Informačná príručka

RINGER MASTER

DEBNENIE

Hliníkové a oceľové

Ausgabe: 04 JF 09/05

Ringer KG A-4844 Römerweg 9
Tel. + 43 (0) 7672 / 727110
Fax + 43 (0) 7672 / 78805
e – mail: office@ringer.at

OBSAH
I)

Strana

POPIS SYSTÉMU

4

II) MANIPULÁCIA S MASTER
– Transport, zadebnenie
– Betonáž, oddebnenie

5
5
6

III) POPIS PRVKOV SYSTÉMU
– Rámové prvky (debniace panely)
– Raster prvkov (skladba prvkov)
– Master – univerzálne prvky (panely)
– Master – rohy
– Master – oblúkové plechy
– Master – vyrovnávací plechový prvok dĺžky steny
– Master – oddebňovací prvok
– Master – spojovacie prvky
– Master – zrovnávacia (nastavovacia) koľajnica
– Master – kotviace prvky
– Master – debnenie základových konštrukcií
– Pracovné plošiny
– Odstavné a stabilizujúce pomocné prvky
– Prenášanie žeriavom
– Transport, stohovanie, uskladnenie

7
7, 8
9, 10
11, 12
13-15
16-19
20
20
22
23
24-25
26
27
28
29
30

IV) OBLASTI NASADENIA
– Napojenia na jestvujúce steny, odskoky v stenách
– Zadebnenie čiel
– Výškový skok steny
– Pravidlá nadstavovania
– Šplhacie debnenie
– Jednostranné debnenie

31
31-32
33
33
34-35
36-37
39

V) JEDNOTLIVÉ DIELY

40-53

VI) PRÍKLADY NASADENIA

54-55

Prehlásenie výrobcu o zhode:
Firmou RINGER vyrábané stavebné výrobky ako:
- oceľové lešenia „SG“ a „DG“
- hliníkové lešenia „DG“
- rámové debniace panely
- príslušenstvo k debniacim systémom
zodpovedajú požiadavkám zoznamu stavebných pravidiel “A“
- kontrole výroby
(vstupná-, medzi- a koncová skúška našich výrobkov podľa DIN18200/ISO 9001)
- osvedčenia materiálov podľa EN 10204 s označením „Ü“ sú k dispozícii.
K výrobe zvarov sme my a naši dodávatelia vybavení požadovanými výrobnými
kvalifikáciami resp. osvedčeniami.
(Malý preukaz/Modul B/C podľa DIN 18800-7)

Dôležité upozornenia:
- použité môžu byť len diely systému RINGER.
- popisy a návody na montáž Alu-Master - rámového debnenia RINGER musia byť
bezpodmienečne dodržané. V prípade nejasností sa prosím obráťte na zástupcu firmy
RINGER KG v SR - AS TRADING spol. s r. o.
- pri používaní systémov RINGER je nutné dodržať platné predpisy a normy príslušnej
krajiny.
- pred použitím systémov RINGER je nutné urobiť kontrolu jednotlivých dielov – prehliadnuť
či sú všetky diely funkčné a v nezávadnom stave. Túto kontrolu musí robiť oprávnená osoba
- poškodené a/alebo vo funkčnosti obmedzené prvky systému RINGER sa nesmú používať
a musia byť vylúčené aj pre prípadné použitie omylom.
- používanie odchyľujúce sa od návodu na použitie môže byť nebezpečné a je preto
neprípustné.
- zvláštne spôsoby použitia si vyžadujú súhlas firmy RINGER KG a tiež dodatočný statický
prepočet.
- montáž a demontáž RINGER-Alu-Master-debnenia môže byť vykonávaná len osobami,
ktoré majú dostatočné vedomosti o používaní tohto debnenia alebo boli vyškolené zodpovednou
osobou.

I) POPIS SYSTÉMU:
Master – rámové debnenie je komplexný debniaci systém so širokým poľom použitia
Alu-Master – debnenie je určené pre menšie debniace nasadenia s ručnou manipuláciou,
ako aj pre veľkoplošné debniace nasadenia.

Prípustný tlak čerstvého betónu: 60 KN/m²

Master – debnenie oceľové je perfektné rámové debnenie pre veľkoplošné nasadenie s pomocou

Prípustný tlak čerstvého betónu: 80 KN/m²

žeriavu.

Vďaka rozmerovej skladbe dielov debnenia – 10 rôznych šírok prvkov debnenia a 3 rôzne výšky sa
ponúkajú početné možnosti kombinácií, čím sa debniaci systém prispôsobuje všetkým požiadavkám
stavby.
Rámy debniacich dielcov majú hrúbku profilu 123 mm. Povrch Alu-Master je ošetrený práškovou
farbou a oceľový variant je pozinkovaný, čo umožňuje ľahké čistenie rámov debnenia.
Do rámov sa buď nituje alebo zozadu priskrutkováva 18 mm hrubá fínska preglejka (obojstranne
potiahnutá vodovzdorným filmom a zložená z 13 lepených vrstiev), alebo umelohmotná šalovacia
plocha modrá z oboch strán potiahnutá umelohmotným 2 mm hrubým filmom.
Debniace diely Alu-Master môžu byť transportované v kontajneroch šetriacich priestor. Drobné prvky
sú prepravované v UNI-kontajneroch alebo sú v nich skladované.
Alu-Master – rámové debnenie je kompatibilné s Master-debnením (oceľové). Je preto možné pri
veľkoplošnom debnení Master (oceľ.) a počas žeriavových prestávok ďalej debniť s Alu-Master – debnením
ručne
Optimálne oblasti nasadenia Master – rámového debnenia:

Debnenie stĺpov

Debnenie stien
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Kruhové debnenie

II) MANIPULÁCIA S MASTER-DEB. SYSTÉMOM:
Transport:

Prenos žeriavom pomocou
transportného závesu

Alu-Master – panely sa prepravujú
v kontajneroch a príslušenstvo
v UNI-kontajneroch.
Master – panely sa prenášajú buď
v baloch alebo jednotlivo pomocou
tzv. transportného závesu.
Kontajner pre Alu-debniace
panely

Jednotlivo pomocou Mastertransportného závesu

UNI- kontajner

Zadebnenie:
Odobrať zaisťovacie strmene z prepravného kontajnera
a vybrať panely. Potom nastriekať na oddebňovaciu plochu
oddebňovací (oddeľujúci) prostriedok (panely sa potom
pri oddebňovaní ľahšie uvoľňujú od betónu).
Na mieste nasadenia sa jednotlivé panely debnenia spájajú
(preväzujú) navzájom pomocou klinových zámkov.
Šikmé vzpery (ustavovacie podpery) treba najprv upevniť na
debnenie a potom do podkladnej betónovej dosky. Teraz
možno debniace panely presne nastaviť do požadovanej polohy.
Pomocou žeriavu je možné týmto istým spôsobom vztýčiť aj
v ľahu na zemi predmontované veľkoplošné debniace sekcie.

UPOZORNENIE: Predmontovanú sekciu debniacich panelov
možno uvoľniť zo závesu žeriava až vtedy, keď sú na toto debnenie
namontované šikmé vzpery a tým je takéto veľkoplošné debnenie
zaistené proti pôsobeniu vetra.
Takýmto spôsobom sa prikladajú ďalšie debniace panely alebo
veľkoplošné panelové sekcie k sebe a navzájom sa spájajú preväzujú.
Keď máme postavenú jednu stranu debnenia môžeme zabudovať do
budúcej steny výstuž.
Potom je možné na hotovej strane debnenia navliecť
spínaciu oceľ (spínacie tyče).

UPOZORNENIE: Veľkoplošné debniace sekcie možno
odvesiť zo žeriava až vtedy, keď je zabudovaný dostatočný
počet kotiev, aby nedošlo k zrúteniu debnenia.
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Betonáž:
Alu-Master-debniace panely sú použiteľné
pre max. tlak čerstvého betónu 60 kN/m².
Master-debniace panely sú použiteľné
pre max. tlak čerstvého betónu 80 kN/m².
(pozri normu DIN 18218).
Pri hutnení betónu treba zohľadniť normu DIN 4235.
Rýchlosť stúpania hladiny betónu pri betonáži treba
dodržať. Zadnú (chrbtovú) stranu debniacich
panelov treba okamžite po betonáži očistiť vodou.

Oddebnenie:
Po dosiahnutí minimálnej pevnosti betónu môžeme začať s
oddebňovaním.
Uvoľníme Kombi-platničky (Kombi-matice) a vytiahneme kotvy.
Odstránime Master-klinové zámky a odnesieme debniace panely.
Očistíme debnenie od zbytkov betónu a ošetríme oddebňovacím
(oddeľovacím) prostriedkom.
Ak sa oddebňuje pomocou žeriavu môžeme premiestniť celú
sekciu debniacich panelov naraz spolu so šikmými vzperami
a lešenárskymi konzolami (resp. 3S-betónovacími lávkami).
UPOZORNENIE: Sekciu debniacich panelov žeriavom nikdy
neodtŕhame.
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III) POPIS ČASTÍ SYSTÉMU:
Rámové prvky (panely):
Alu-Master - rámové prvky:
Alu-Master-rámový prvok pozostáva z tvarovo stabilného a proti krúteniu tuhého obvodového profilu,
ktorý je zhotovený ako dutý profil. Tieto prvky sú prípustné pre používanie max. tlaku čerstvého betónu
60 kN/m2 (DIN 18218). Diagonálna stojina (naprieč vnútrom profilu) zvyšuje stabilitu (tuhosť) dutého
obvodového profilu veľmi výrazne a bráni event. deformáciám rámu.
Pre upevnenie spojovacích prvkov je v obvodovom profile vytvorená tvarovo stála (pevná) plocha
vystužená diagonálnou stojinou, odolná na tlak.
Na profile je tiež vytvorený ochranný val, ktorý chráni celý obvod debniacej plochy (preglejky,
resp. plastovej platne).
Dve doliehajúce plochy na obvodovom profile uľahčujú čistenie panelov.
Doliehajúce plochy
Ochranný val pre
hrany

Alu-Master
obvodový
profil

Diagonálna
stojina –

Úložná plocha pre
preglejku
Tlačená plocha pre
spojovacie diely

Master – rámový diel:
Konštrukcia Master-rámového dielu je až na minimálne odchýlky identická ako u Alu-Master - rámového
dielu.
Jednotlivé profily sú zhotovené z jemnozrnnej ocele.
Tieto prvky je prípustné používať do hodnoty tlaku čerstvého betónu 80 kN/m2 (DIN 18218).
Doliehajúce plochy
Ochranný val

Oceľový –
Master
obvodový
Tlačená plocha pre
spojovacie diely

Úložná plocha pre
preglejku

UPOZORNENIE: Pri zaťažení 80 kN/m2 sa musí pri Master-paneli 270/135 cm použiť spínacia tyč DW20!
tyč DW20!
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Obvodový profil
122

Vo všetkých Master-rámoch sú štyri kónické
38
30

možno zvládnuť aj výškové skoky v debnení

23
31

prechodky vovarené. Pomocou týchto
ako aj sklonené (šikmé) debnenie.

23
31

47
39

Kónická prechodka

Obvodový profil

Madlo

Štyri madlá privarené na obvodový a klobúkový
Klobúkový rofil

profil uľahčujú manipuláciu Alu-Master - debnenia.

Kónická prechodka

Rámy sú vystužené funkcionálnymi a klobúkovými profilmi,
profilmi, ktoré tvoria súčasne úložnú plochu pre
debniacu dosku. Rámové panely môžu byť
vystrojené buď fínskou preglejkou alebo

Obvodový profil

Debniaca
plocha

PRIMUS – plastovou doskou, pričom je debniaca
doska priskrutkovaná k funkcionálnym a
klobúkovým profilom. Funkcionálny profil
je zhotovený tak, aby sa dali prvky príslušenstva,
ako napr.: RS-napínacia spona, Master-šikmá
vzpera a iné, ľahko pripevniť. Dva vonkajšie

Kónická
prechodka
Klobúkový profil

funkcionálne profily sú vybavené otvormi na
zavesenie lešenárskych konzôl.

Funkcionálny profil
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Funkcionálny profil
bez otvoru

Funkcionálny profil
s otvorom

Madlo

Prvkový (panelový) raster = skladba panelov:
Rozmery Master-panelov sú kocipované tak, aby bolo možné zadebniť akýkoľvek pôdorys.

Alu-Master – rámové debnenie:

8 šírok panelov, 2 výšky

90 cm
75 cm
60 cm
55 cm
50 cm
45 cm
30 cm
25 cm

90 cm
270 cm

Panely debnenia sa môžu navzájom kombinovať na ležato aj na stojato, čím sa debnenie stáva
vysoko flexibilné a prispôsobivé na každú situáciu:

Darstellung ohne Anker u. Richtschienen

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Master – rámové debnenie: 9 šírok panelov, 3 výšky

240 cm
135 cm
90 cm
60 cm
55 cm
50 cm

(nie pri výške 330)

45 cm
30 cm
25 cm
135 cm
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270 cm

330 cm

Master- univerzálne panely:
Pre výrobu debnenia stĺpov a vytvorenie rohov sú v sortimente univerzálne prvky (panely).

Alu-Master- univerzálny prvok (panel):
Šírka 75 cm a dve výšky 90 cm a 270 cm:

Nastavovacia
koľajnica (profil)

Nastavovacia
koľajnica (profil)

90 cm

Raster otvorov s rozostupom 5 cm umožňuje
premenlivé hrúbky stien a prierezy stĺpov

Spojovacia rúrka
(otvor)

od 20 do 60 cm.

Upozornenie: Nepotrebné otvory uzatvoriť zátkami!

270 cm
Master - panel

Master – univerzálny
spojovací trn

Hrúbka steny: 25 cm

Alu-Master – univerzálny prvok
Dištančná
Master – klinový zámok

Alu-Master – vnútorný
Hrúbka steny: 20 cm
Alu-Master – univerzálny
prvok (panel)
Kombi-matica
s platničkou

Kombi-matica
s platničkou
Master – univerzálny spojovací trn

Hrúbka steny: 30 cm

Master – univerzálny spojovací trn

Master – panel

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Master – univerzálny prvok:
90 cm široký Master – univerzálny panel sa
dodáva vo výškach 270 cm a 135 cm.
Pri nasadení tohto prvku je vzhľadom na jeho
hmotnosť potrebný žeriav.

Nastavovacia lišta

Nastavovacia lišta

Spojovacia trubka

135 cm

Raster otvorov vo vzdialenosti 5 cm
umožňuje premenlivé hrúbky steny
a stĺpových prierezov od 20 do 75 cm.
Na spájanie Master – univerzálnych
panelov je potrebný len Master
– univerzálny spojovací trn a
kombi-matica s platničkou.

Master – univerzálny spojovací trn

Kombi-matica s platničkou
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270 cm

Master – rohy:
90°- rohy sa zhotovujú pomocou Alu-Master – resp. Master – vnútorných a vonkajších rohov.
Tieto sú k dispozícii v nasledujúcich výškach:
Alu-Master Inneneck

Master – Inneneck

Master-Außeneck

90 cm

90 cm
135 cm

270 cm
330 cm
Master-Panel
270/50

135 cm
270 cm

270 cm
330 cm

Master – vonkajší roh

Master-Panel
270/50

(Alu) Master – vnútorný roh má dĺžku
ramena 25 resp. 30 cm.
(Dĺžka 30 cm je vrátane debniacej plochy).
Master – vnútorný roh 270/25/25

Na protiľahlej strane sú debniace panely
zodpovedajúce príslušnej hrúbke steny
doplnené Master – vonkajším rohom.

Hrúbka steny: 25

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Na vytvorenie ostrých a tupých rohov s uhlom 60° - 180° sa používajú Master – nastaviteľné (kĺbové)
rohy vonkajšie a vnútorné.
Master – kĺbový roh vnútorný

Master – kĺbový roh vonkajší

90 cm

90 cm

135 cm

135 cm

270 cm

270 cm

Master – kĺbové rohy sa dodávajú vo výškach 270 cm, 135 cm, 90 cm.
Pri vnútorných nastaviteľných rohoch je dĺžka ramena 30 cm, pri vonkajších nastaviteľných rohoch 6,5 cm.

Nastaviteľný
Master – zámok

Master-Panel
270/25

Master – vonkajší roh
kĺbový 270/6/6

Master – zrovnávacia
koľajnica
Hranol (rezivo)
Master – zrovnávacia
koľajnica

.
in
m
60
°

max
. 180
°

Master – RS – napínací zámok
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Master – kĺbový roh
vnútorný 270/30/30

Zhotovenie rohov v 135°-uhle sa robí použitím Alu-Master 135°- rohov najľahšie. Takýto pevný prvok je
oveľa stabilnejší a tuhší proti krúteniu ako kĺbové (pohyblivé) rohy a netreba pri ňom používať žiadne
zrovnávacie koľajnice.
135°-rohy sú tak koncipované, že vonkajší a vnútorný roh pri stene hrubej 25 cm už nevyžadujú žiadne
dodatočné panely

(pozri príklad použitia).
Alu-Master – vnútorný rok 135°

Alu-Master – vonkajší roh 135°

135 cm
270 cm

Príklad použitia:

135 cm
270 cm

Alu-Master – vonkajší roh 135°
270/30/30
Alu-Master – vnútorný roh 135°
270/20/20

Hrúbka steny: 25 cm

135
°
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Master – oblúkový plech:
Závesné oko pre žeriavový hák

S týmito prvkami sa zhotovujú okrúhle, resp.

Úchyt pre UNI-koľajnicu 40

oblúkové steny polygonálnym spôsobom.
predpínacie zariadenie

Oblúkové plechy sa nasadzujú v spojení
s Alu-Master – rámovými panelmi.
Ľubovoľný polomer krivosti sa nastavuje
pomocou predpínacieho zariadenia.
Minimálny vnútorný rádius: 1,80 m
Spájanie oblúkových plechov s Alu-Master –
panelmi sa uskutočňuje pomocou klinových
zámkov.

90 cm

Spínacia oceľ (tyč) prechádza stredom
oblúkového plechu a je upevnená pomocou
„UNI-koľajnice 40“ a kombi-matice s platničkou.

135 cm
270 cm

UNI-koľajnica 40
Oblúkové plechy – Master sú k dispozícii v stavebných výškach 270 cm, 135 cm a 90 cm a v šírkach
20 cm, 25 cm a 30 cm.

20 cm
Vnútorný alebo
vonkajší oblúkový
plech

16

Gerüste – Baugeräte – Schalungen

25 cm

30 cm

Vonkajší oblúkový
plech

Vonkajší oblúkový
plech

Príklad debnenia:
Master – rámový panel 270/45:
vnútri aj vonku sa použijú
rovnaké panely

Okrúhly zásobník: Vnútorný rádius: 3,50 m
Hrúbka steny: 0,25 m

Master – oblúkový
plech 20: štandardný
oblúkový plech pre
vnútorné debnenie
Master – klinový zámok
UNI-koľajnica 40
Master – oblúkový
plech 25: štandardný
oblúkový plech pre
vonkajšie debnenie

Master – oblúkový plech 20:
na vyrovnanie: po obvode
rovnomerne rozmiestniť

Zobrazenie bez detailov kotvenia a šikmých vzpier

– Kombi-matica s platničkou

UNI-koľajnica

Master – oblúkový
plech 270/20

Master-Panel
270/45
Spínacia oceľ

Klinový zámok

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Diagram nasadenia:

Šírka panelu

Odchýlka od kruhového oblúka (kružnice) [cm]

5

135

Hrúbka steny = 20 cm

4

3
Hrúbka steny = 15 cm

90

2

60
45
1

30

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Vnútorný rádius (m)
Tento diagram slúži na stanovenie maximálnej šírky panelov vo vzťahu k polomeru krivosti a odchýlky

.

od kruhového oblúku (kružnice).
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Výpočet skladby panelov:
Údaje o stavbe:

Príklad:

Vnútorný rádius [cm]

Vnútorný rádius: 450 cm

Vonkajší rádius [cm]

Vonkajší rádius: 475 cm

Dĺžka kroku betonáže [cm]

Dĺžka kroku betonáže: 943 cm
(1/3 celého vnútorného obvodu)

Voľba šírky rámového debniaceho panelu [cm]
Kontrolou prípustnej zvolenej miery

Zvolíme šírku rámového panelu:

v diagrame nasadenia.

60 cm

Pre vnútorné debnenie:
Použijeme oblúkový plech 20 cm
Stanovenie počtu prvkov:
(Dĺžka kroku betonáže - šírka rámového panelu)
(Šírka rámového panelu + 20)

(943 − 60)
= 11
(60 + 20)

= ............

Výsledok nám udáva počet oblúkových plechov
pre jednu stranu debnenia. V prípade potreb

Počet oblúkových plechov: 11

zaokruhľujeme tento výsledok nahor!

Počet rámových panelov: 12

Počet rámových panelov je o 1 kus vyšší ako
oblúkových plechov.

Stanovenie rozmiestnenia oblúkových plechov
pre vonkajšie debnenie:
Vonkajší rádius x (Šírka rámového panelu + 20) – Šírka rámového panelu
=
Vnútorný rádius

...

475
x (60 + 20) − 60 = 24,44
450

Najbližší užší oblúkový plech bude zvolený
ako „Typ 1“.

Oblúkový plech „Typ 1“ = 20 cm

Dosadením rozdielu (24,44 cm – 20 cm = 4,44 cm)
do nasledujúceho vzorca dostaneme počet

Rozdiel = 4,44

oblúkových plechov „Typ 1“:
Stanovený počet oblúkových plechov

x (1 -

rozdiel

1-5

)=

Počet „Typ 1“

11 x (1 −

4,44
) = 1,23
5

Odpočítaním počtu „Typ 1“ od stanoveného
počtu oblúkových plechov dostaneme počet

2 Oblúk. plechy „Typ 1“ (20 cm)

oblúkových plechov „Typ 2“.

9 Oblúk. plechov „Typ 2“ (25 cm)

Ako „Typ 2“ sme zvolili najbližší širší oblúkový
plech.
Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Master – vyrovnávací plech:
S týmto prvkom je možné zhotoviť vyrovnanie (dorovnanie) od 4 cm do
20 cm. Pre jedno dorovnanie je treba použiť 2 nastaviteľné zámky a 3
zrovnávacie koľajnice 100, pričom stredná zrovnávacia koľajnica musí
byť upevnená pomocou troch Master-RS-napí- nacích zámkov.
Master – vyrovnávací plech

Master – zrovnávacia
koľajnica 100

Spínacia tyč

135 cm

90 cm

Kombi-matica s platničkou

270 cm
Master – RS –
napínací zámok
Master – nastaviteľný
zámok

Master – vyrovnanie zbytkových dĺžok = vyrovnávacie vložky:
330/10

270/10

Nahrádzajú drevené dorovnávacie vložky. Na jedno vyrovnanie zbytkovej
dĺžky potrebujeme 2 nastaviteľné Master-zámky a 2 zrovnávacie koľajnice
100. Zrovnávacie koľajnice sú spolukotvené a nie sú potrebné dodatočné
Master-RS-napínacie zámky.

Vyrovnanie zbytkovej dĺžky – vyrovnávacia vložka

Spínacia tyč

135/10
Master – zrovnávacia
koľajnica 100
90/10
Kombi-matica s platničkou

Master –
nastaviteľný zámok

20

Gerüste – Baugeräte – Schalungen

Master – oddebňovací prvok:
Za účelom ľahšieho oddebnenia pri úzkych prierezoch, ako výťahové šachty, schodištia a pod.
šachty, schodištia a pod.
Pre použitie oddebňovacieho prvku sú potrebné 3 nastaviteľné rýchlo-spony a 3 zrovnávacie
Spínacia matica

koľajnice.

Zrovnávacia
koľajnica

Uvoľnením spínacej matice
AL-oddebňovací
prvok

sa obe polovičky oddelia
a oddebnenie sa uľahčí

Master –
nastaviteľný zámok

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Master – spojovacie prvky:
Master – rámové panely sa spájajú pomocou Master – klinových zámkov. Pri výške debniacich panelov
2,70 m sú potrebné len dva zámky na každý spoj. Na vonkajší roh vysoký 2,70 m je potrebných osem
zámkov na spojenie rohu so stenou, to značí štyri zámky na jedno rameno rohu.
Master – klinový zámok je samozatvárací. Preto je možné ovládať ho jednou rukou. Druhou rukou sa
úderom kladiva zabezpečí tesné spojenie panelov.

RINGER
RU-NE

Spojenia vyrovnávacích prvkov do max. 20 cm umožňuje Master – nastaviteľný zámok. Pri tomto
zámku sa roztvorenie ramien (čeľustí) nastavuje cez kotviacu (spínaciu) tyč DW15. Pri výške panelov
2,70 m sú pri vyrovnaniach alebo napojeniach jednotlivých taktov potrebné len dva nastaviteľné
Master - zámky (pozri zobrazené príklady).

Vyrovnanie
Nastaviteľný
Master – zámok

Master – zrovnávacia
koľajnica

Napojenie jednotlivých taktov betonáže
Hranol
max. 20 cm

Master – RS –
napínací zámok

Nastaviteľný
Master – zámok

Nadstavenie

Hranol

Hotová stena: 25 cm

výšky debnenia
Nastaviteľným Master – zámkom možno
možno pritiahnuť k hornej hrane
debniacich panelov hranol slúžiaci
ako nadstavenie výšky debnenia.
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Hranol

Master – RS –
napínací zámok

Master – zrovnávacia koľajnica:
Pri vyšších nadstaveniach panelov sa na vystuženie
panelovej zostavy používa Master – zrovnávacia
koľajnica 150. Master – zrovnávacia koľajnica 100
Master – zrovnávacia koľajnica 150

sa používa hlavne na vyrovnania alebo napojenia
jednotlivých taktov.

Funkcionálny profil

Master – zrovnávacia koľajnica

Master – zrovnávacia koľajnica 100

Master – RS – napínací zámok

Master – RS – napínací zámok

Zrovnávacia koľajnica sa pripevňuje
pomocou Master – RS – napínacieho
zámku na funkcionálny profil. Na jednu
koľajnicu potrebujeme 2 kusy napínacích
zámkov.
Zrovnávacia koľajnica môže byť
spolukotvená (spínaná).
Pri nasadení panelov ležmo sa
(napr. 10 x 12 cm) aby sa dala použiť
kombi – platnička s maticou.
Na upevnenie hranola pod ležiacim
panelom 270 sa použijú 2 kusy
zrovnávacích koľajníc.
Master – zrovnávacia koľajnica 150

Master – RS – napínací zámok

Master – zrovnávacia
koľajnica 100

Hranol

Master – RS – napínací zámok

Master – zrovnávacia
koľajnica 150

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Prvky kotvenia:
Master – rámové panely sa kotvia pomocou spínacej ocele a 2 kusov kombi – platničiek s maticou.
UPOZORNENIE: používať len prípustné (certifikované) spínacie tyče!
Spínacie tyče nezvárať a nežeraviť (neprehrievať) môžu sa lámať.
Spínacia tyč

Kombi – platnička s maticou

Univerzálna zátka na uzavretie (zaslepenie)
nepotrebných otvorov v debnení.

Master –
rámový panel

Dištančná
rozpera

Kónická prechodová trubka

Zátka pre dištančnú trubku slúži na uzavretie
(zaslepenie) dištančných rúrok, ktoré
zostávajú v betóne

Dištančná trubka

ako alternatíva k dištančnej rozpere sa môže
použiť dištančná trubka a 2 kusy tlakových
kónusov.
Výhoda: hrúbka steny je variabilná.

Tlakový kónus

Pri výške panelov 270 cm sa musí po výške každý spoj panelov kotviť
dvakrát. Kónické prechodky sú preto kónické, aby sa dali kotviť (spínať)
panely aj v šikmej polohe. Tanierová podložka = platnička je k matici
upevnená kĺbovo, čo umožňuje platničke presne doľahnúť na rám
debniaceho panelu.
Obojstranne kónická stena
max. 2 x 4,5°

Jednostranne kónická stena
max. 4°

Výšková nerovnosť
max. 1,0 cm
na 10 cm hrúbky steny

UPOZORNENIE:

sklonené panely musia byť zabezpečené
proti nadvihnutiu.
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Pri nasadení panelov ležmo, pod ktoré nie je podložený hranol, musí byť namiesto kombi – platničky s
maticou použitá šesťhranná matica DW 15 + protiplatnička KL (podkladná platnička KL).

Protiplatnička KL

Spínacia tyč

Šesťhranná matica DW 15

Na zhotovenie čelných (koncových) debnení slúži
Master-čelná kotva v kombinácii s Master –
Master zrovnávacia koľajnica 100

zrovnávacou koľajnicou 100 a kombi – platničkou
s maticou.
Pri výške panelov 2,70 m je potrebných na jedno
čelné debnenie 6 kusov čelných kotiev, 3 kusy
zrovnávacích koľajníc a 6 kombi – platničiek s
maticami.

Kombiplatnička s maticou

Spínacia tyč

Kombi – platnička s maticou
Master čelná kotva

Uholník na upevnenie kotvenia (spínacej tyče)

Keď je výška betonáže rovnaká ako
výška debnenia, môže byť použitý
uholník na upevnenie kotvy (spínacej
tyče). Ak sa tento nepoužije dochádza
pri bežnom spínaní k primalému prekrytiu
spínacej tyče v chráničke betónom.

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Debnenie základov:
Ležiace Master – rámové panely použité ako debnenie základových konštrukcií. Na kotvenie sa používajú
dierovaná páska a základová spona (pozri obrázok).
Výhody:
- žiadne diery na kotvenie
- nízka potreba miesta pre debnenie pri úzkych výkopoch
Oblasť použitia:
- výška max. 90 cm
- hrúbky stien sa menia v rastri 5 cm
Spojenie dierovanej pásky a základovej spony

Zaťaženie:
- dierkovaná páska max. 12 kN
Dĺžka dierovanej pásky = hrúbka steny + 50 cm

1 rolka dierovanej pásky = 25 m

Dištančná trubka
Základová spona

Dierovaná páska
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Spínacia tyč DW 15

Základová spona

Kombiplatnička s maticou

Debniaci rám

Pracovné plošiny:
3S – plošina 3,0 m

3S – univerzálna šplhacia plošina
Zaťažiteľnosť do 200 kg/m2

3S – betonárska konzola

1

Master – šikmá
vzpera

4
Master – rámové
debnenie

2
6

3

5

Montáž:

1. 3S – plošina (1) sklápateľná = rozložiť
2. Perovú závlačku (2) a spojovací trn (3) odstrániť
3. Vertikálny nosník (4) sklopiť nadol (AB)
4. Horizontálny nosník (5) vpredu a vzadu zavesiť a vytlačiť celkom dopredu
5. Vertikálny nosník (4) vyklopiť nahor (AUF) a zaistiť spojovacím
trnom a perovou závlačkou

6. 3S – plošinu s 3S – betonárskou konzolou nasadiť na debnenie a strmeňom zaistiť
DODRŽUJTE INFORMÁCIU K POUŽÍVANIU RINGER 3S – PLOŠINY!
Master – lešenárska konzola:
Táto lešenárska konzola pozostáva z konzoly
a zábradlia.
Šírka konzoly je 75 cm
Max. rozostup konzôl navzájom je 1,5 m.
Prípustné zaťaženie: 200 kg/m2

Konzola sa používa pri stojacich a
ležiacich debniacich paneloch.
Musia byť zabezpečené proti vyzdvihnutiu.
Pri nepriebežných plošinách je treba na
čelách nasadiť čelné zábrany (ochrany).
UPOZORNENIE: Zohľadnite platné
bezpečnostno-technické ustanovenia.
Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Odstavné a nastavovacie pomôcky:
Master – šikmé vzpery slúžia na nastavenie

Na rámových paneloch slúži na

debnenia. Debnenie tým nadobúda stabilitu

upevnenie šikmej vzpery

polohy

funkcionálny profil.

a odolnosť proti vetru, ktorá musí byť
zabezpečená v každej fáze výstavby.
Všetky šikmé vzpery musia byť zakotvené
v betóne odolávajúc tlaku aj ťahu.
Zaťaženie kotvenia: pozri tabuľku 2
Na prenesenie tohto zaťaženia môže
poslúžiť napr. kompaktná hmoždina
HKD M16 firmy Hilty.
Master – šikmá vzpera:

Šikmá vzpera „G“

Pracovná výška (vysunutie) tejto

Táto vzpera má pracovné vysunutie

vzpery sa pohybuje od 2,05 m

od 3,50 m do max. 5,90 m. S touto

do max. 3,55 m, pričom nesmie

vzperou sa dá dosiahnuť debniaca

byť prekročená max. výška

výška do max. 6,70 m.

debnenia 4,50 m.
V kombinácii s predĺžením sa získa
Počet vzpier na 2,70 m širokú

pracovná dĺžka (vysunutie) vzpery

panelovú sekciu:

od 6,20 m do max. 8,40 m.

Výška
debnenia
3,60 m
4,80 m
5,40 m

Šikmá
vzpera
1

Pri väčších debniacich výškach treba

Šikmá
vzpera „G“

1

kontaktovať firmu RINGER alebo
jej regionálneho zástupcu.

1
1

Šikmá vzpera „G“

Šikmá
vzpera

Zaťaženia:
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Dĺžka vysunutia
(m)

Tlak
(kN)

2,05

22

2,55

20

3,05

15

3,55

12

3,50

40

4,30

40

5,10

40

5,90

30

6,20

20

7,30

20

8,40

20
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Tah
(kN)

Zaťaženie
kotvenia (kN)

18

12

40
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Premiestňovanie žeriavom:
Pomocou Master – žeriavového háku možno
premiesňovať veľké zostavy panelov.
Hák sa zavesí do profilu debniaceho panelu v
blízkosti výstuh.
Zavesenie sa udeje zdvihnutím prítlačného
strmeňa rukou.
UPOZORNENIE: pri zavesení ležiacich panelov
je treba zohľadniť smer zaťaženia:
„ZVISLO NAHOR“

Prípustné zaťaženie = 12 kN/1 hák

Pred nadvihnutím debniacich panelov je nutné skontrolovať,
či sa profil debnenia celý nachádza vo vybraní žeriavového
háku a či spodná hrana prítlačného (zverného) strmeňa háku celou plochou dolieha na profil
debnenia. Inak hrozí uvoľnenie háku.
Maximálna hmotnosť premiestňovaného bremena nesmie prekročiť 1200 kg.
Žeriavový hák treba pred každým použitím skontrolovať na poškodenia a opticky registrovateľné
deformácie.
Skontrolovať aj hladkosť chodu všetkých pohyblivých častí.
Debnenie sa nikdy nesmie žeriavom odtŕhať od betónu lebo vzniká nebezpečenstvo
preťaženia žeriavového háku.
Raz ročne treba žeriavový hák nechať skontrolovať oprávnenou osobou.
Master – žeriavový hák treba uchytávať
vždy v oblasti spoja panelov alebo pri

Master – žeriavový

stužujúcich profiloch rámu, aby sa
zabránilo pošmyknutiu háku.
Panelovú sekciu vešať symetricky
(poloha ťažiska). Uhol medzi
závesmi môže byť max. 60°.

Master – zrovnávacia
koľajnica 150

Pri veľkých panelových jednotkách
zmontovaných na zemi, musia
byť tieto vystužené zrovnávacími

Master – RS –
napínací zámok

koľajnicami 150, aby sa panelová
jednotka pri nadvihnutí nelámala
(nebortila).
Treba zohľadniť návod na

Master – klinový
zámok

prevádzku pre žeriavový hák.

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Transport, ukladanie a skladovanie:
Prepravný kontajner na Alu – Master panely

UNI – kontajner

V jednom takomto kontajneri pre Alu -

Slúži na prepravu a odkladanie dielov.

debnenie môže byť uložených 8 kusov
Alu – rámových panelov a transportovaných.

UPOZORNENIE: zohľadniť technický list

Pre 90 cm a 75 cm panely sú potrebné dve
zábradlia (strmene po obvode). Pre všetky

Prípustná celková záťaž: 12 kN

menšie panely sú potrebné 4 zábradlia, aby
sa mohli panely ukladať jeden na druhý.
UPOZORNENIE: zohľadniť technický list
(záznam) ku kontajneru
Prípustná celková záťaž: 4,8 kN

Bedňa na drobnosti
Zásobník pre všetky drobnosti, ktoré
sa pri debnení používajú
UPOZORNENIE: zohľadniť technický list
Prípustná celková záťaž: 10 kN

STAPOS – transportný záves
Na bezpečný transport
Master – panelov.

Master – prepravný záves 3 m
Na ukladanie a odoberanie Masterpanelov.
Max. celkové zaťaženie: 16 kN

Max. celkové zaťaženie: 20 kN
UPOZORNENIE: zohľadniť technický list pre
STAPOS – záves.
Panely ležiace na sebe je treba
zaistiť proti posunutiu pomocou.
prepravného kónusu –minimálne

Použitie: transportné trny zasunúť do

2 kusy na panel.

otvorov na vonkajšej strane rámu.
Pri zaťažení sa transportný trn zaistí
sám.
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IV) OBLASTI NASADENIA:
Napojenia stien, uskočenia v stenách:
Master – zrovnávacia
koľajnica 100

Pri napojeniach stien v tvare T pomocou
drevených hranolov sú pri výške panelov
2,70 m potrebné 3 zrovnávacie koľajnice
100 na každú stranu.
Aby sa dali použiť kombi – matice s
platničkou musí byť hranol min. 3 cm hrubý.
Pre hranoly do 5 cm hrúbky nepotrebujeme
zronávacie koľajnice.
Existujúca stena
Šesťhranná matica DW15

Hranol

Protiplatnička KL

Master – RS –
napínací zámok

Pre T – napojenia bez drevených hranolov
je treba namiesto kombi – matice s
platničkou použiť protiplatničku KL spolu
so šesťhrannou maticou DW15.
Existujúca stena

Pozdĺžne napojenia sa dajú zhotoviť pomocou Master – panelov alebo hranolov.
Pri výške panelov 2,70 m potrebujeme na každú stranu 3 zrovnávacie koľajnice a 6 napínacích zámkov.
Na upevnenie hranolov sú ešte dodatočne potrebné 2 nastaviteľné zámky.
Existujúca
stena

Nastaviteľný Master –
zámok

Hranol

Master – RS –
napínací zámok

Existujúca
stena
Master –
panel
Existujúca stena

Master – univerzálny panel 270/75

Pozdĺžne napojenie je možné urobiť aj
pomocou Master – univerzálnych panelov.

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Napojenie rohu pomocou hranolu:

Existujúca stena
Hranol

Pri výške panelov 2,70 m sú potrebné na

Master – zrovnávacia
koľajnica 100

každú stranu 3 zrovnávacie koľajnice 100
a 6 napínacích zámkov.
Pri hranoloch do 5 cm hrúbky nie sú
potrebné žiadne zrovnávacie koľajnice.
Upevnenie pomocou 2 nastaviteľných

Master- zámkov.
Existujúca stena
Master – zrovnávacia
koľajnica 100

Hranol

Hranol
Nastaviteľný Master – zámok

Master – RS – napínací
zámok

Napojenie rohu pomocou panelu:
Zabuduje sa jeden Master-panel 270/25
a ten umožní vyrovnanie zbytkových
dĺžok.

Master-panel 270/25

Master – RS – napínací
zámok
Vnútorný roh

Masterpanel

T – napojenie

Master – univerzálny
spojovací trn

Master – zrovnávacia koľajnica 100

Hranol
Kombi – platnička

Uskočenie (zmeny hrúbky) steny
Uskočenie v stene je možné do max.
12 cm.
Pri výške panelov 2,70 m sú potrebné
3 zrovnávacie koľajnice 100,
3 napínacie zámky,
3 univerzálne spojovacie trny a
3 kombi – platničky.
Pri krátkych stenách je potrebná opora.
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Debnenie čela steny:
V Master – programe je viacero možností pre zadebnenie čela steny:
Master – panel s čelnou

Master – zrovnávacia koľajnica s

sponou uzáveru čela steny:

alternatívami – univerzálny spojovací
trn alebo čelná (bočná) kotva.

Čelná spona uzáveru steny

Master – zrovnávacia
koľajnica 100

Univerzálny spojovací trn

Hladké zadebnenie bez miesta
spínania (kotvenia).
Potrebné sú 3 čelné spony pri
2,70 m výške debnenia.

Kombi – platnička
s maticou

Master – čelná (bočná) kotva

Zrovnávacia koľajnica sa montuje pomocou
Master – univerzálny panel s alternatívami –

čelnej (bočnej) kotvy alebo s univerzálnym

univerzálny spojovací trn alebo čelná kotva

spojovacím trnom. Tieto sa umiestňujú do
stredu medzi 2 priečne profily, aby bolo

Master –
univerzálny panel

Master – čelná kotva
Alu – Master – panel

zaručené rovnomerné rozloženie zaťaženia.
Pri výške 2,70 m sú potrebné: 6 čelných
(bočných) kotiev, resp. univerzálnych
spojovacích trnov, 3 zrovnávacie koľajnice
a 6 kombi – platničiek s maticou.
Bezstupňová (plynulá) zmena výšky steny:
Master – obvodový profil umožňuje nasadenie
spojovacích elementov na každej stranje.
Tým je možné vedľa seba zmontovať panely s

Master – univerzálny spojovací trn

Master – panel

rôznou veľkosťou bez rastra. Takto je možné
prispôsobiť sa schodom, šikminám a
nerovnostiam bez navýšenia nákladov v

Zbytkové plochy:

súvislosti s debnením.

Pomocou zrovnávacej koľajnice a napínacích
zámkov máme možnosť s použitím hranolov
a debniacej dosky vyrovnať zbytkové plochy a
šikminy.
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Pravidlá nadstavovania (nadpájania) panelov:
Výška debnenia: do 3,60 m

270,0

270,0

30,0

bis 90,0

Výška debnenia: do 3,00 m

90

90

90

90

90

90

Výška debnenia: do 5,40 m

90

34
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90

270,0

270,0

bis 90,0

270,0

bis 90,0

Výška debnenia: do 4,80 m

90

90

90

270,0

bis 135,0

Výška debnenia: do 4,05 m

240

30
Výška debnenia: do 5,40 m

240,0

270,0

240,0

270,0

Výška debnenia: do 4,80 m

270

240
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Šplhacie debnenie:

a) ART.-NR.: B858V

e) ART.-NR.: B862V2

b) ART.-NR.: B862V

c) ART.-NR.: 2543

d) ART.-NR.: 254V8214

f) ART.-NR.: B862V1

g) ART.-NR.: 420v152

h) ART.-NR.: B529

a) Adaptér pre šplhacie plošiny pre 3S – plošiny - zinkovaný
b) Adaptér pre šplhacie plošiny pre 3S – rohové plošiny - zinkovaný
c) Kotviaca hmoždina DW20, ALU L=28 cm (stratený diel): pre stropy od 16 cm hrúbky;
prípustné zaťaženie: FH = 35,0 kN; FV = 47,0 kN

d) Kotviaca hmoždina DW 20, V2A L= 17 cm (stavebný diel): pre steny od 20 cm hrúbky
e) Kotviaca skrutka DW20x160 zinkovaná
f) Kotviaca skrutka DW20x250 zinkovaná
g) Klincovacia platňa DW20 – závit zinkovaný
h) 3S – skrutka na upevnenie šikmej vzpery – zinkovaná
Montáž:

1. Klincovaciu platňu upevniť pomocou klincov na debnenie.
Vzdialenosť z po hornú hranu je 6,0 cm + výška drevenej podložky. Podlážka plošiny musí presne
doľahnúť (pozri škicu s. 37)
Bezpečnostné predpisy – pozri DIN 4420

2. Nasadiť kotviacu hmoždinu:
DOLEŽITÉ: kotviacu hmoždinu DW20, ALU L=28 cm spojiť v správnej polohe
s výstužou!
Kotviacu hmoždinu DW20, V2A L=17 cm s pohyblivým zásuvným
strmienkom prevliecť v správnej polohe cez výstuž a pripevniť!

3. Betónovať
4. Odstrániť čelné (okrajové) debnenie stropnej dosky.
5. Klincovaciu platňu vykrútiť pomocou kľúča (SW 24)
6. Namontovať adaptér šplhacej plošiny pomocou kotviacej skrutky (SW 36)
7. Zavesiť 3S-plošinu s konzolami potom ako betón dosiahne potrebnú pevnosť.

15,0

510 cm

Detail zabudovania – stena
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Detail zabudovania – strop

Pri zabudovaní kotviacich hmoždín
DW20, V2A L=17 cm do tej istej
steny z oboch strán musia byť tieto
od seba vzdialené 15,0 cm.

Použitie 3S-plošiny 2,5 m a 3,0 m a rohovej plošiny.
Master – lešenárska konzola

Zavesenie:

Kotviace hmoždiny s adaptérom pre šplhacie plošiny,
s nadstavením debnenia
Master – šikmá vzpera
2

Zaťaženie do triedy lešenia 3, t. j. 200 kg/m .

3S – plošina

Výška debnenia do 5,4 m
Hranol
Kotviaca sktrutka
DW 20

Kotviaca hmoždina DW20
3S – adaptér pre šplhaciu
onzolu – zinkovaný

3S – základná
konzola

Varianta s nadstavením podopretým debnením
Zaťaženie do triedy lešenia 2, 150kg/m2
Výška debnenia do 2,70 m
Master – lešenárska konzola

Richtstützenanschluss
Napojenie šikmej vzpery do plošiny v mieste každej základnej konzoly
pomocou 3S-skrutiek pre šikmé vzpery.

Master – šikmá vzpera
Hranol

3S – plošina

Na stavbe treba debnenie zavetriť
napr. pomocou napínacieho pásu.
Zaťaženia od betónovacej konzoly a

Kotviaca skrutka DW20

Kotviaca hmoždina DW20

Pozor:

Master – skrutka
pre šikmú vzperu

3S-konzoly sa musia sčítať. Takéto
použitie je dovolené len pri rýchlostiach
vetra do 50 km/h. Pri vyšších rýchlostiach,

3S – základná konzola

dlhších prestávkach, prerušeniach prác
a ukončení práce je treba debnenie

3S – adaptér pre šplhacie
plošiny – zinkovaný

oprieť do stavby.

Zavetrenie

Gerüste – Baugeräte – Schalungen
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Zohľadnite informáciu pre používateľa pre RINGER 3S – plošinu!
Technické vypracovanie sa uskutočňuje firmou RINGER!

38
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Jednostranné debnenie:
Oporná konštrukcia “S“ a “L“ pre jednostranné debnenie do 6 m výšky. Bližšia informácia je v
informačnom liste pre používateľa k oporným konštrukciám.
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V) JEDNOTLIVÉ DIELY: Oceľové debnenie Master – zinkované

Stavebná výška 330

330/240

330/135

330/45-90

330/30

S fínskou preglejkou:

40

Označenie

Č. výr.

Master – panel 330/240 zinkovaný
Master – panel 330/135 zinkovaný
Master – panel 330/90 zinkovaný
Master – panel 330/60 zinkovaný
Master – panel 330/55 zinkovaný
Master – panel 330/45 zinkovaný
Master – panel 330/30 zinkovaný

805V240
805V135
805V90
805V60
805V55
805V45
805V30
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Hmotnosť
470,0 kg
238,0 kg
174,0 kg
133,0 kg
126,0 kg
112,0 kg
92,0 kg

Stavebná výška 270

270/240

270/135

270/45-90

270/25-30

Univerzálny panel
270/90

S fínskou preglejkou:
Označenie

Č. výr.

Master – panel 270/240 zinkovaný
Master – panel 270/135 zinkovaný
Master – panel 270/90 zinkovaný
Master – panel 270/60 zinkovaný
Master – panel 270/55 zinkovaný
Master – panel 270/50 zinkovaný
Master – panel 270/45 zinkovaný
Master – panel 270/30 zinkovaný
Master – panel 270/25 zinkovaný
Master – univerzálny panel 270/90 zinkovaný

801V240
801V135
801V90
801V60
801V55
801V50
801V45
801V30
801V25
801V751

Hmotnosť
385,0 kg
188,0 kg
140,0 kg
107,0 kg
99,0 kg
92,0 kg
87,0 kg
75,0 kg
68,0 kg
162,0 kg

S umelá hmota – doskou:
Označenie

Č. výr.

Master – panel 270/240 umelá hmota zinkovaný
K801V240
Master – panel 270/135 umelá hmota zinkovaný
K801V135
Master – panel 270/90 umelá hmota zinkovaný
K801V90
Master – panel 270/60 umelá hmota zinkovaný
K801V60
Master – panel 270/55 umelá hmota zinkovaný
K801V55
Master – panel 270/50 umelá hmota zinkovaný
K801V50
Master – panel 270/45 umelá hmota zinkovaný
K801V45
Master – panel 270/30 umelá hmota zinkovaný
K801V30
Master – panel 270/25 umelá hmota zinkovaný
K801V25
Master – univerzálny panel 270/90 umelá hmota zinkovaný K801V751

Hmotnosť
385,0 kg
188,0 kg
140,0 kg
107,0 kg
99,0 kg
92,0 kg
87,0 kg
75,0 kg
68,0 kg
162,0 kg
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Stavebná výška 135

135/135

135/90

135/45-90

135/25-30

Univerzálny panel
135/90

S fínskou preglejkou:
Označenie

Č. výr.

Master – panel 135/135 zinkovaný
Master – panel 135/90 zinkovaný
Master – panel 135/60 zinkovaný
Master – panel 135/55 zinkovaný
Master – panel 135/50 zinkovaný
Master – panel 135/45 zinkovaný
Master – panel 135/30 zinkovaný
Master – panel 135/25 zinkovaný
Master – univerzálny panel 135/90 zinkovaný

802V135
802V90
802V60
802V55
802V50
802V45
802V30
802V25
802V751

Hmotnosť
100,0 kg
77,0 kg
59,0 kg
52,0 kg
50,0 kg
47,0 kg
38,0 kg
35,0 kg
85,0 kg

S umelá hmota – doskou:
Označenie

Č. výr.

Master – panel 135/135 umelá hmota zinkovaný
K802V135
Master – panel 135/90 umelá hmota zinkovaný
K802V90
Master – panel 135/60 umelá hmota zinkovaný
K802V60
Master – panel 135/55 umelá hmota zinkovaný
K802V55
Master – panel 135/50 umelá hmota zinkovaný
K802V50
Master – panel 135/45 umelá hmota zinkovaný
K802V45
Master – panel 135/30 umelá hmota zinkovaný
K802V30
Master – panel 135/25 umelá hmota zinkovaný
K802V25
Master – univerzálny panel 135/90 umelá hmota zinkovaný
K802V751
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Hmotnosť
102,0 kg
75,0 kg
57,0 kg
54,0 kg
51,0 kg
48,0 kg
39,0 kg
36,0 kg
86,0 kg

JEDNOTLIVÉ DIELY: Alu Master s náterom

Stavebná výška 270

270/90

270/45-75

270/25-30

Univerzálny panel
270/90

S fínskou preglejkou:
Označenie

Č. výr.

Alu-Master – panel 270/90 s náterom
Alu-Master – panel 270/75 s náterom
Alu-Master – panel 270/60 s náterom
Alu-Master – panel 270/55 s náterom
Alu-Master – panel 270/50 s náterom
Alu-Master – panel 270/45 s náterom
Alu-Master – panel 270/30 s náterom
Alu-Master – panel 270/25 s náterom
Alu-Master – univerzálny panel 270/90 s náterom

701N90
701 75
701 60
701 55
701 50
701 45
701 30
701 25
701 751

Hmotnosť
64,0 kg
55,0 kg
47,0 kg
44,0 kg
41,0 kg
38,0 kg
30,0 kg
27,0 kg
59,0 kg

S umelá hmota – doskou:
Označenie

Č. výr.

Alu-Master – panel 270/90 umelá hmota s náterom K701N90
Alu-Master – panel 270/75 umelá hmota s náterom K701 75
Alu-Master – panel 270/60 umelá hmota s náterom K701 60
Alu-Master – panel 270/55 umelá hmota s náterom K701 55
Alu-Master – panel 270/50 umelá hmota s náterom K701 50
Alu-Master – panel 270/45 umelá hmota s náterom K701 45
Alu-Master – panel 270/30 umelá hmota s náterom
K701 30
Alu-Master – panel 270/25 umelá hmota s náterom
K701 25
Alu-Master – univerzálny panel 270/90 umelá hmota s náterom

Hmotnosť

K701 751

65,0 kg
58,0 kg
49,0 kg
46,0 kg
44,0 kg
41,0 kg
32,0 kg
29,0 kg
59,0 kg
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Stavebná výška 90

90/90

90/45-75

90/25-30

Označenie

Č. výr.

Alu-Master – panel 90/90 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/75 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/60 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/55 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/50 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/45 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/30 zinkovaný
Alu-Master – panel 90/25 zinkovaný
Alu-Master – univerzálny panel 90/90 zinkovaný

702 90
702 75
702 60
702 55
702 50
702 45
702 30
702 25
702 751

Univerzálny panel
90/90
Hmotnosť
25,0 kg
22,0 kg
18,0 kg
17,0 kg
16,0 kg
15,0 kg
12,0 kg
11,0 kg
24,0 kg

S umelá hmota – doskou:
Označenie

Č. výr.

Alu-Master – panel 90/90 umelá hmota zinkovaný
K702 90
Alu-Master – panel 90/75 umelá hmota zinkovaný
K702 75
Alu-Master – panel 90/60 umelá hmota zinkovaný
K702 60
Alu-Master – panel 90/55 umelá hmota zinkovaný
K702 55
Alu-Master – panel 90/50 umelá hmota zinkovaný
K702 50
Alu-Master – panel 90/45 umelá hmota zinkovaný
K702 45
Alu-Master – panel 90/30 umelá hmota zinkovaný
K702 30
Alu-Master – panel 90/25 umelá hmota zinkovaný
K702 25
Alu-Master – univerzálny panel 90/90 umelá hmota zinkovaný K702 751
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Hmotnosť
25,0 kg
22,0 kg
18,0 kg
17,0 kg
16,0 kg
15,0 kg
12,0 kg
11,0 kg
24,0 kg

JEDNOTLIVÉ DIELY: Rohy
Master – vonkajší roh zinkovaný

Master – vonkajší roh 330 zinkovaný
Master – vonkajší roh 270 zinkovaný
Master – vonkajší roh 135 zinkovaný
Master – vonkajší roh 90 zinkovaný

Č. výr.: 703V132
Č. výr.: 703V13
Č. výr.: 703V131
Č. výr.: 703V16

Master – vnútorný roh zinkovaný
Vnútorný roh šírky 30 cm zásadne s
debniacou plochou!!!!

M-vnútorný roh 330/30/30
M-vnútorný roh 270/30/30
M-vnútorný roh 135/30/30
M-vnútorný roh 270/25/25
M-vnútorný roh 135/25/25

Č. výr.: 803V51
Č. výr.: 803V1811
Č. výr.: 803V1221
Č. výr.: 803 11
Č. výr.: 703V111

Hmotnosť: 128 kg
Hmotnosť: 102 kg
Hmotnosť: 53 kg
Hmotnosť: 110 kg
Hmotnosť: 55 kg

Hmotnosť: 48,0 kg
Hmotnosť: 39,0 kg
Hmotnosť: 20,0 kg
Hmotnosť: 12,8 kg

Alu-Master – vnútorný roh s náterom
Vnútorný roh šírky 30 cm zásadne s
debniacou plochou!!!!

Alu-Master-Inneneck 270/25/25
Alu-Master-Inneneck 270/30/30
Alu-Master-Inneneck 90/25/25
Alu-Master-Inneneck 90/3030

Č. výr.: 703 11
Č. výr.: 703B212S
Č. výr.: 703B12
Č. výr.: 703B213S

Hmotnosť: 41 kg
Hmotnosť: 46 kg
Hmotnosť: 16 kg
Hmotnosť: 16 kg
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JEDNOTLIVÉ DIELY: Rohy
Master – kĺbový roh vnútorný

Master – kĺbový roh vnútorný 270/30/30
Master – kĺbový roh vnútorný 135/30/30
Master – kĺbový roh vnútorný 90/30/30

Č. výr.: 703 14
Č. výr.: 803 24
Č. výr.: 703 24

Hmotnosť: 110 kg
Hmotnosť: 52 kg
Hmotnosť: 32 kg

Alu-Master – vonkajší roh 135° s náterom

Alu-Master – vonkajší roh 135° 270
Alu-Master – vonkajší roh 135° 135
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Č. výr.: 703B 19
Č. výr.: 703B 192
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Hmotnosť: 56 kg
Hmotnosť: 28 kg

Master – kĺbový roh vonkajší

Master – kĺbový roh vonkajší A 270/6/6
Master – kĺbový roh vonkajší A 135/6/6
Master – kĺbový roh vonkajší A 90/6/6

Č. výr.: 703 141 Hmotnosť: 51 kg
Č. výr.: 803 24 Hmotnosť: 26 kg
Č. výr.: 703 241 Hmotnosť: 20 kg

Alu-Master – vnútorný roh 135° s náterom

Alu-Master – vnútorný roh 135° 270
Alu-Master – vnútorný roh 135° 135

Č. výr.: 703 18
Č. výr.: 703 181

Hmotnosť: 40 kg
Hmotnosť: 20 kg

JEDNOTLIVÉ DIELY: Vyrovnávacie vložky
Master – vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok

M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok
M-vyrovnávacia vložka zbytkových dĺžok

Master – oddebňovací prvok zinkovaný

Master – oddebňovací prvok 270/10 Č. výr.: 704V09
Master – oddebňovací prvok 135/10 Č. výr.: 704V10
Master – oddebňovací prvok 90/10 Č. výr.: 704V11

Hmotnosť: 49,5 kg
Hmotnosť: 26 kg
Hmotnosť: 18 kg

330/10 zinkovaná
330/5 zinkovaná
330/3 zinkovaná
330/2 zinkovaná
270/10 zinkovaná
270/5 zinkovaná
270/3 zinkovaná
270/2 zinkovaná
135/10 zinkovaná
135//5 zinkovaná
90/10 zinkovaná
90/5 zinkovaná

Č. výr.: 704V821
Č. výr.: 704V811
Č. výr.: 704V871
Č. výr.: 704V881
Č. výr.: 704V82
Č. výr.: 704V81
Č. výr.: 704V87
Č. výr.: 704V88
Č. výr.: 704V84
Č. výr.: 704V83
Č. výr.: 704V86
Č. výr.: 704V85

Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:

20,0 kg
17,0 kg
14,5 kg
13,0 kg
16,5 kg
14,0 kg
11,2 kg
10,7 kg
8,5 kg
7,5 kg
5,5 kg
5,0 kg

Master – vyrovnávací plech - zinkovaný

Master – vyrovnávací plech 270/25 Č. výr.: 703V15
Master – vyrovnávací plech 135/25 Č. výr.: 803V151
Master – vyrovnávací plech 90/25 Č. výr.: 703V17

Hmotnosť: 27,5 kg
Hmotnosť: 14,5 kg
Hmotnosť: 12,5 kg
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JEDNOTLIVÉ DIELY: Oblúkové plechy
Master – oblúkový plech 270 zinkovaný

Master – oblúkový plech 270/30
Master – oblúkový plech 270/25
Master – oblúkový plech 270/20

Č. výr.: 703V23
Č. výr.: 703V22
Č. výr.: 703V20

Hmotnosť: 66 kg
Hmotnosť: 63 kg
Hmotnosť: 60 kg

Master – oblúkový plech 135 zinkovaný

Master – oblúkový plech 135/30
Master – oblúkový plech 135/25
Master – oblúkový plech 135/20

Master – oblúkový plech 90 zinkovaný

Master – oblúkový plech 90/30
Master – oblúkový plech 90/25
Master – oblúkový plech 90/20
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Č. výr.: 703 231
Č. výr.: 703 221
Č. výr.: 703 201

Hmotnosť: 25 kg
Hmotnosť: 23 kg
Hmotnosť: 22 kg

Č. výr.: 803 221
Č. výr.: 803 211
Č. výr.: 803 201

Hmotnosť: 34 kg
Hmotnosť: 32 kg
Hmotnosť: 31 kg

JEDNOTLIVÉ DIELY:
Základová spona

Čelná spona uzáveru steny

Sĺpik zábradlia s upínacou
sponou 0 – 60 cm zinkovaný

Hmotnosť: 8,3 kg
Č. výr.: 704V69

Hmotnosť: 9,5 kg
Č. výr.: 230V6

pre debnenie základov

Hmotnosť: 6,5 kg
Č. výr.: 703V154

Stabilizačný uholník kotvy
(spínacej tyče) zinkovaný

Oddeľovač betónu
pre debnenie

Hmotnosť: 1,5 kg
Č. výr.: 407V61

Hmotnosť: 2,7 kg
Č. výr.: B561
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JEDNOTLIVÉ DIELY:
Master – klinový zámok

Master – nastaviteľný
zámok – zinkovaný

Kombi – platnička
s maticou – zinkovaná

Hmotnosť: 3,1 kg
Č. výr.: 704V6

Hmotnosť: 5,0 kg
Č. výr.: 704V61

Hmotnosť: 1,1 kg
Č. výr.: 407V77

Spínacia tyč DW 15 1,00 m
zinkovaná

Master – univerzálny spojovací
trn zinkovaný

Master – čelná kotva
galv. zinkovaná

(iné dĺžky na dopyt) !

L = 30 cm

50

L = 40 cm

Hmotnosť: 1,5 kg
Č. výr.: 407 100

Hmotnosť: 0,6 kg
Č. výr.: 705V1

Hmotnosť: 4,7 kg
Č. výr.: 704V68

Protiplatnička
120x120x8 mm zinkovaná

Platnička s maticou
zinkovaná

Dvojkrídlová matica
zinkovaná

Hmotnosť: 0,9 kg
Č. výr.: 407V73

Hmotnosť: 0,6 kg
Č. výr.: 407V75

Hmotnosť: 0,4 kg
Č. výr.: 407V71
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JEDNOTLIVÉ DIELY:
Šesťhranná matica
DW15 L=50

Protiplatnička KL
zinkovaná

Kotva do kameňa
pre vrt 34-35 mm

Hmotnosť: 0,2 kg
Č. výr.: 407V8

Hmotnosť: 0,25 kg
Č. výr.: 404V52

Hmotnosť: 0,2 kg
Č. výr.: 407 60

UNI-kontajner zinkovaný
1180x780x710mm

Kontajner na panely AluMaster zinkovaný

Bedňa na drobnosti
zinkovaná

2,0 x 1,2 x 1,0 m

1910 x 1210 x 630 mm

(+ strmeň pre kontajner zink.
Č. výr.: 408V91)

Hmotnosť: 90,0 kg
Č. výr.: 260V10

Hmotnosť: 80,0 kg
Č. výr.: 408V90

Hmotnosť: 4,2 kg
Č. výr.: 408V91

Prepravný záves 60
Typ „Stapos“

Master – prepravný záves
so 4 – reťazami 3 m

M – prepravná poistka
pre debniace panely

Hmotnosť: 3,2 kg
Č. výr.: E065

Hmotnosť: 15,0 kg
Č. výr.: 708 41

Hmotnosť: 0,05 kg
Č. výr.: 708 42
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JEDNOTLIVÉ DIELY:
Master – zrovnávacia
koľajnica L=100 zinkovaná

Master – zrovnávacia
koľajnica L=150 zinkovaná

Master – RS – napínací
zámok zinkovaný

Hmotnosť: 12,8 kg
Č. výr.: 703V151

Hmotnosť: 20 kg
Č. výr.: 703V152

Hmotnosť: 1,3 kg
Č. výr.: 704V5

UNI – koľajnica 40
zinkovaná

Master – lešenárska konzola
a zábradlie zinkované

Master – šikmá vzpera
so závitovým tiahlom

od 2,05 – 3,55 m

Hmotnosť: 4,9 kg
Č. výr.: 407V94

Hmotnosť: 9,5 kg
Č. výr.: 708V1

Hmotnosť: 29,5 kg
Č. výr.: 708V3

Šikmá vzpera G so závit.
tiahlom zinkované

Predĺženie pre šikmú
vzperu G zinkované

Master – žeriavový hák
zinkovaný

od 3,55 – 5,90 m
od 6,30 – 8,40 m

Hmotnosť: 70,0 kg
Č. výr.: 708V31
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Hmotnosť: 25,0 kg
Č. výr.: 708V34

Hmotnosť: 10,0 kg
Č. výr.: 708V4

JEDNOTLIVÉ DIELY:
Univerzálna zátka
Ø 20 – 25 mm – sivá

Zátka Ø 24 mm - hnedá

Zátka pre dištančnú
trubku

Hmotnosť: 3 g
Č. výr.: 441 13

Hmotnosť: 3 g
Č. výr.: 441 14

Hmotnosť: 3 g
Č. výr.: 441 15

Špeciálny postrekovač
s dýzou pre plochý lúč

Špeciálny oddebňovací
prostriedok Alu 2000

Dierovaný pás
1 rolka = 25 m

25 litrov

pre debnenie základov

Hmotnosť: 5,0 kg
Č. výr.: 708V31

Hmotnosť: 22,5 kg
Č. výr.: 708V31

Hmotnosť: 37,5 kg
Č. výr.: 708V31

Dištančný kus WD 25
(WD 15 až WD 40 skladom)

Dištančná trubka
Ø 20/25 mm, dĺžka 2 m

Tlakový kónus Ø 20 mm

Hmotnosť: 0,09 kg
Č. výr.: 708V31

Hmotnosť: 0,44 kg
Č. výr.: 708V31

Hmotnosť: 5 g
Č. výr.: 708V31
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VI) EINSATZBEISPIELE:
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S Ringer Master – rámovým debnením dostanete
betón do výbornej formy

Výrobná fabrika v REGAU

BRATISLAVA:
Rybničná 38J
831 06 Bratislava
Tel./fax: +421 2 44886106, +421 2 44886107, +421 2
44886109
email: astrading@astrading.sk
www.astrading.sk
BANSKÁ BYSTRICA
Kostiviarska 43
974 01 Banská Bystrica
Tel./fax: +421 48 4285394
email: astradingbb@astrading.sk

