šroub do okenních rámů blaugelb
FK-T30
Montážní úhelník blaugelb 156,5 x 100 mm 
Č. výr. 9069054


