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Athida[sok ..0 zsaluelemekkel 

Az YJONU .1 I »aI unt< iit •k eépíté,ei 

néhány fonloc, szabálya a következ ő 

gerendák legkisebb lelfekvési hos:,a 2020 cm. A 

felfekvér,i felületek alá lehet ő leg egész elem 

kerutjön, de legalább az itbidató lellekvési 

felulete alatti sorban, a felfekvési hosszba ne 

oc-,seri függő leges foga. Betartva a legkisebb 

megengedett kötés szabályát, ti?Ifekvés akilli 

elem hossza legalább 20 i 12,5 32,5cm legyen 

Az áthidaló teherhordó vasbeton rrTagjáboi 

szükséges betonacél armaturát és beton 

minősögel minden esetben meg kelt tervezni, 

rnelyl ici si gitséget nyújtanak a ‚.Slalika 

kmadváni táhtázatai 

Az .1.1" elemek bel ő fcli iletét a betuiir nag es 

a pi ie,bc'ionkéreijlóegyuttdolgozásának 

bmztti',ilása érdekében gondosan portalani-

lani és betonozás el ő tt nedvesiteni kelt. 

l-iilnimiedves korizis,'tenciájú belei ikeverék 

‚l I' eleniek kibetonozásábe, neiri hasi

naltiik), leginkahl) n e(jtelelú i kejitekeov 

1 71 1 zteric:ia, kell ően gondos lurTiorjies 

I tt I 

tr,'eml, méretezett enielőhorgokkal a terep-

szinten, illetve asszc-allilbalók a beéj tó helyén 

is, egyszei ű ‚ilátainasztó átivány alkalmazásával. 

A 150 kg nál nehezebb el ő re elkészített áthi-

dalókal r nii iden esetben atátámniasztó duco-

falra (sIoli:őra kell beeinelni, hogy a lelfekvé-

sekre lclhordott triss habarcj ne nyomódjon) ki 

Végleges helyén ké' zített ólhidaki alátámaszló 

állvániya akkor bontható cl, ha a vasbeton mag 

biztonsággal elói te mar tervezett vegleges 

szifáidságáriak legalabb 0)'%o 

Az ..lí'eleineket egyináshiiz nnimidkél esetben 

babarcsolóssat kelt csatlakielamnim. Ez merj 

akadályozza a cementlé kwsongását a friss 

betonból, l-homlokzati falaknál elönyo' k őzet 

gyapol kiegészít ő betél hő '57igetelés ilkalma 

zása. A zsalu eteniek illatát belonozá el ő tt 

célszer üen dráiozás',al be kelt kolni Vagy meg 

kell tánTiasztani.

4thidaások Ptá teherhordó 
áthidalóval 

.'\ vanal I Y FONG át ii(lalókal a fel k'kvési 

elyeken 'ffONGvékonyóqva7atú hibarcsba 

vagy bagyoniáriyci., ceríienthali ri c'ba (1-11 2'- 

lI SOJ kell ulletni 

ukozottan ellen őrizni szükséges az tliiii ilók 

vízszintes beáll ításál, hogy a későbbi felI,ilazás 

zakszer űen elvégezI id ő hgyen 

A niinirnális fel lekvéji hosszakat feltétleriul be 

kelt tartani, ri inlyek 1,5 i o q legalább 20 cm, 

ennél nagyobb fesztáv esetében legalább 

25 cm ktjyenek. 

Mielőtl a nyomott CV ráfalazása elkezd ődne. 

az ólbidalór és kormiyezetét, vizszinles ós álló 

fogókat a piszoktól, pci lót ős laza, leváló 

részek tőt meg kelt I isztí tan i, A leletet el őkó 

s,í tesenek legcélzer űbb módla a kefével 

valo k'seprés. 
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