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PREDALE
SW Umwelttechnik produce predale din beton armat precomprimat utilizate ca și cofraj pierdut pentru planșee.
Predalele se execută cu diferite lungimi, până la 12 m, conform cerințelor. Lățimea predalelor este în mod obișnuit de
1,2 m. La cerere se pot produce și elemente mai înguste. Decupările (străpungerile) se execută în fabrică sau pe șantier
conform desenelor de la proiectant. Descrierea generală a sistemului de planșeu TRIGON.
Predalele au rol de cofraj pierdut și rezistă la solicitările din greutatea suprabetonării cu un număr de suporți
intermediari mult redus. Muchiile inferioare sunt teșite și pot rămâne aparente sau se pot șpăclui. Suprafața inferioară
este netedă, nu necesită tencuială, doar șpăcluire și zugrăvire.Conlucrarea dintre predale și suprabetonare (betonul
monolit) se realizează în parte prin grinzile cu zăbrele și în parte prin rugozitatea suprafeței predalelor. Prin această
conlucrare se realizează un planșeu monolit rezistent la încărcări seismice și cu o capacitate portantă ridicată.

Domeniul de utilizare
- construcții administrative și industriale
- birouri
- construcții de locuințe
- hale pentru depozite și hale industriale
- școli
- spitale
- construcții agricole
- parcări supraetajate
- hoteluri
- shopping centers
- ateliere
- benzinării

Depozitarea,manipularea și transportrea
Predalelor din beton precomprimat trebuie să se realizeze cu grijă, pentru evitarea deteriorării acestora.
Accesul la locul construcției trebuie să ﬁe stabilizat și adaptat pentru vehicule de mare greutate. Depozitarea
predalelor se face doar pe un teren solid, între elemente ﬁind intercalate suporturi de lemn care vor ﬁ așezate
cu exactitate unul deasupra celuilalt. Distanța acestor suporti de lemn față de capătul predalelor trebuie să ﬁe
de 60 până la 80 cm. Pe capetele ieșite în exterior ale predalelor nu se va depozita nici o greutate.
Manipularea predalelor se va realiza cu ajutorul unor lanțuri cu cârlige de ridicat, direct din camion pe suportul
de depozitare pregătit. Cârligele trebuie să prindă predalele în grinzile cu zăbrele în mod simetric față de
centrul de greutate al predalelor, astfel încât ele să rămână într-o poziție orizontală în timpul ridicării.
Elementele prefabricate trebuie să fie depozitate încet și cu grijă. Este interzis accesul persoanelor în aria de
ridicare a macaralei, respectiv a predalor în timpul manipulării.

6080 cm

6080 cm

Montarea
Predalele TRIGON din beton precomprimat se vor monta doar pe grinzi și construcții care sunt potrivite pentru
respectiva sarcină.Premiza pentru obținerea unei suprafețe optime a tavanului, este o suprafață de montaj netedă.
Suprafețele neregulate trebuie netezite. Acest lucru se obține prin realizarea unui strat de mortar cu o grosime de
minim 10 mm. Elementele trebuie montate lipite unele de altele. Predalele trebuie montate în așa fel încât marginile să
nu se suprapună. Adâncimea de rezemare va fi conform specificărilor în capitolul „date technice” sau rezultatelor
calculului static. Decupările pe șantier se vor efectua prin tăiere cu disc diamantat sau prin carotare.
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Sprijinirea planșeului la lungimi ale predalelor de peste 3,5 m se va executa la mijloc și
se va tine cont de o contrasăgeată de L/500 al predalei. La lungimi și încărcări mai mari
poate fi necesară prevederea a doua sprijiniri. Pentru informații suplimentare vă
rugam să ne contactați. Pretensionarea predalelor poate avea ca efect contrasăgeți
diferite. Pentru a înlătura acest efect predalele se pot alinia prin introducerea unor
reazeme intermediare sau cu ajutorul unor plăci și șuruburi înainte de betonare.

Rezemarea și realizarea legăturilor
Suprabetonarea trebuie să conțină armătură de legătură între elementele respectiv armătură pentru legatură cu
centura

Suprabetonare

Grindă cu ză brele

Armatura suplimentară superioară
(L = 2x 1/6 din deschidere minim. 1,60 m total)

Armă tură de legă tură

Armare centură

Rezemare L/100, dar minim
≥ 5 cm pe grind˘a metalică
≥ 6 cm pe beton armat
≥ 8 cm pe zid de cărămiă

Armatura suplimentară inferioară

REZEMARE PE PEREȚI INTERIORI
Suprabetonare

¸
Armă tură rost (plasă sudată, lătime
60 cm)
Grindă cu zăbrele

ARMARE ROST LONGITUDINAL
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FÂȘII CU GOLURI
SW Umwelttechnik produce fâșii cu goluri din beton armat precomprimat cu diverse grosimi de la 20 cm până la 50 cm,
de diferite lungimi conform cerințelor. Ca armătură pretensionată se utilizează toroane de oţel de tipul TPB 12,9 sau TPB
9,3. Fâșiile cu goluri sunt utilizate pentru deschideri mari de până la 22,0 m şi au o capacitate portantă mare. Lățimea
plăcilor este în mod obişnuit de 1,2 m. La cerere se pot produce și elemente mai înguste. Decupările (străpungerile) se
execută în fabrică sau pe șantier. La decupări mari (luminatoare, scări) fâșia se poate rezema pe fâșia alăturată prin
intermediul unor piese metalice speciale. Posibilităţile de combinare de forme, culori şi structuri oferă fanteziei
arhitecţilor mult spaţiu.
Muchiile inferioare sunt teșite și pot rămăne aparente sau se pot șpăclui. Suprafața inferioară este netedă, nu necesită
tencuială, doar șpăcluire și zugrăvire. Partea superioră a fâșiilor este și suport de pardoseală. Fâșii cu goluri se
monlitizează prin armarea și betonarea rosturilor dintre fâșii (C25/30 XC2, 0-8mm). Sistemul de planșee SW
Umwelttechnik din fâșii cu goluri din beton precomprimat este aplicat pe scară largă și este veriﬁcat de peste 30 de ani.
Sistemul de planșee SW Umwelttechnik din fâșii cu goluri din beton precomprimat se utilizează atât ca planșeu
intermediar între etaje, cât și ca acoperiș. Fașiile cu goluri tip SW au rezistenta la foc 60 minute, la cerere se pot face
anumite modiﬁcari pentru rezistanța la foc 90 de minute.

Domeniul de utilizare:
- construcții administrative și industriale
- birouri
- construcții de locuințe
- hale pentru depozite și hale industriale
- școli
- spitale
- construcții agricole
- parcări supraetajate
- hoteluri

- shopping centers
- ateliere
- benzinării

Fâșii cu goluri
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Șaibă antiseismică
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Depozitare, transport și manipulare

Montaj
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Betonarea rosturilor
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Avantaje fâșii cu goluri
Posibilitătile de combinaţie de forme, culori și structuri oferă fanteziei arhiţectilor mult spaţiu. Comparativ cu soluţiile
tradiţionale de construire cu materiale uzuale, prefabricarea de elemente de contrucţii din beton oferă o mulţime de
avantaje.
- proﬁtabil prin progresare rapidă a construcției
- montaj independent de condițiile meteorologice
- montaj ușor și rapid (viteză de aplicare cca. 60 m² planșeu pe oră)
- nu necesită suporți intermediari
- poate ﬁ supus solicitărilor imediat
- înăltime redusă a construcției
- fără suprabetonare (doar dacă este necesar din punct de vedere al calculului de rezistență)
- este posibilă amplasarea de conductorii de instalații în goluri
- suprafață inferioară netedă, nu necesită tencuială, doar șpăcluire și zugrăvire
- montaj simplu de tavane suspendate
- decupări (străpungeri) executate din fabrică (în funcție de posibilitățile statice)
- sistem veriﬁcat

Avantaje predale
Sistemul de planșee SW Umwelttechnik din predale TRIGON oferă o varietate de avantaje și posibilități de aplicare:
- proﬁtabil prin progresare rapidă a construcției
- montaj ușor și rapid (viteză de realizare cca. 60 m2 planșeu pe oră)
- număr de suporți intermediari mult redus
- suprafață inferioară netedă, nu necesită tencuială, doar șpăcluire și zugrăvire
- decupări (străpungeri) executate din fabrică (în funcție de posibilitățile statice)
- sistem veriﬁcat

Această listă de avantaje față de soluțiile monolit poate ﬁ continuată. Aceasta demonstrând numarul mare de soluții și
aplicații atât pentru beneﬁciarul construcției, ﬁrma de construcții executantă, precum și pentru proiectanți.

Vă mulţumim pentru interesul acordat!
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SW Umwelttechnik România S.R.L.
CP 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului nr. 1, Comuna Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu, Tel. +40 246 207050
CP 307305 Orţişoara, Str. Principală, Nr. 680, Jud. Timiş, Tel. +40 256 296168
CP 707145 Cristești, DE 8 nr. 1271 A, Com. Cristești, Jud. Iași, Tel. +40 232 742900
office@sw-umwelttechnik.ro
www.sw-umwelttechnik.ro

