
 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
 Nr  2 - 001 - 100305 - 2017/1 

 
1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EJOT SDF-10V 

 

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i w murach w wielopunktowych zamocowaniach 
niekonstrukcyjnych  
 

3.) Producent:  
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

system 2+ 

 

5.) Europejski Dokument Oceny:  ETAG 020 

Europejska Ocena Techniczna:  ETA-10/0305 

Jednostka ds. Oceny Technicznej:  DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 

Jednostka Notyfikowana:    0672 – MPA – Materialprüfanstalt Universität Stuttgart 
 

6.) Deklarowane Właściwości użytkowe: 

a) Nośność i stateczność (BRW1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BRW4)  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

nośność charakterystyczna na wyrywanie i ścinanie patrz załącznik C 1 – C 6 

charakterystyczny moment zginający  patrz załącznik C 1 

przemieszczenia pod wpływem sił wyrywających i ścinających patrz załącznik C 2 

rozstaw łączników i wymiary patrz załącznik B 3 – B 5 

- - 

- - 

 
b) Bezpieczeństwo pożarowe (BRW2) 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

reakcja na ogień wyrób spełnia wymagania klasa A1  

odporność ogniowa patrz załącznik C 2 

 
c) Higiena, zdrowie i środowisko (BRW3)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
- - 

- - 

 
Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
  
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

dr Jens Weber / zarząd 

 (nazwisko i stanowisko)  

 

Bad Laasphe, 06.12.2017 
 

(miejsce i data wydania)                 (podpis) 

 

 



 

 

 

 

 
Tabela B3.1: 
  

minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w betonie  
(kategoria użytkowania a) 

 

 

typ łącznika 

minimalna 
grubość podłoża 

hmin 
[mm] 

charakterystyczny 
odstęp od brzegu 

ccr,N 
[mm] 

minimalny rozstaw 
osiowy i odstęp  

od krawędzi 
[mm] 

 

SDF-10V 

beton ≥ C16/20 

100 

80 smin = 60 dla cmin ≥ 50 

beton C12/15 110 smin = 85 dla cmin ≥ 70 

SDF-10H 

beton ≥ C16/20 80 smin = 60 dla cmin ≥ 50 

beton C12/15 110 smin = 85 dla cmin ≥ 70 

beton C20/25 
(cienkie płyty betonowe) 

50 160 smin = 80 dla cmin ≥ 160 

 

Punkty mocowania w rozstawie a ≤ 80 mm są traktowane jako grupa łączników o maksymalnej nośności 
charakterystycznej na wyrywanie NRk,p zgodnie z tab. C2.2.  
Dla rozstawu a > 80 mm łączniki traktowane są jako pojedyncze mocowania, każdy o nośności charakterystycznej 
na wyrywanie NRk,p zgodnie z tabelą C2.2. 
 

Schemat odstępu od brzegu i rozstawów osiowych w betonie 
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EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik B 3 
Zastosowanie 
Minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w betonie  

= grubość podłoża 
= odstęp od krawędzi 
= rozstaw osiowy 
= rozstaw osiowy dla grupy łączników 



 

 

 

 
Tabela B4.1: 
 

minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w podłożu murowym 
(kategoria użytkowania b i c) 

 

 typ łącznika SDF-10V SDF-10H  

 minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 100  

 pojedynczy łącznik  

 minimalny odstęp od krawędzi cmin [mm] 100 100  

 minimalny rozstaw osiowy amin [mm] 250 250  

 grupa łączników  

 minimalny odstęp od krawędzi cmin [mm] 100  

 minimalny rozstaw osiowy prostopadle do krawędzi s1,min [mm] 100  

 minimalny rozstaw osiowy równolegle do krawędzi s2,min [mm] 100  

 

Schemat odstępu od brzegu i rozstawów osiowych w podłożu murowym 
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EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik B 4 
Zastosowanie 
Minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w podłożu murowym 

= grubość podłoża 
= rozstaw osiowy 
= odstęp od krawędzi 
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (prostopadle do krawędzi)  
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (równolegle do krawędzi) 



 

 

 

 
Tabela B5.1: 
 

minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w betonie komórkowym 
(kategoria użytkowania d) 

 

 SDF-10H fb ≥ 4 N/mm2 fb ≥ 6 N/mm2  

 pojedynczy łącznik  

 minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 140  

 minimalny odstęp od krawędzi cmin [mm] 100  

 minimalny rozstaw osiowy amin [mm] 250  

 grupa łączników  

 minimalna grubość podłoża hmin [mm] 140  

 minimalny odstęp od krawędzi c1,min [mm] 100  

 minimalny odstęp od krawędzi (prostopadle do c1,min) c2,min [mm] 150  

 minimalny rozstaw osiowy prostopadle do krawędzi s1,min [mm] 80  

 minimalny rozstaw osiowy równolegle do krawędzi s2,min [mm] 80  

 

Schemat odstępu od brzegu i rozstawów osiowych w betonie komórkowym 
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 EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik B 5 
Zastosowanie 
Minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w betonie komórkowym 

= grubość podłoża 
= rozstaw osiowy 
= odstęp od krawędzi 
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (prostopadle do krawędzi)  
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (równolegle do krawędzi) 



 

 

 

 Tabela C1.1: charakterystyczny moment zginający śruby (kategoria użytkowania a, b, c i d)  

 typ łącznika SDF-10V SDF-10H  

 surowiec 
stal ocynkowana 

galwanicznie 
stal nierdzewna 

A4 
stal ocynkowana 

galwanicznie 
stal nierdzewna 

A4 
 

 
charakterystyczny moment 
zginający MRk,s

 [Nm] 
13,802) 23,013) 16,092) 26,623) 17,67 20,62  

 
częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa γMs

1) 
1,25 1,56 1,25 1,56  

 1) w przypadku braku uregulowań krajowych 

2) dla hnom,1 

3) dla hnom,2 

 

  

   

   

   

 Tabela C1.2: charakterystyczna wytrzymałość śruby (kategoria użytkowania a, b, c i d)  

 typ łącznika SDF-10V SDF-10H  

 surowiec 
stal ocynkowana 

galwanicznie 
stal nierdzewna 

A4 
stal ocynkowana 

galwanicznie 
stal nierdzewna 

A4 
 

 
nośność charakterystyczna  
na wyrywanie NRk

 [kN] 
15,85 18,49 18,70 21,82  

 
częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa γMs

1) 
1,5 1,87 1,5 1,87  

 
nośność charakterystyczna  
na ścinanie VRk

 [kN] 
7,932) 11,093) 9,122) 12,943) 9,35 10,91  

 
częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa γMs

1) 
1,25 1,56 1,25 1,56  

 1) w przypadku braku uregulowań krajowych 

2) dla hnom,1 

3) dla hnom,2 

 

  

   

   

   

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 1 
Wynik 
Nośność charakterystyczna śrub 



 

 

 

 
Tabela C2.1: 
 

przemieszczenia1)2) pod wpływem dziania sił wyrywających i ścinających  
(kategoria użytkowania a, b, c i d) 

 

 
typ łącznika 

przemieszczenia pod wpływem 
działania sił wyrywających 

przemieszczenia pod wpływem 
działania sił ścinających  

F δN0 δN∞ F δV0 δV∞ 

 
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

 
beton, podłoże murowe pełne i szczelinowe 

 
SDF-10V 1,8 0,36 0,72 1,8 0,41 0,82 

 
SDF-10H 1,8 0,37 0,74 1,8 0,41 0,82 

 
beton komórkowy 

 

SDF-10H 
fb ≥ 4 N/mm2 0,54 0,17 0,34 0,54 1,08 1,62 

 fb ≥ 6 N/mm2 0,89 0,41 0,82 0,89 1,78 2,67  

 
1) ważne dla wszystkich zakresów temperatury 
2) wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo  

   

 
Tabela C2.2: 
 

nośność charakterystyczna na wyrywanie w betonie 
 

 

 
zniszczenie poprzez wyrywanie SDF-10V SDF-10H 

 
łączna nominalna głębokość kotwienia hnom,1 [mm] 40 70 

 
zakres temperatur 30 / 50°C 50 / 80°C 30 / 50°C 50 / 80°C 

 
beton ≥ C12/15 standardowe płyty betonowe 

 
nośność charakterystyczna na wyrywanie NRk,p [kN] 4,5 4,0 4,5 4,0 

 
częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMc

1)  1,8 

 
beton ≥ C12/15 cienkie płyty betonowe (h = 50 mm do 100 mm) 

 
łączna nominalna głębokość kotwienia hnom,1 [mm] 

---- 

70 

 
zakres temperatur   30 / 50°C 50 / 80°C 

 
nośność charakterystyczna na wyrywanie NRk,p [kN] 3,0 3,0 

 

częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMc
1)  1,8 

 
nośność charakterystyczna pod wpływem działania ognia w betonie C20/25 do C50/60  
w każdym kierunku działania obciążenia, bez stałej osiowej siły wyrywającej i zginania,  

mocowanie systemów fasadowych  
(klasa odporności ogniowej R90) 

 nośność charakterystyczna na wyrywanie FRk [kN] ≤ 0,8 ≤ 0,8  

 1) w przypadku braku uregulowań krajowych        

         

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 2 Wynik 
Przemieszczenia pod wpływem działania sił wyrywających i ścinających  
Nośność charakterystyczna w betonie, cienkich ścianach betonowych 
Nośność charakterystyczna pod wpływem działania ognia 



 

 

 

 
Tabela C3.1: 
 

nośność charakterystyczna FRk
1)

 dla SDF-10V w podłożu murowym pełnym 
(kategoria użytkowania b) z hnom,2 ≥ 50 mm 

 

 podłoże min. format  
lub min. wymiar 

(LxWxH) 
[mm] 

geometria 
elementu 

minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie  

fb [N/mm2] 

gęstość 
objętościowa 

ρ 
[kg/dm3] 

FRk
1) 

[kN] 
FRk

1) 

[kN] 
 

 30°C - 50°C 50°C - 80°C  

 podłoże murowe pełne  

 
cegła murarska Mz 
DIN 105-100:2012 /  
EN 771-1:2011 
np. Schlagmann, MZ 
wymiar: 2 DF (240x115x113) 

- 

20 

≥ 1,8 

2,5 2,5  

 10 2,0 1,5  

 
piaskowiec wapienny pełny 
KS, DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: NF (240x115x71) 

- 

36 

≥ 2,0 

4,0 4,0  

 20 2,0 2,0  

 10 1,5 1,5  

 
piaskowiec wapienny pełny 
KS, DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: 8 DF (248x240x238) 

 20 

≥ 1,8 

4,5 4,5  

 10 3,0 3,0  

 

beton lekki pełny V 
DIN 18152-100:2005-10 /  
EN 771-3:2011 
np. firma Nüdling, Liapor V6 
wymiar: 2 DF (240x115x113) 

- 6 ≥ 1,2 0,30 0,30  

 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMm
2) 2,5  

 1) Nośność charakterystyczna FRk na wyrywanie, ścinanie lub kombinacja wyrywania ze ścinaniem.  

Nośność charakterystyczna obowiązuje dla pojedynczego łącznika lub grupy dwóch lub czterech łączników z rozstawem osiowym 

równym lub większym niż minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelą B4.1. 

Metoda wiercenia: udarowe. 
2) w przypadku braku uregulowań krajowych 

 

 

  

  

   

   

   

   

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 3 
Wynik 
Nośność charakterystyczna w podłożu murowym pełnym (SDF-10V) 



 

 

 

 
Tabela C4.1: 
 

nośność charakterystyczna FRk
1)

 dla SDF-10H w podłożu murowym pełnym 
(kategoria użytkowania b) z hnom ≥ 70 mm 

 

 podłoże min. format  
lub min. wymiar 

(LxWxH) 
[mm] 

geometria 
elementu 

minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie  

fb [N/mm2] 

gęstość 
objętościowa 

ρ 
[kg/dm3] 

FRk
1) 

[kN] 
FRk

1) 

[kN] 
 

 30°C - 50°C 50°C - 80°C  

 podłoże murowe pełne  

 
cegła murarska Mz 
DIN 105-100:2012 /  
EN 771-1:2011 
np. Schlagmann, MZ 
wymiar: 2 DF (240x115x113) 

- 

20 

≥ 1,8 

4,0 4,0  

 10 3,0 3,0  

 
piaskowiec wapienny pełny KS 
DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: NF (240x115x71) 

- 

36 

≥ 2,0 

4,5 4,5  

 20 2,5 2,5  

 10 1,5 1,5  

 
piaskowiec wapienny pełny KS 
DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: 8 DF (248x240x238) 

 20 

≥ 1,8 

4,5 4,5  

 10 3,5 3,5  

 

beton lekki pełny V 
DIN 18152-100:2005-10 /  
EN 771-3:2011 
np. firma Nüdling, Liapor V6 
wymiar: 2 DF (240x115x113) 

- 

6 

≥ 1,2 

2,0 2,0 

 

4 1,2 1,2 

 

beton lekki pełny Vbl 
DIN 18152-100:2005-10 /  
EN 771-3:2011 
np. firma Nüdling, FCN Liapor 
wymiar: (1200x800x200) 

- 

4 

≥ 1,0 

2,0 2,0 

 

2 0,9 0,9 

 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMm
2) 2,5  

 1) Nośność charakterystyczna FRk na wyrywanie, ścinanie lub kombinacja wyrywania ze ścinaniem.  

Nośność charakterystyczna obowiązuje dla pojedynczego łącznika lub grupy dwóch lub czterech łączników z rozstawem osiowym 

równym lub większym niż minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelą B4.1. 

Metoda wiercenia: udarowe. 
2) w przypadku braku uregulowań krajowych 

 

 

  

  

   

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 4 
Wynik 
Nośność charakterystyczna w podłożu murowym pełnym (SDF-10H) 



 

 

 

 
Tabela C5.1: 
 

nośność charakterystyczna FRk
1)

 dla SDF-10H w podłożu murowym szczelinowym 
(kategoria użytkowania c) z hnom ≥ 70 mm 

 

 podłoże min. format  
lub min. wymiar 

(LxWxH) 
[mm] 

geometria 
elementu 

minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie  

fb [N/mm2] 

gęstość 
objętościowa 

ρ 
[kg/dm3] 

FRk
1) 

[kN] 
FRk

1) 

[kN] 
 

 30°C - 50°C 50°C - 80°C  

 podłoże murowe szczelinowe  

 
cegła szczelinowa HLz 
DIN 105-100:2012-01 /  
EN 771-1:2011 
np. Unipor 
wymiar: 2 DF (240x115x113) 

 20 

≥ 1,2 

1,50 1,50  

 12 0,90 0,90  

 cegła szczelinowa HLz 
DIN 105-100:2012-01 /  
EN 771-1:2011 
np. Unipor 
wymiar: NF (240x115x71) 

 
12 

≥ 0,9 

2,00 2,00  

 8 1,50 1,50  

 6 0,90 0,90  

 piaskowiec wapienny 
szczelinowy KSL 
DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: 4DF (248x115x238) 

 
12 

≥ 1,6 

2,50 2,50  

 10 2,00 2,00  

 8 1,50 1,50  

 
piaskowiec wapienny 
szczelinowy KSL 
DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011 
np. Unika 
wymiar: 8DF (248x240x238) 

 
16 

≥ 1,4 

1,50 1,50 
 

12 1,20 1,20 

 8 0,90 0,90  

 6 0,60 0,60  

 pustaki z betonu lekkiego Hbl 
DIN 18151-100:2005-10 /  
EN 771-3:2011 
np. firma Nüdling 
wymiar: 12DF (375x240x238) 

 

10 

≥ 1,2 

1,20 1,20 
 

8 0,90 0,90 

 6 0,75 0,75  

 4 0,50 0,50  

 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMm
2) 2,5  

 
 

1) Nośność charakterystyczna FRk na wyrywanie, ścinanie lub kombinacja wyrywania ze ścinaniem.  

Nośność charakterystyczna obowiązuje dla pojedynczego łącznika lub grupy dwóch lub czterech łączników z rozstawem osiowym 

równym lub większym niż minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelą B4.1. 

Metoda wiercenia: obrotowe (bez udaru). 
2) w przypadku braku uregulowań krajowych 

 

 

  

  

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 5 
Wynik 
Nośność charakterystyczna w podłożu murowym szczelinowym (SDF-10H) 



 

 

 

 
Tabela C6.1: 
 

nośność charakterystyczna FRk
1)

 dla SDF-10H w betonie komórkowym  
 

 

 

beton komórkowy  
zgodnie z EN 771-4 

minimalna wytrzymałość 
na ściskanie  

fb [N/mm2] 

gęstość objętościowa 
ρ 

[kg/dm3] 

FRk
1) 

[kN] 
FRk

1) 

[kN] 
 

 30°C - 50°C 50°C - 80°C  

 4 500 1,5 1,5  

 5 500 2,0 2,0  

 6 650 2,5 2,0  

 7 650 2,53) 2,03)  

 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γMAAC
2) 2,0  

 1) Nośność charakterystyczna na wyrywanie, ścinanie lub kombinacja wyrywania ze ścinaniem.  

Metoda wiercenia: obrotowe (bez udaru). 
2) w przypadku braku uregulowań krajowych 
3) wartości ograniczone przy nośności charakterystycznej w betonie komórkowym z fb = 6 N/mm2 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

EJOT SDF 10V i EJOT SDF 10H 

załącznik C 6 
Wynik 
Nośność charakterystyczna w betonie komórkowym (SDF-10H) 

 


