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Födémpal.[ók (DE) és tet ő pallók
(DA) beépítése

Fekv ő falpallók
beépítése

Az elemnek beepítése 1ortentii•1 kutonböz ő

Az elemek beepítese ‚ been eh" ma lodem ős

A lemezvasalást a koszori'iba he kell nyújtani,

ím iegfncjohmmhakkal, i kelve ezek I iianyában

toIő ík pallókéval azonos mn5domi mm ténhet.

o béléselernek lek'tti minimum 1,5 cm beton

perlon kötéllel. szalaggaL

A beépités ebbe az esetben is mnimmiimij az egyez-

1diz,t tavolsácjtarlókkaí kell b.t(isitIiii

A beépítés rninckin esetben az egyeztetett

tetett eternlektm'IÉz.i tervnek megletel őeni tör -
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Ferde tet űk eeténéO lok hatásszög telelt

történhet szám azon, P118 ttabalkalrnazá',ával,

A helyszíni beton tegatább Ció min ősÉ'g ű

indokol tlá válhat az elemek építés közbeni

vagy hagyományusnmmi, Iiabarcsterítés haszmiá

tegyen I3etnno7ás el őtt a bétósetemek koimit

ideiglenes lekútése. Ez a lekotés - ami Ibm Ion

lalával.

gondosan inog kel 1 tis7titam11, nedvesítéssel

het kötóttel, huzakal, önfékez ő [ekötőpántlal

Pmoímlozás miétkÉmím elemnek m'.atlakoztatasa

a vízletszívó I ilásat korlátozni kelt Melegebb,

45 fok feletti tet őhajlás esetén mindig kötelező

15°C fetetti időben gondos, okozott el őnedve
Az elemek a tar kszerkezeten totyamatos

Munkavédelem
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A Fivasolt habarcs

szilárdság - ecjyólj utasítás himáityábani - lega
lább Hí25.

trigtemez atátéttet, rrméretezett mieoprén
i.. .ikkal vagy friss habarcsággyaí. Ez utóbbi

A IoI1iulIók max. 12 sor niagassáqmmj

esetben a megkövetelt habarcsiin őség

(12x62,bcrn=750cmn( I ikhatók kőzbeír
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előtt kétirányban mereviteni, betonozás el őtt

felett 'P l szatagahíak i,m'téii( ez az érték maxm

kiókilésniit és merevítóseil etlenőrízni kell

Az elen ok elhelyezéseknr - horony ereszté

mum még 6 ,, cf, vagyis 375 cnn a kiváltó felső

(Jelenleg aXlll/1993. Sz. I rvórry O munka

kes eke ikapcsolat esetén - uqyelni kelt ali a

síkjától

védeleirir ől, 32/1994. (Xl.il].j KM rendelet
Fpít őip, im I Iivmtolezésm 13i'tom i' .ii Szahalyzal

hogy az ek'im ok billenlésekor a niútlóder kap

A pallók rögzítése a tartós/c-i kezethez, tartó

csctat Ici no i Iinrzsoládlon, hel ye uz elemek

vázhoz tuniómmik, mniénetezett, korrózióvédelt,

Ii tzcióra átlitása nulthézagi.jml történjen.

i og/ít ő umél szerkezetekket
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vezetI letjes leherbirás az elemhornyok

liv szerinti kiontése, szükség esetén fuga-

Az elemek tervezésóm őí és kiviti'Im',É»,én ől

gerendás todémszerkezetek t űzállósági

vasatka és a koszuriik letjes érték ű megszi

bővebben a ‚Vasalt patlók kiadványhan olvas

határértéke Ti1-- l,'t ura, t űzvédelinm szem-

árdulása után érhet ő cl Építés kozbenm
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pontliI kort őtuzts nélkul atkatrnazimalók az

/Inyagtárotásra az ideiglenesen elhelyezett,

ÉMI KI lE A35/2002 Építőipari M űszaki
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