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bizoriylattal rendelkez ő , sírtetlen geror ló 

és helese emek használhatók leL SzátIit 

lárnlós. emelés kozben megrongálódott 

elemek nem építhet ők b 

Beépiléskor a gerendk lefekvése 4,8 m 

lalkózig 1010 cm, nacjy bb íesztáv esetén 

15-15cm legyen az elk zitelt al ő lárnaszló

Az ámasztással készul ő födémek legkl 

rábban a hetonozás hete; .ését ő t szárnítoH 

napon zsaluzhatók km Amennyiben több szint 

készul, az alsó alátárnasztást, illetve alá-

támaszlásokat a íelső Ileleltuk lévő j szintek 

kizsaliizá'árg nem szabad eltávolítani. Ezek-

ben az mr ziekben az alátámasztást külön mriei e - 

lezni kdl annak Irgyelemhevételével, hogy 

egy-egy szabályosan elkészített támasz 1 5 kN 

I ii (ld',)íi a(l'; / 

Bélése[emek: 
2,/ t; '/80 m teszláv at ir rk kiott tkhiiai 

ható k2'itámnaszú könny ű, kézi lcdérnrendszerliez 

-60/ 5/20cm, 

- 60 / 17.5 / 20 cm 

'70 cm gerenda tengelylávvaL

Beépítés: 

i' ir b',i'Irii'k elhety-ezi?'a' „ik a gomend,ik, 

terven el őírt atálámaszlásának elkészülte és 

kiékelése után kezdhető inog. A hetéseleme-

kel a gerendavégeket alátámasztó falaktól 

kiindulva, az egy födémmező l alkotó gerenda-

közokben párhuzamosan el őm ehaladva kell 

habarcságyba elhelyezni oly módon. hogy 

a gerendák ne kapjanak íéloldali terhet. Fel-

íckvésmik a qerendatatpon legalább 1,5 cm 

legyen 

gerenclavégeket minden esetben vasbeton 

koszorúba bebetonozva kell beépíteni. 

A koszurúba a gerendavégek két oldalán 

min es kiegészítő acélbetétet [gerendán 

ként /db betonacélt) is be kell betonozni az 

összeépítésbő l adódó befogási nyomaték 

állványzatra eltelve. A koszorú tipusa 4,8 m 

lesztávig 20+5cm al/itiitós, azaz 25 cm rniqa. 

o íeletii nagyobb fesztávoknál 22,5 + 75	 Szimpla 	 -. mpta gerendas fodem lPbc-15-60l 
alálutás, azaz 30 cm magas tegyen 	 700  
lKozvetlenu a íalm a hItetni a lodémet nemi szabad! 	 - — - _________________________ 
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tendő . A kozbens ő alátámasztásra vonatkozó

elő irasokal a kiválasztott fodémvátlozal kata 

lóquslap;án feltüntetett adatok alapján a tcm 

von kell megadni. Az alátámasztást íTrimidem i 

esetben a gerendák eihelyezésekm kvtl 

el k/ ‚i teni 

A témszerkezet ű alátárriaszlás esetében 

teherelosztó gerendái, illetve pallót kell 

grendák alá ékelni az egyenletes tehera. 

érdekében. Az alátámasztó szerkezet 

nálatakor az oszlop teherhordozó alátét tá;a 

csak im'herlelvélelre alkalmas aljzatra kerulhel.

Szimpla gerendás födém lPbe- 175-601
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