Element rozszalowuj¹cy jest elementem systemowym szalunków
œciennych MIDI BOX i MIDI BOX Plus. Wykonany jest ze stalowych profili
oraz blachy poszyciowej. Montowany jest do standardowych p³yt
szalunkowych. Konstrukcja elementu (mechanizm rozszalowuj¹cy)
pozwala na zmniejszenie wymiarów szalunku o 5 cm.

20 cm

INDEKS
Wymiary (cm)
Masa (kg)
Cena katalogowa netto (PLN)

1.950,00

1.850,00

1.250,00
15 cm

Element rozszalowuj¹cy

Szalunek szybu windowego - schemat
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S³u¿y do wykonywania szalunku wewnêtrznego w szybach windowych. Konstrukcja w ³atwy sposób
pozwala na zmniejszenie wymiaru szalunku w trakcie demonta¿u i transportu za pomoc¹ dŸwigu.

Kroki monta¿owe:
Monta¿ szalunku szybu windowego rozpoczyna siê od zestawienia
ü
segmentu wewnêtrznego.
Na jednej œcianie szalunku montuje siê jeden element rozszalowuj¹cy,
ü
dobieraj¹c szerokoœci p³yt i wstawek drewnianych tak, aby element
rozszalowuj¹cy znajdowa³ siê w osiach symetrii uk³adu.
Szczelne przyleganie blachy poszyciowej elementu rozszalowuj¹cego
ü
do sklejki gwarantuj¹ belki napinaj¹ce, które dodatkowo prostuj¹ szalunek.
Dla u³atwienia monta¿u bezpoœrednio do elementu rozszalowuj¹cego
ü
sugeruje siê stosowanie p³yt o szerokoœci do 50 cm. Maksymalna œrednica
nakrêtki, któr¹ swobodnie ³¹czy siê element rozszalowuj¹cy z p³yt¹
podstawow¹ wynosi 10 cm.
Minimalny wymiar wewnêtrzny szybu, dla którego mo¿na posi³kowaæ siê
ü
zestawem szybowym wynosi: 1,4 x 1,4 m. U¿ywa siê wtedy p³yt o szerokoœci
30 cm.

Zamontowany segment dostarcza siê na miejsce pracy i rozsuwa na potrzebny wymiar.
Kolejnym krokiem jest monta¿ zewnêtrznej czêœci szalunku wraz z ustaleniem gruboœci œciany (czyli rozstawem pomiêdzy
czêœci¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹). Na zewnêtrznym segmencie szalunku, naprzeciw miejsca, gdzie zosta³ przewidziany
element rozszalowuj¹cy, nale¿y montowaæ wk³adki uzupe³niaj¹ce regulowane. Elementy sk³adowe ³¹czone s¹ ze sob¹ za
pomoc¹ zamka szalunkowego.

Demonta¿ - etapy:
Demonta¿ szalunku szybu windowego odbywa siê przy pomocy dŸwigu i standardowych zawiesi transportowych. Element
ü
rozszalowuj¹cy wyposa¿ony jest w ucho transportowe, do którego montowane s¹ zawiesia.
Segment wewnêtrzny po uprzednim zdemontowaniu œci¹gów, belek napinaj¹cych, wsporników i innych elementów ³¹cz¹cych ze
ü
œcian¹, podczepia siê do zawiesi i wyjmuje w pionie.
Ruch w górê pozwala na zadzia³anie mechanizmu zmniejszaj¹cego wymiar gabarytowy segmentu i wyluzowanie go dla
ü
swobodnego wyjêcia ze strefy roboczej.
Powsta³y luz pomiêdzy wymiarem wewnêtrznym szybu a wymiarem segmentu wewnêtrznego wynosz¹cy oko³o 5 cm jest w pe³ni
ü
wystarczaj¹cy do swobodnego wysuniêcia segmentu.

Raz zmontowany szalunek szybu windowego jest stosowany
na wszystkich kondygnacjach realizowanego obiektu.
www.altrad-mostostal.pl
e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl
NIP 821-11-88-329 REGON: 710413184

