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I\i Y I ti	 I l'.7(rkezeckr c - stitikai (ci lictyt 

erőbevezetési méretezés, illetve ellen ő rzés 

mellett tutaldonkeppen bármelyik ámatos 

kidér nhípmis épít liiő . Ezekben az esetekben 

természetesen gondoskodni kelta megfelel ő 

szabvány által el őir teherelosztó szer ke-

zeti elemek megkitém öl ős megbízható műkö-

désérő L 

A megtelelő teher elosztást qererrdás íhdémek 

esetében a talegyen és a gerenda hlk'kvése 

között a teherelosztó koszorúban kcllö 

hetonledéssei átvezetett belső ol(iati alsó, 

koszorúva biztoritla. 

ziltós íodérnek 11)K. P5, 50 illetve Y I ONG 

törni >r 101 w,belon pat lok, stb.J esetében 

O teheratada': kI) 2 c triss cernerithabarcs 

teritéssel n icgbíihatoan megoldható. Monolit 

födémek esetében magam helyesen vezetett 

todémvasatás biztosítja a terhek egyenletes 

eloszlását.

Az YÍONC koszorúelemeket a födémperemek 

zsaluzására ős hőszigetetésére használjuk. 

Beépítésükre rrionolit lödém esetén a fal 

egyen és a idém zsaluzatának elkészítése 

után kerul sor Gerendás födém esetén 

o gerendaállvány (stolica) elkészülte ős 

előregyártotl gerendák, tödrm bétéstess k 

elhelyezése, végleges beállítása i itii r 

he a koszoricterneket. 

Patlós lödérriek esetén a kosturúelemekci 

ugyancsak a paltók végleges elhelyezése 

beallitasa után falazzuk körbe. 

A tiidén'i kibetonozása el őtt a koszorúelemi), 

kel rhgzitmzri krI I kiborulás ellen megtámas» 

tással, vagy hu,itoi'ással a koszorjvasakho: 

hátrakötve.

Ép' iletsarkok kialakításakor az egyik koszorú 

eWn végér ő l a hőszigetel ő anyagiit 

vastaqsáqrryi sávban - az ősszelalozhalósáij 

erdekeben cl kell távolítani. 

PPB-YTONG kézi födémrendszerek 

Gerendák: 
Agerenciak taiol,ILit,.i 

a gerenda gyártójának utaiti i mm int 

tört enleíl. 
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