BRESPA®spændbetonhuldæk

Henius House - Aalborg

Montagevejledning for BRESPA®-spændbetonhuldæk

Denne montagevejledning skal nøje overholdes. Vi hæfter
ikke for følger opstået pga. manglende kendskab til
vejledningen.
Montagen er et afgørende element i fremstillingen af det færdige dæk. For at undgå fejl og ulykker er det nødvendigt at
planlægge med ekspertise og stor ansvarlighed.
Denne montageanvisning skal altid udleveres til montagesjakket. Montagevejledningen fordrer, at montørerne er erfarne

med elementmontage, og har indgående kendskab til arbejdstilsynets krav og regler.
Til nærværende montagevejledning hører også „brugsanvisningen” til BRESPA®-montagetænger og siden „praktiske anvisninger“. Præcis tidsplanlægning og rettidige konkrete aftaler med
DW SYSTEMBAU og evt. kranﬁrma er ubetinget nødvendigt for
at undgå meromkostninger på stilstand af lastbiler, kran og
montører. Montagegrejet returneres med sidste lastbil.

BRESPA®-Dæk

BRESPA®-Dæk
Kantstøbning C 20/25
Armering i.h.t
statik.

Kantstøbning
C 20/25

Udveksling ved vindue,
Se evtl. statik

Armering i.h.t
statik.
Kappe,
evtl. vederlagsbånd.

Kappe,
evtl. vederlagsbånd.
Alternativ til udveksling,
Er bærende rollade-kasse.
(system)
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Montageforløb

1. Leveringsrækkefølgen fastlægges.

2. Vederlaget kontrolleres for niveauforskelle og udlignes i
givet fald.

2. Præcis byggepladsadresse angives. Evt. fremsendes
vejbeskrivelse.

3. Naboplader undersøges for forskelle ved pilhøjder og udlignes i givet fald.

3. Afkald skal ﬁnde sted senest kl. 07.00, 10 hele arbejdsdage
før ønsket levering.

4. Niveauudligninger ﬁkseres før udstøbningen f. eks. hurtighærdende mørtelpropper.

2. Oplagring

7. Udstøbning og stringer

1. Plan lagerplads skal stilles til rådighed. Såvel underlag for
kran som køreveje skal være i orden.

Før udstøbningen skal det sikres, at dækelementer og andre
bygningsdele passer med angivelserne på montagetegninger
og i statikken. Afvigelser eller uklarheder skal afklares med DW
Systembau før udstøbningen.

1. Planlægning

2. Kranholdeplads skal holdes fri.
3. Ved mellemlagring placeres elementerne altid på afstandstømmer ved pladeenderne. Afstandstømmeret placeres
præcist lodret over hinanden.
Evt. udragende dele må ikke belastes.
Løft og afsætning i stød skal undgås.

3. Dækvederlag
1. Vederlaget skal være plant hhv. Udført i henhold til forskrifterne på montageplanen.
2. Vederlaget skal være tilstrækkelig afbundet og have tilstrækkelig bæreevne.

4. Montage

1. Fugebeton: min. C12/15, dog altid j.fr. projektmaterialet.
2. Armering: iht. hovedstatikken
3. Fugebeton forbrug (erfaringsværdier)
Dæktykkelse mm 150 200 220 265
Fugebeton forbrug 6
9
9
12
(l/m Fuge)
Stødfuger og stringerbeton skal tillægges.

320
14

400
14

4. Opstilling af randforskalling. Min. stringerbeton bredde
50 mm.
5. Stringer- og fugearmering indbygges præcist efter
montageplanen.

1. På vederlaget optegnes placeringen af pladerne, specielt
paselementernes placering.

6. Fugerne forvandes grundigt. Fugerne udstøbes, og der vibreres grundigt. (Skivevirkningen af et dæk afhænger meget af
udstøbningens kvalitet).

2. Montagen påbegyndes ved tvangspunkter
(f. eks. trappeåbninger).

7. Evt. ujævnheder på dækoversiden udlignes med
udstøbningsbetonen.

3. Herefter overdækkes øvrige felter.

8. Samtlige afvandingshuller på dækundersiden kontrol leres.
Ved frost skal der foretages samme foranstalt ninger som
ved insitu-støbt beton.

4. Efter indjusteringen af randelementerne monteres veksler
og vekselpladerne.
5. Der må ikke udføres stemmearbejde på pladerne. Evt. nødvendige korrektioner eller udsparinger udføres med skæreeller boreværktøj efter aftale med DW SYSTEMBAU.

5. Montage af paselementer
Med BRESPA®-montagetangen kan der udelukkende monteres
hele plader af 1.20 m’s bredde. Paselementer < 1.20 m skal
monteres med normalt montageudstyr som f. eks. nylonstropper. På forespørgsel kan egnede montagekroge stilles til
rådighed.

8. Efterbehandling
1. Indtil afbinding af fugebetonen (2-3 dg.) beskyttes der imod
udtørring (vandes og afdækkes).
2. Dækket må først belastes fuldt ud efter afbinding af
fugebetonen.
3. Tunge emner (f. eks. stenpaller) placeres ved vederla get.
Forkert efterbehandling og for tidlig belastning kan føre til
revner i fugebetonen.

6. Indjustering af dækket
1. Indjustering af fugeforløbet parallel til væggene
(specielt ved blivende synlige fuger).
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Montagehenvisning
Montagegrej: Ankerløft type PHILIPP
Med indstøbte PHILIPP ankerløft KK 2,5 og KK 5,0 kan
standard og pasplader monteres. Dette vil fremgå på
montageplanerne.
Ved dæktykkelse ≤ 220 mm bruges KK 2,5 og ved alle
tykkere typer bruges KK 5,0.

Ved anvendelse af anker løft skal følgende montagevejledning følges.
Sikre sig at betonen i en omkreds af 200 mm fra selve
ankerløftet er intakt og ikke har revner.
Der skal monteres med montagekæder og med korrekt
brug af PHILIPP løftegrej KK 2,5 hhv. KK 5,0.
Løftegrejet må ikke beskadiges.

Utilladelig
belastningsretning

Tilladelig
belastningsretning

Korrekt anvendelse af PHILIPP ankerløft og

Ved løft skal man være opmærksom på at ringkoblingens læbe vender i trækretning og at et udligningsløft
garanterer en jævn lastfordeling.
Til frakobling skal ringkoblingen være aﬂastet. Efterfølgende kan man, ved at dreje læben tilbage, afkoble fra
anker løftet.

Montage med ankerløft (type PHILIPP)

max 60 °

Kæder med
afkortningskroge
medleveres ikke

© PHILIPP GmbH, Aschaffenburg

Udligningstrekant
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Ankerløft (type PHILIPP)
DÆK 150-220 MM = 2,5 T
DÆK 265-400 MM = 5,0 T

© PHILIPP GmbH, Aschaffenburg

Håndtering

Produktionstolerancer
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– 10 mm

+ 10 mm

2

1

6
7

5

8
8

7
1

Produktionstolerancerne svarer til DIN 1168, afsnit 4.3.1.1.2, henholdsvis vores interne retningslinje.
Tolerance [mm]
1 Længde ved retvinklet element

Længde ved skråt skåret element

± 25
± 45

2 Bredde ved 1,2 m element
Bredde ved paselement

±5
± 25

3 Tykkelse

h ≤ 150: -5 bis +10,

4 Pilhøjde (fra beregnet værdi)

± (10 + L/1000)

5 Udsparingslængde

± 30

6 Udsparingsbredde

± 25

7 Udsparingsplacering

± 25

8 Planhed af oversiden

± 10

Udveksling ved dækkant

h ≥ 250: ± 15,

150 < h < 250: Interpolation

Udsparing ovenlys

Fordybning til vederlag af udvekslingsbjælke
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