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Prezentacja firmowa

System Thermax sk ada si  z dwóch wa-

riantów, które mo na wybra  w zale no ci 

od pod o a oraz ci aru mocowanego ele-

mentu. W pierwszym rozwi zaniu fischer 

Thermax 8/10 mo na u y  trzpienia z gwin-

tem do drewna, montuj c go bezpo rednio 

w elementach drewnianych lub w pozosta-

ych materia ach budowlanych za pomoc

ko ka uniwersalnego. Przed instalacj  ko ka 

w pod o u nale y poprzez izolacj  wywier-

ci  otwór, a nast pnie po oczyszczeniu    roz-

wierci  izolacj  u ywaj c wiertarki z osadzo-

nym trzpieniem systemu Thermax. 

Po wprowadzeniu trzpienia z ko kiem do 

wywierconego wcze niej otworu dokr ca 

si  ca o  a  do momentu, gdy koniec zrów-

na si  z powierzchni  izolacji. Najbardziej 

istotnym elementem systemu jest specjalny 

sto ek wykonany z wysokowytrzyma ego 

tworzywa zbrojonego w óknem szklanym. 

Zapobiega w ten sposób przenikaniu ciep a

poprzez stalowy pr t, co skutkuje zupe nym 

brakiem mostków termicznych. Sam trzpie

jest zaopatrzony w specjalne ostrza, które 

podczas wkr cania powoduj  wyci cie otwo-

ru w izolacji a co za tym idzie szybk  instala-

cj  bez u ycia specjalnych narz dzi. Zalet

systemu fischer Thermax 8/10 jest równie

mo liwo  instalacji bez wzgl du na rodzaj 

pod o a. Drugim rozwi zaniem systemu jest 

wersja fischer Thermax 12/16. Podstawowa 

zasada dzia ania systemu jest taka sama jak 

opisanego powy ej. Ró nica tkwi w tech-

nice monta u w pod o u no nym. W tym 

przypadku zastosowano po czenie wklejane 

przy u yciu zaprawy iniekcyjnej fischer FIS 

V 360 S. Mocowania chemiczne doskonale 

zdaj  egzamin w ró nych pod o ach. S  wy-

korzystywane do elbetu, kamienia natural-

nego, ceg y pe nej oraz gazobetonu. Monta

rozpoczyna si  poprzez wywiercenie otwo-

ru  w pod o u oraz dopasowaniu d ugo ci 

pr ta  wklejanego do g boko ci wywierco-

nego otworu. Nast pnie rozwierca si  izola-

cj  (jak w systemie Thermax 10/12) prze-

dmuchuje oraz umieszcza w otworze tulej

perforowan  do której za pomoc  pistoletu 

FIS AK wyciskamy zapraw  iniekcyjn  FIS 

V 360 S. Zwi ksza  to wytrzyma o  i zapew-

nia przenoszenie obci e  wyrywaj cych do-

chodz cych nawet do 2,5 tony. W tak przy-

gotowanym otworze z tulej  oraz zapraw

umieszczamy pr t i regulujemy po o enie za 

pomoc  klucza. Szczeliny pomi dzy plasti-

kowym sto kiem a izolacj  wype niamy kle-

jem uszczelniaj cym. Do tak zamocowanego 

gniazda systemu dok adamy mocowany ele-

ment i za pomoc ruby nierdzewnej znajdu-

j cej sie w zestawie przykr camy.

Monta  na elewacjach 
ocieplonych styropianem
Ocieplenie budynku materia em izolacyjnym jakim jest styropian, niesie ze sob  trudno-

ci w postaci monta u ró nych elementów zewn trznych jak lampy, aluzje lub marki-

zy. Stopie  trudno ci monta u ro nie wraz ze wzrostem wagi elementu montowanego. 

Obecnie na rynku dost pny jest system Thermax firmy fischer, który ca kowicie rozwi zuje 

ten problem z uprzednio wykonan  izolacj  termiczn .
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Monta  systemu Thermax

Przyk adowy monta  lampy – Thermax 8/10

Przyk adowy monta  markizy – Thermax 12/16

Thermax 8/10 z ko kiem UX

Thermax 12/16 z tulej  siatkow

Zaprawa iniekcyjna FIS V 360
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