Distanțieri

Edition International

Tuburi de distanțare
Conuri și dopuri de etanșare
U-Korb®

www.maxfrank.com

Distanțieri
Tuburi de distanțare, Conuri și dopuri de etanșare, U-Korb®
Cuprins
Aplicații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prezentare generală produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Distanțieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Standarde și dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Distanțieri bloc din fibrobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Distanțieri bară din fibrobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Distanțieri speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tuburi de distanțare din fibrobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Opțiuni pentru etanșare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
U-Korb® reazeme continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Aplicații

Tip “Sarpe“

Triunghiular

Pătrat

Rotund

Tip “Șină“

Distanțieri
combinați

U-Korb®

N

Opritor rotund

Opritor pătrat

Tub de
distanțare

Con

Con de
etanșare

Dop fibrobeton

cu suprafață de
suport arcuită
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cu clemă
de oțel

cu clemă
transversală

cu suprafață de
suport plată

cu clemă
fluture

cu clemă
fluture

cu sârmă
încorporată
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Prezentare generală produs

Distanțieri bloc

cu suprafață de
suport plată

cu suprafață de
suport arcuită

cu clemă de oțel

cu clemă
transversală

cu clemă fluture

cu clemă fluture

cu sârmă
încorporată

distanțieri
rozetă plastic

Triunghiular concav
cu cârlig

Triunghiular
concav cu sârmă
de legat

Distanțieri
combinați

Distanțieri pereți
diafragmă

Profil suport

Distanțieri bară
N
Tip ”Șarpe”

Triunghiular

Pătrat

Rotund

Opritor rotund

Opritor pătrat

Suport capăt
armătură

Distanțier
tunel

Tip “Șină“

Opritori cofraj

Distanțieri speciali

Distanțier pentru
protecția la foc a
armăturii

Tuburi de distanțare

Dopuri/ conuri de
etanşare

Tub de
distanțare

Con

Tub de distanțare
cu îmbinare

Capac de
etanşare

Tiranți
combinați

Conuri de
etanşare

Dop fibrobeton

U-Korb®

Reazeme
continue
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Distanțieri

Distanțieri fibrobeton
Distanțierii din fibrobeton sunt preciși dimensional și au o calitate constantă ridicată, rezistență chimică și fizică remarcabilă.
Legătura bună cu betonul structural împiedică formarea fisurilor fine. Distanțierii din fibrobeton îndeplinesc cerințele tuturor
claselor de expunere. Toate amestecurile de beton utilizate au fost testate, de către institute de testare independente, cu
privire la proprietățile cerute.
■

Testat conform DBV-Merkblatt "Spacer - versiunea din

■

ianuarie 2011" a Asociației Germane de Beton

Certificatul KOMO – Distanțierii noștri din fibrobeton sunt
certificați conform directivei olandeze de evaluare
BRL2817

Distanțierii bloc
■

Rezistență mare la compresiune, fără deformare la căldură

■

sau la rece, acoperirea de beton menținută corect
■

Ideal pentru beton impermeabil, fără crăpături între
distanțier și beton

Distanțierii rămân la poziție în timpul montării cofrajului și
a betonării

Distanțieri bară
■

Rezistență mare la compresiune, fără deformare la

■

căldură sau la rece, acoperirea betonului este menținută
cu exactitate.
■

datorată așezării rapide și simple
■

Ideal pentru beton impermeabil, fără crăpături între
distanțier și beton

■

Reducerea substanțială a costurilor cu forța de muncă
Rezistent la foc la cele mai înalte cerințe specificate în
EN13501-1: 2002 - Clasa A1 (necombustibilă)

■

Suprafață mare de sprijin - presiune redusă asupra

Toți distanțierii bară lungi de 330 mm au o rezistență
crescută la rupere datorită fibrelor de armare

cofrajului

Următoarele puncte trebuie luate în considerare la selectarea distanțierilor:
■

■

Observații pentru selectarea distanțierului în raport cu

■

Diametrul și locația armăturii - perete / tavan

clasa de expunere conform EN 1992-1-1: 2011-01

■

Tipul de armare – bare individuale sau plase

(Eurocode 2)

■

Instalare simplă, rapidă și economică

Alegerea tipurilor de distanțieri și a proprietăților depinde

■

Tip de fixare - fără sârmă, cu sârmă, cu cleme din oțel

de elementul structural și de aplicație, se referă întotdeauna la standardele locale pentru consiliere.
■

■

6

sau plastic
■

Influențe care acționează asupra betonului din exterior, de

Acoperirea de beton necesară în conformitate cu EN

ex. presiune, temperatură, atacuri chimice, variații de

1992-1-1: 2011-01, secțiunea 4.4.1 Dimensiunea

umiditate, incendiu și coroziune

nominală a acoperirii de beton cnom

■

Tratarea suprafeței de beton (lucrări de stuc)

Încărcarea pe distanțier datorită greutății armăturii și a

■

Expunerea betonului – imprimarea distanțierilor în

sarcinilor suplimentare, de ex. în timpul betonării și la

suprafața de beton (consultați fișa tehnică DBV "Beton

instalarea armăturii sau a altor componente încorporate.

expus")

w w w. m a x f r a n k . c o m

Distanțieri

Cantități necesare și poziționare
Armătura subțire se poate îndoi în timpul betonării.
Dacă armarea este foarte grea, verificați capacitatea de încărcare a distanțierului!
Intervalul de fixare se bazează în primul rând pe deflecția acceptată la încărcarea maximă, de ex. când se merge pe
armătură, mai ales în timpul betonării. Atunci când plasați distanțieri bară în zona de tensiune a componentei care urmează a
fi betonată, utilizați distanțieri de lungime redusă și aranjați-i cu suprapuneri.

Recomandări pentru spațierea și numărul de distanțieri
Element structural: plăci
Buc. necesare pe m²

max.
S

Distanțieri

Ø

Distanțieri bară

bloc

L = 18 cm

L = 33 cm

L = 100 cm

până la 6.5 mm

0.50 m

4

3.0

2.5

1.33

de la 6.5 mm

0.70 m

2

1.6

1.4

0.84

S

cv

Barele sprijinite

cv

Distanța de fixare a distanțierului S

istanțier u s ri in
ntr un un t

Componenta structurală: grinzi și coloane
grinzi

0.50 m

0.25 m

12 to 20 mm

1.00 m

0.50 m

peste 20 mm

1.25 m

0.75 m

Distanța de fixare a distanțierului max S2 în direcție transversală

distanțier u s ri in
ntr un un t

h

coloane

până la 10 mm

cv

cv

S2

Ø bare longitudinale

cv
cv

S1

Distanța de fixare a distanțierului max S1 în direcție longitudinală

S2
b

Cantitate, distanță
b sau h

coloane

grinzi

până la 1.00 m

2 buc.

2 buc.

peste 1.00 m

≥ 3 buc.

≥ 3 buc.

max. S2

0.75 m

0.50 m

Element structural: pereți

canal de
vibrare

Distanța de fixare a distanțierului S1 şi cantitatea
max.
S1

Buc. necesare pe m² perete*
Distanțieri

Ø

Distanțieri bară

bloc

L = 18 cm

până la 8 mm

0.70 m

4

1.6

L = 33 cm
1.4

peste 10 mm

1.00 m

2

1.0

0.8

*și per parte perete

Notă: Recomandările de mai sus sunt în conformitate cu fișa tehnică DBV pentru

S1

Barele
sprijinite

cv

cv

S1

distanțier u s ri in
ntr un un t

distanțieri, emisă de Asociația Germană de Beton. Consultați standardele locale
unde este cazul.
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7

Standarde și dimensionare

Standarde distanțieri
Rezistența betonului armat se realizează numai prin

în mod clar punctele forte și toleranțele dimensionale

protejarea armăturii din oțel împotriva atacurilor de mediu.

ale distanțierilor, iar adoptarea acestora îmbunătățește

Nivelul protecției depinde nu numai de calitatea acoperirii

performanțele

betonului, ci și de tipul și calitatea distanțierilor utilizați.

modului în care distanțierii pot afecta durabilitatea betonului,

Accentul din standarde / specificații asupra îmbunătățirii

standardele / specificațiile includ acum, de asemenea,

calității și durabilității betonului nu a fost însoțit şi de cerințe

proprietăți de durabilitate a distanțierilor, care necesită ca

de distanțieri îmbunătățiți.

acestea să fie la fel sau să depășească cele ale betonului

Eurocode 2 și standardele BS, DIN și AS / NZS au specificat

gazdă.

Specificație

betonului.

Reflectând

la

recunoașterea

BS7973

AS/NZS2425

EN206/

UK

Australia & Noua Zeelanda

DIN1045
standard european

standard distanțier

standard distanțier

și german

50 MPa

60 MPa

50 N/mm2

Toleranțele dimensionale
înălțimi ≤ 75 mm

±1 mm

-1 mm to +2 mm

≤40 mm ±1 mm

înălțimi > 75 mm

±2 mm

±2 mm

>40 mm ±2 mm

Punctul de încărcare
Greutate (H)

3.00 kN

300kg

2.0kN

n/a

±3 mm

2 mm

≤ 1.00 mm

< 2.00 mm

n/a

Test RCP
(ASTM C1202)

n/a

< 1,000 Coulomb*/***

n/a

Difuzia clorurilor
(Nordtest NT Build 443)

n/a

Testarea tipului**

n/a

Rezistența la compresiune
kg

±
h

kg

Deformare sub sarcină
Deformarea permanentă

V

* valorile coulomb mai mari sunt acceptabile pentru unele aplicații
** test de construire NT pentru a fi folosit ca și calibrare pentru testul RCP
*** articolul nu e disponibil pe stoc, timp de livrare la cerere
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Standarde și dimensionare

Caracteristici suplimentare
Datorită factorilor de mediu și a cerințelor de aplicare, distanțierii pot necesita respectarea cerințelor de calitate care
depășesc standardele actuale ale distanțierilor. Pentru a vă asigura că aveți întotdeauna distanțierul corect, putem crea
distanțieri speciali pentru a satisface cerințele dumneavoastră. Aceștia nu sunt, de obicei, produse de stoc.

TW

Aplicații pentru apă potabilă
În multe țări, orice produs care vine în contact cu apa potabilă necesită o certificare independentă
a conformității pentru utilizare. În esență, materialele care intră în contact cu apa nu trebuie să
deterioreze starea microbiologică a apei. MAX FRANK produce o gamă de distanțieri aprobați
pentru astfel de aplicații.

Rezistența la foc
Rezistența la foc a structurilor și a tuturor elementelor structurale este de importanță primară.
Cu toate că are dimensiuni reduse, orice ardere a unui distanțier în timpul unui eveniment de
incendiu trebuie evitată. Toți distanțierii din beton şi fibrobeton MAX FRANK sunt rezistenți la
foc la cele mai înalte cerințe specificate în EN13501-1: 2002 - Clasa A1.

Absorbția apei
În majoritatea aplicațiilor absorbția de apă a betonului are un impact semnificativ asupra duratei
și performanței structurii, în special pentru cele care vin în contact cu apa. Distanțierii din
astfel de structuri trebuie, de asemenea, să fie rezistenți la absorbția apei. MAX FRANK poate
produce distanțieri cu rezistență variabilă la absorbția apei pentru a satisface nevoile dvs. de
proiect.

NaCl

Rezistența la clorură
Atacul clorurii este foarte răspândit în mediile marine și, de asemenea, în prezența sărurilor de
degivrare. Armătura care nu este protejată de distanțieri de o calitate adecvată va determina
o defecțiune structurală prematură. MAX FRANK produce distanțieri cu valori de infiltrare a
clorului egale sau mai bune ca cele ale betonului gazdă, asigurând astfel o rezistență structurală
maximă.

[SO4]2-

Rezistența la sulfat
Structurile expuse la atac chimic de sulfați necesită distanțieri special rezistenți la sulfat. În
conformitate cu EN206-1 acești distanțieri pot fi utilizați pentru clasele de expunere XA2 și XA3.
MAX FRANK produce distanțieri din amestecuri speciale care îndeplinesc cerințele acestor
clase de expunere.

Aplicații de beton aparent
Este posibil să fie greu de realizat betonul aparent conform specificațiilor standardului și poate
fi influențat negativ de folosirea conurilor de etanșare și de distanțieri greșiți. Gama de distanțieri
include diferite forme și culori pentru a minimiza vizibilitatea distanțierului pe suprafața finită.
Conurile pentru etanșarea orificiilor de tiranți sunt de asemenea disponibili în diferite culori și
finisaje pentru a vă asigura că obțineți beton expus la calitatea celor mai înalte standarde.

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri bloc

Distanțieri bloc - fibrobeton și beton turnat
Distanțierii sunt utilizați pentru a asigura că acoperirea specificată a armăturii în structurile de beton și elementele structurale
este menținută atât înainte, cât și în timpul betonării.

Vă oferim distanțierul ideal pentru fiecare aplicație:

cu suprafață de cu suprafață de
cu clemă de oțel
suport plată
suport arcuită
Cod tip

AO / AD

AO / AD

AK

cu clemă
transversală

cu clemă fluture

cu sârmă
încorporată

AK-Q

AB

AB

Desen

1)

armare orizontală

1)

armare verticală

1)

1)

1)

Betonul expus22)
tip grup3)
potrivit

B1 / B2
1)
2)

potrivit condiționat
nepotrivit
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3)

B1 / B2

B2

B2

B2

B2

dacă nu este posibilă răsturnarea sau deplasarea
Verificați potrivirea distanțierului pe o suprafață de testare înainte de utilizare cu beton expus
sau autocompactant (SSV).
Tip grup în conformitate cu fișa tehnică DBV "Spacers"
B1 = punct de sprijin, nefixat
B2 = punct de sprijin, fixat
C1 = suport liniar, nefixat
C2 = suport liniar, fixat

w w w. m a x f r a n k . c o m

Distanțieri bloc

Distanțieri cu suprafață de sprijin plată
Pentru elemente structurale orizontale și verticale
■

Disponibili fără sârmă / cu sârmă neagră / cu sârmă galvanizată / cu sârmă
de oțel inox

■

Potrivit pentru distribuția mare a sarcinii

■

Acoperiri disponibile de la 15 mm la 100 mm

■

Disponibili în diferite lățimi tăiate

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri cu suprafață de sprijin arcuită
Pentru elemente structurale orizontale și verticale
■

Disponibili fără sârmă / cu sârmă neagră / cu sârmă galvanizată / cu sârmă
de oțel inox

■

Potriviți pentru betonul aparent

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri cu cleme de oțel
Pentru elemente structurale verticale
Distanțieri cu două cleme de oțel și o canelură pentru așezarea armăturii.
Mărimea clemei și a canelurii poate fi variabilă în funcție de armătura
dumneavoastră. Stabilitatea foarte mare este obținută prin fixarea distanțierului
la punctul de încrucişare a straturilor de armare.

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanţieri cu o clemă transversală
Pentru elemente structurale verticale
Distanțieri cu o singură clemă din oțel transversală și o canelură pentru
așezarea armăturii. Mărimea clemei și canelurii poate fi variabilă în funcție de
armătura dumneavoastră.
■

Nu există oțel în zona de acoperire

■

Acoperiri de la 30 mm la 50 mm
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri bloc

Distanțieri RONDO
Simplifică montarea cofrajului
■

Se utilizează pentru introducerea carcaselor prefabricate în cofraje

■

Ajută la prevenirea deteriorării cofrajelor de coloane din carton cu spirală
(Tubbox®)

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri din beton cu clemă fluture
FPentru elemente structurale verticale și orizontale
Distanțierii cu cleme fluture permit o fixare simplă și rapidă a armăturii.
Potrivit pentru utilizare cu armături pe care nu se circulă, de ex. în instalațiile
de prefabricate.
■

Disponibil pentru acoperiri de la 20 mm la 60 mm

■

Contact minim cu suprafața

DBV

NaCl

[SO4]2-

L1

Distanțieri din beton cu clemă fluture
Pentru elemente structurale verticale și orizontale
Distanțierii cu cleme fluture permit o fixare simplă și rapidă a armăturii.
Potrivit pentru utilizare cu armături pe care nu se circulă, de ex. în instalațiile
de prefabricate.
■

Disponibil pentru acoperiri de la 20 mm la 60 mm

■

Distribuie încărcarea minimizând contactul cu suprafața

DBV

NaCl

[SO4]2-

L1

Distanțieri din beton cu sârmă încorporată
Pentru armare verticală și orizontală
Suprafață mare de contact și fixare stabilă pentru utilizare pe șantier și în
instalația de prefabricate.
■

Disponibil pentru acoperiri de la 20 mm la 100 mm

■

Disponibil cu sârmă din oțel galvanizată (stoc) sau din oțel inoxidabil (la
comandă)

■

De asemenea, disponibil în alte profiluri
DBV

NaCl

[SO4]2-

L1

12
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Distanțieri bloc

Distanțieri rozetă plastic
Pentru elemente structurale verticale
Fixarea rapidă și simplă a armăturii cu max. diametru 10 mm.

Opritor din beton armat cu fibre
Se folosește ca un distanțier de oprire între cofraj și armătură pentru fixarea
cofrajului în locul potrivit din interior.
Versiuni: cu / fără cui inserat

Opritor din beton armat cu fibre
Servește pentru a asigura grosimea peretelui si este bătut in cuie de placa
podelei.

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri bară

Distanțieri bară fibrobeton
Distanțierii bară sunt utilizați pentru a asigura acoperirea specificată pentru structurile de beton și elementele structurale, atât
înainte, cât și în timpul betonării. Distanțierii bară sunt furnizați pentru acoperiri de la 20 mm la 100 mm și lungimi de 180
mm, 250 mm, 330 mm, 800 mm și 1000 mm, în funcție de tipul de distanțier și de aplicație.
Oferim distanțierii ideali pentru orice aplicație:

Tip

Șarpe,
Șarpe N4)
+
Banana N4)

Șină
+
Șină B

Triunghiular

FAHKS
FAHKBN

FAHSS
FAHSB

FAHD

Triunghiular
Triunghiular
Triunghiular
concav cu
concav cu
concav
sârmă de
cârlig
legat
FAHK

FAHDH

FAHKZD

Pătrat

Rotund

Distanțieri
combinați

FAHV

FAHR

KOMBI
KOMBST

Desen
N
1)

Armare orizontală

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Armare verticală
Beton expus2)
Tipul grupei3)

C1

adecvat
adecvat condiționat
nu sunt adecvate
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C1

C1

C1

C2

C2

C1

C1

B1/C1

Când este instalat transversal pe direcția de întindere a armăturii principale, lungimea
distanțierului ar trebui să fie limitată la: 350 mm sau ≤ 2 x h sau ≤ 0,25 x b,
unde h = grosimea elementului structural și b = lățimea elementului structural.
Când este instalat longitudinal pe direcția de întindere a armăturii principale:
- lungimea distanțierului nu este limitată
- sa fie utilizați distanțieri de beton
2)
Verificați adecvarea distanțierului pe o suprafață de testare înainte de utilizare cu beton expus
sau auto-compactant (SSV).
3)
Tip grup în conformitate cu fișa tehnică DBV "Spacers"
B1 = punct de sprijin, nefixat
B2 = punct de sprijin, fixat
C1 = suport liniar, nefixat
C2 = suport liniar, fix
4)
“N” cu crestătură
1)

w w w. m a x f r a n k . c o m

Distanțieri bară

Distanţier bară tip "Șarpe"
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și bare de armătură
■

Potrivit pentru instalarea rapidă și economică a plaselor și barelor unice de
armare

■

Stabil, fără răsturnare - simplu de instalat

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțier bară tip "Snake N"
Cu crestături pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Potrivit pentru instalarea rapidă și economică a plaselor și barelor unice de
armătură

■

Stabil, fără răsturnare - simplu de instalat

■

Proiectat pentru utilizare cu beton arhitectural expus datorită interfeței
reduse cu cofrajul
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțier bară tip "Banana N"
Cu crestături pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase
■

Lungime de fabricație 33 cm special pentru plase R și lungime de 25 cm
special pentru plasele Q.

■

Stabil, fără răsturnare - simplu de instalat

■

Proiectat pentru utilizare cu beton arhitectural expus datorită interfeței
reduse cu cofrajul
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțier bară tip "Șină"
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase de armare
■

Potrivit pentru instalarea rapidă și economică a plaselor și barelor unice de
armătură

■

Stabil, fără răsturnare - simplu de instalat

■

Capacitate ridicată de încărcare
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri bară

Distanțier bară tip "Șină B"
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase de armare
■

Potrivit pentru instalarea rapidă și economică a plaselor și barelor unice de
armătură

■

Stabil, fără răsturnare - simplu de instalat

■

Capacitate ridicată de încărcare
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri bară triunghiulară
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Siguranța aplicării – distanțierii bare triunghiulare au întotdeauna aceeaşi
acoperire de beton în orice poziție

■

Suprafața mare de sprijin reduce încărcările compresive cu plăci izolante

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri bară triunghiular concavă
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Potrivit pentru instalarea rapidă și economică a plaselor și barelor unice de
armătură

■

Distanțierii bare triunghiular concave nu au aceeaşi acoperire de beton în
orice poziție de instalare. Trebuie utilizați distanțierii triunghiari în cazul în
care există pericolul răsturnării.
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri bară triunghiular concavă
cu clemă cârlig
Pentru aplicații verticale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Fixarea la armarea verticală prin simpla agăţare

■

Lungimea trebuie selectată în funcție de spațierea armăturii

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2
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Distanțieri bară

Distanțieri bară triunghiular concavă,
cu două sârme, de formă echilaterală
Pentru aplicații verticale și curbe
Pentru fixarea în siguranță în fiecare poziție de instalare
■

Fixare sigură în orice poziție, inclusiv armătură în consolă

■

Nu se răstoarnă datorită lățimii mari de suport

■

Lungimea trebuie selectată în funcție de spațierea armăturii
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri bară pătrată
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Capacitate foarte mare de încărcare, potrivită și pentru armarea foarte grea
și nu se răstoarnă datorită lățimii mari de suport

■

Suprafața mare de sprijin reduce încărcările compresive cu plăcile izolante

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri bară rotundă
Pentru aplicații orizontale
Utilizați cu plase și armături libere
■

Utilizat atât în aplicații prefabricate, cât și în aplicații in-situ

■

Capacitate mare de încărcare

■

În general adecvați pentru betonul expus datorită contactului aproape
invizibil
DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L2

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri bară

Distanțieri combinați
Pentru aplicații orizontale
■

Constă dintr-o bară de armare și distanțieri din beton armat cu fibre

■

Proiectat pentru o sarcină scăzută și, prin urmare, adecvat pentru armare,
care nu este călcată

■

Utilizat în principal în aplicațiile prefabricate

■

Potrivit pentru betonul expus
DBV

NaCl

[SO4]2-

L2

Distanțieri combinați
Pentru aplicații orizontale
■

Constă dintr-un profil de plastic și distanțieri din beton armat cu fibre

■

Proiectat pentru o sarcină scăzută și, prin urmare, adecvat pentru armare,
care nu este călcată

■

Utilizat în principal în aplicațiile prefabricate

■

Potrivit pentru betonul expus
DBV

NaCl

[SO4]2-

L1

U-Pro "cu"
Pentru aplicații orizontale
Cu decupaje laterale
■

Fabricat din plastic

■

Proiectat pentru sarcini mici

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L1

U-Pro "fără"
Pentru aplicații orizontale
■

Presarea în izolație este împiedicată de suprafața largă de sprijin.

■

Proiectat pentru sarcini mici

DBV

TW

NaCl

[SO4]2-

L1
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Distanțieri speciali

Distanțieri speciali
Distanțierii speciale sunt produşi rapid și eficient pentru a vă satisface cerințele. Vă oferim numeroase posibilități tehnice și
necostisitoare de la profilele suport pentru cofrajele interne în construirea de poduri până la distanțierii filigranați.
Distanțieri în funcție de cerințele dvs. tehnice
■

■

■

Amestecuri cu

Producem dimensiuni personalizate și forme personalizate

- cimenturi speciale (HS, ciment alb)

conform specificațiilor dvs. - rapid și economic

- pigmenți coloranți

Producția din beton armat cu fibre este posibilă chiar și în

- rezistență crescută

loturi mici, cu costuri reduse ale sculelor.

- vezi pagina 9 pentru alte proprietăți

Distanțieri pereți
diafragmă

Piramidă cu
clemă de
prindere

Distanțieri
pentru protecția
împotriva
incendiilor a
armăturii

Piramidă cu
clemă laterală

Distanțieri
pentru tunele

Suport capăt
armătură

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Distanțieri speciali

Suport
Distanţierii bloc pot fi folosiți ca suporturi pentru cofraje interne, manșoane
de armare pentru elementele precomprimate și de susținere a straturilor de
armare superioare și inferioare
Acești distanţieri sunt realizaţi exact pentru a satisface nevoile fiecărui proiect
individual, inclusiv cerințele dimensionale și de durabilitate.
Acești distanţieri pot fi produşi cu o secțiune pătrată sau dreptunghiulară la
diferite dimensiuni. Crestăturile și diferitele găuri încrucișate pentru sprijin sunt
potrivite cu armătura şantierului.

Distanțieri pereți diafragmă
Distanțierii pentru pereţii diafragmă sunt utilizaţi pentru a coborî carcasele de
armătură prefabricate în pereții diafragmă turnaţi in-situ. Datorită suprafeței
mari de susținere și suprafețelor laterale conice ale distanțierului, carcasele de
armătură alunecă central în fanta pregătită.

Distanţier pentru protecţia armăturii la incendii
Ghidul Institutului German de Cercetare pentru Autostrăzi (BAST) pentru
tuneluri rutiere, ZTV-ING Partea 5, Secțiunile 1 și 2, prevede montajul unei
armături suplimentare de protecție împotriva incendiilor. Această armătură
este destinată să prevină încălzirea excesivă a armăturii portante peste
temperatura critică de 300 grade Celsius. Această protecție suplimentară ajută
la prevenirea exfolierii unor suprafețe mari de beton în timpul unui incendiu.
Scopul acestor distanțieri este de a menține acoperirea de beton a armăturii
de protecție împotriva incendiilor și a armăturii portante. Pentru a face acest
lucru, armarea pentru protecția împotriva incendiilor este așezată pe cofraj,
distanțierele sunt plasate deasupra acesteia, se întinde armătura portantă și, în
final, armătura de protecție la foc este fixată prin legare.

20
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Distanțieri speciali

Suport pentru capăt de armătură
Suportul de capăt al armăturii constă dintr-un cilindru realizat din beton armat
cu fibre și un diblu de plastic pentru fixarea verticală a armăturii. Diblul de
plastic fixează automat bara de armare atunci când este introdusă.

Distanțieri pentru tuneluri
Distanțierii pentru tunel sunt utilizați în contact cu membranele de
impermeabilizare. Pentru a reduce orice posibilitate de deteriorare, aceşti
distanțieri au o suprafață de sprijin mai mare.
Metoda de fixare și geometria pentru acest distanțier asigură ca acesta să
rămână la poziție în timpul betonării.

Sorp 10® – Distanțier de absorbție a sunetului
pentru elemente structurale activate termic
Sorp 10® are o funcție duală de a acționa ca un distanțier pentru a oferi
acoperirea necesară armăturii plus capacitatea de absorbție a sunetului.
Carcasa din fibră de beton asigură o protecție durabilă a armăturii, în timp ce
miezul de absorbție a sunetului atenuează nivelurile de zgomot din clădirile de
birouri și administrative.
Sorp 10® este așezat în rânduri la intervale regulate, iar sistemele de armare
și răcire sunt apoi instalate. Acești distanțieri au o influență minimă asupra
eficienței termice a instalației finalizate.

dB

Dezvoltare pentru cerințele dumneavostră
Bazându-ne pe experiența noastră de mulți ani, vom fi bucuroși să dezvoltăm
soluții care să se potrivească cu problema dvs. particulară.

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Tuburi de distanțare

Tuburi de distanțare din fibrobeton
Tuburile de distanțare sunt utilizate pentru a garanta grosimea pereților betonului utilizând tije de legătură reutilizabile.
Tuburile de distanțare reprezintă soluția tehnică perfectă pentru tijele de legătură a cofrajelor.
■

Rezistență mare la compresiune

■

Zonă de contact mare, prin urmare presiune redusă

incendiului și a fumului într-un eveniment de incendiu

asupra cofrajului

datorită utilizării tuburilor și a dopurilor de etanșare din

Conform EN 1992-1-1: 2011-01 (Eurocode 2) și DIN

clasele de rezistență la foc F30-F180 care sunt adecvate

18216 (ancore de cofraj pentru cofraje de beton)

pentru pereții de incendiu la F90 conform EN13501-1:

■

■

■

Rezistență la apă - combinația diverselor opțiuni de tuburi de
distanțare cu dopuri de etanșare și conuri oferă un sistem de

2002
■

Etanşare la sunet - ajută la prevenirea transferului de

legare impermeabil care a fost testat și certificat conform EN

zgomot prin utilizarea tuburilor și a dopurilor

12390-8 (3 zile la presiunea apei de 5 bar)

corespunzătoare

Tub de
distanțare tăiat

Capac sigilare

Tub de distanțare
şi cuplă

Con

Tijă combinată

Con cu
etanşare plată

Con închidere
cu dop

Dispozitiv
de tragere a
conului

Dop fibrobeton

22

Rezistență la foc - contribuie la prevenirea răspândirii

Adeziv
Repoxal®

Dop de
etanșare

Mortar special

Pompă
manuală

Perie curățare
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Tuburi de distanțare

Avantaje material
■

Tuburile de distanțare realizate din beton armat cu fibre monolitizează cu
betonul, împiedicând astfel pătrunderea apei. Tuburile de distanțare și conurile
din beton armat cu fibre au o rezistență foarte mare la compresiune.

■

Dopurile și conurile sunt lipite folosind Repoxal® verificat și testat. Aceste
sisteme îndeplinesc cerințele pentru izolația fonică, protecția împotriva
incendiilor și încărcarea la presiunea apei.

■

Conurile de etanșare asigură omogenitate, durabilitate și suprafețe estetice
de beton.

În funcție de grosimea peretelui, se utilizează diferite combinații de tuburi pentru distanțare. Pentru întreținerea grosimii
specificate a peretelui, lungimea conului selectat sau a capacului de etanșare trebuie să fie inclusă în calcul împreună cu
lungimea tubului de distanțare. Dimensiunile pot fi găsite în lista actuală de produse MAX FRANK pentru a permite alegerea
corectă a tipului; producțiile personalizate sunt, de asemenea, posibile la cerere.

Tub de distanțare, secțiune unică
d

Tub de distanțare, două secțiuni cu cuplaj
d

Tub de distanțare compozit din două lungimi de tub
d

fibrobeton cu tub intermediar din oțel

27

20.0

32

22.0
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Ø Tub de distanțare
Distance
tube Ø

22
22

Dimensiunea nominală a tijei
Ø
12.5
15.0

Ø Tub de distanțare

Ø Dimensiunea
Tie bar Ø
Nominal
dimension
nominală
a tijei

Tabel de selectare a tijei de legatură
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Tuburi de distanțare

Procedura de asamblare
Utilizarea tuburilor de distanțare, instalate cu capace
și conuri de etanșare din plastic, iar după îndepărtarea
cofrajelor, etanșate cu dopuri și conuri din beton armat cu
fibre, are ca rezultat un sistem testat și potrivit pentru cele
mai diverse medii fizice și chimice.

1

Pentru arhitecții și proiectanții care se concentrează din ce
în ce mai mult pe betonul expus, varietatea mare de conuri
de etanșare oferă o mulțime de posibilități de proiectare.
Mai jos sunt descrişi pașii de lucru necesari pentru a asigura
sigilarea optimă a tuburilor de distanțare.

Tijele de legatură a cofrajelor sunt situate într-un model
de rețea pentru a se potrivi aspectului și condițiilor de
încărcare a cofrajului. La fiecare locație se utilizează un
tub de distanțare de beton armat cu fibre în combinație cu
capace sau conuri de etanșare din plastic pentru a forma
un manșon, pentru a asigura o grosime exactă a peretelui
și pentru a proteja oțelul de ancorare cu filet reutilizabil.
Materialul din fibrobeton al tuburilor de distanțare poate
absorbi sarcini compresive mari, iar zona mare de contact
reduce presiunea pe fața cofrajului.

2

Utilizarea unui capac de etanșare sau a unui con de plastic
compensează orice neregularitate a suprafeței cofrajului și
împiedică pătrunderea oricărei suspensii de ciment. După
demontare, conurile de etanșare din plastic sunt îndepărtate
cu ajutorul unui dispozitiv de scoatere a conului. Adâncimea
de instalare a tuburilor de distanțare este mărită dacă se
utilizează conuri de etanșare, rămâne o adâncitură conică
trunchiată permanentă.

3

MAX FRANK oferă o gamă largă de conuri de etanșare din
beton cu diferite forme, texturi și culori. În afară de versiunile
din beton armat cu fibre, conurile sunt de asemenea
disponibile într-o versiune din beton turnat.
Conurile sunt lipite potrivit şi precis pe ambele părți, utilizând
adezivul bicomponent Repoxal®. Repoxal® TW verificat și
testat este soluția ideală pentru etanșarea rapidă și curată a
găurilor de tirant din sectorul apei potabile.

24
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Capace și conuri de etanșare

Capac de etanșare din plastic
Capacul de etanșare din plastic ajută la distribuirea
uniformă a oricărei presiuni din cofraje, adaptarea
unor mici nealinieri și etanșarea capătului tubului de

lipite

distanțare pentru a preveni pătrunderea suspensiei
de ciment. Tuburile de distanțare pot fi sigilate cu
dopuri din fibrobeton, FB-Kombistop, FB-Aktivstop și

astupate

FB-Easystop pentru respectiva cerință. Capetele de
etanșare din beton completează sistemul.

Con din plastic de 1 cm
Acest con poate fi utilizat pentru aceleași aplicații
ca și capacul de etanșare, dar permite ca presiunile
mai mari să fie absorbite și pot compensa punctele

lipite

mai slabe din cofraje, cum ar fi neregularitățile sau
deteriorările.
Etanșarea cu diferite tipuri de dopuri și conuri

astupate

completează sistemul.

Con din plastic de 3 cm
Acest con poate fi utilizat pentru aceleași aplicații ca
și conul de 1 cm, dar poate fi folosit și atunci când

lipite

tensionarea nu este în unghi drept față de cofraje.
Conul poate fi tăiat la fața locului pentru a se potrivi
unghiurilor necesare. Etanșarea cu diferite tipuri de
dopuri și conuri completează sistemul.

astupate

Con din plastic de 5 cm
Acest con poate fi utilizat pentru aceleași aplicații ca
și conul de 3 cm. Etanșarea cu diferite tipuri de dopuri

lipite

și conuri completează sistemul. Cu toate acestea, un
singur con lipit pe ambele părți este suficient pentru a
obține un etanș la apă până la 5 bari.

Garnituri plate
Toate conurile noastre de etanșare din plastic sunt livrate cu o garnitură plată
realizată din material plastic absorbant. Sigiliul poros între fața cofrajului și capacul
de etanșare asigură un conținut echilibrat de apă la suprafață. Excedentul de apă
din beton și a bulelor de aer sunt evacuate și formarea defectelor în beton este
împiedicată.

w w w. m a x f r a n k . c o m
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Opțiuni pentru etanșare

Opțiuni de etanșare
Există numeroase opțiuni disponibile pentru etanșarea tuburilor de distanțare din fibrobeton, în funcție de cerințele structurale
în ceea ce privește aspectul, vremea și funcția. Metoda de etanșare ar trebui să fie agreată de proprietarul clădirii și de alte
părți interesate într-o etapă timpurie, deoarece fiecare opțiune de etanșare necesită o formă diferită a orificiilor.

Lipirea dopurilor și conurilor din beton armat cu fibre
Etanșarea tijelor de legătură este realizată utilizând tuburile de distanțare MAX FRANK
şi dopurile din fibrobeton lipite. Lipirea folosind adezivul verificat și testat Repoxal®
produce o închidere la culoare. În combinație cu conurile de etanșare MAX FRANK,
gaura de legătură poate fi utilizată ca element în suprafețele de beton expuse.
Versiunile Flush sau versiunile cu spații umbrite sunt ideale pentru acest lucru.

Dopurile de etanșare din fibrobeton
În plus față de dopul de etanșare lipit, MAX FRANK oferă, de asemenea, următoarele
pentru etanșarea orificiului:
■

FB-Kombistop cu garnitură de etanșare integrată

■

FB-Easystop cu inele de etanșare integrate

■

FB-Aktivstop cu etanșare expandată integrată

Diferitele dispozitive de etanșare acoperă cerințele diferite pentru etanșarea tuburilor
la distanță în ceea ce privește fizica clădirilor și condițiile de utilizare (vezi pag. 28/29).
Simpla etanșare se poate realiza în orice vreme, permițând ca lucrările să continue
imediat.

Umplerea golurilor cu mortar expandabil
Mortarul special 3/4 poate fi utilizat și pentru umplerea completă a tuburilor de
distanțare.
Cu ajutorul pistolului de injecție manuală, mortarul special este injectat rapid în orificiul
tijei de legătură și, după netezirea cu mistria, se obține un aspect de suprafață închis.

26
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Dopuri de etanșare din fibrobeton

FB-Kombistop cu garnitură de etanșare integrată
FB-Kombistop este un dop de etanșare din fibrobeton închis într-un cauciuc
siliconic. Această combinație de materiale permite etanșarea impermeabilă
a tuburilor de distanțare simplu prin ciocănirea uşoară în dop cu un ciocan
de cauciuc. Simpla etanșare a tuburilor de distanțare poate fi efectuată în
orice moment și permite începerea imediat a lucrărilor, cum ar fi umplerea și
reumplerea cu apă.

TW

FB-Aktivstop cu etanșare expandată integrată
FB-Aktivstop este un dop de etanșare din fibrobeton, închis într-un material
expandabil. Această combinație de materiale permite etanșarea impermeabilă
a tuburilor de distanțare simplu prin ciocănirea uşoară în dop cu un ciocan de
cauciuc. Ca versiune particularizată, Aktivstop Platinum 100 poate fi utilizată
pentru a sigila deschiderea conică a ancorei cofrajului Platinum 100 de la
compania Hünnebeck. Este lovit de la interior spre partea orientată spre apă.
Proprietățile corespund celor ale versiunii standard a programului Aktivstop.

FB-Easystop cu inele de etanșare integrate
Această combinație de materiale permite etanșarea tuburilor de distanțare
pentru înălțarea elementelor structurale deasupra nivelului subsolului. Ele sunt
pur și simplu înșurubate manual. Simpla etanșare a tuburilor de distanțare
poate fi efectuată în orice moment și permite începerea imediată a lucrărilor,
cum ar fi umplerea și reumplerea apei. Simpla etanșare a tuburilor de distanțare
este de asemenea potrivită pentru betonul expus.

Dop de etanșare din fibrobeton cu Repoxal®
Lipirea dopului cu adeziv Repoxal® îndeplinește cerințele pentru izolația fonică,
protecția împotriva incendiilor și încărcarea cu apă.
Utilizarea este posibilă în sectorul apei potabile cu adeziv Repoxal® TW.
După instalare, umplerea și reumplerea cu apă trebuie amânată până când
adezivul se întăreşte.

TW
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27

Proprietăți în domeniul fizicii clădirilor

Dopuri în format standard

1
dop cu
Repoxal®

2
dopuri cu
Repoxal®

FBAktivstop

FBEasystop

FBMortar
Kombistop expandabil
+2
dopuri cu
Repoxal®

nu a fost
testat

5 bari

5 bari

F30

F30 - F180

nu a fost
testat

nu a fost
testat

nu a fost
testat

nu a fost
testat

nu a fost
testat

nu a fost
testat

Proprietăți:
Presiunea apei

Protecție împotriva incendiilor

nu a fost
testat

Izolarea fonică

da

5 bari

nu a fost
testat
F90
Perete antifoc 1)

da

Instalarea pe vreme geroasă

Apă potabilă

Aspect

Rezistență:
Apa sărată

Acizi / alcali

Gunoiul de grajd

Hidrocarburi

Ulei brut / ulei mineral
adecvat

condiționată adecvat

nu sunt adecvate

Comentarii
1)Pentru o etanșare fără goluri, în combinație cu două dopuri
Testarea cu proprietarul clădirii este recomandată în ceea ce privește aspectul și
dimensiunile

Aspect
Execuție de înaltă calitate foarte bună
(este recomandată testarea)
Execuție de înaltă calitate, cu conuri standard
Execuție normală din punct de vedere optic
Nu este adecvat optic ca "beton expus"
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Proprietăți în domeniul fizicii clădirilor

Con

Formate personalizate

1 cm con 3 cm con
cu dop + 1 cu dop + 1
dop
dop

3 cm con
fără dop
+1
dop

5 cm con
fără dop

Con personalizat

Con personalizat +
dop1)

Con personalizat
+ mortar
expandabil

Proprietăți:
Presiunea apei
Protecție împotriva
incendiilor
Izolarea fonică

5 bari

5 bari

nu a fost
testat

5 bari

F30 - F180

F30 - F180

F30 - F180

F30 - F180

da

da

da

da

Aspect

Instalarea pe vreme
geroasă
Apă potabilă

Aspect

Rezistență:
Apa sărată

Acizi / alcali

Gunoiul de grajd

Hidrocarburi

Ulei brut / ulei mineral
adecvat

condiționată adecvat

nu sunt adecvate

Culori personalizate
Conurile sunt disponibile în culorile standard antracit, gri, sienna roșu și alb.
Precizia de culoare nu poate fi garantată datorită fluctuațiilor materiilor prime naturale
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U-Korb ® suport

U-Korb®
Reazemele continue sunt utilizate ca distanțiere între straturile de armare inferioare și superioare în radiere, plăci și pereți.
Ele fixează distanța dintre cele două straturi de armare și o țin în poziția structurală corectă.
■

Testat conform fișei DBV "Supports" conform Eurocode 2

■

Puternic capabil de a susține traficul pietonal

■

Economisește timp și material prin așezarea rapidă și o

■

Sunt potrivite în mod special pentru armarea cu plase și

lățime de sprijin de 20 cm
■

■

Nu se răstoarnă datorită unei suprafețe stabile de contact

bare individuale
■

Greutatea oțelului în reazeme poate fi calculată ca parte a

cu armarea inferioară

armăturii, bazată pe VOB (procedura germană de

Nu există niciun contact cu cofrajul, deci nici o deteriorare

contractare a lucrărilor de construcții), partea C DIN

a suprafeței cofrajului si nici formarea de urme de rugină

18331, secțiunea 5.3.1.1.

pe suprafața betonului
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U-Korb ® suport

Determinarea dimensiunilor U-Korb® necesare:
Determinarea mărimii necesare U-Korb® luând în considerare capacul necesar
de beton și grosimea dorită a tavanului:

a2

20 mm

3. Înălțimea totală a armăturii inferioare*

b1
b2

15 mm
15 mm

Total x

80 mm

4. Înălțimea totală a armăturii superioare*

d

2. Acoperirea de beton a armăturii superioare

h

30 mm

b1
a1

a1

b2
a2

Exemplu:
1. Acoperirea de beton a armăturii inferioare

reazeme continue
distanțier bară triunghiulară

Grosimea tavanului dorită "d" minus total "x" = necesarul U-Korb® înălțime
"h". În exemplul nostru pentru grosimea dorită a plafonului de 200 mm:
200 - 80 = 120 mm.
Înălțimea U-Korb® corespunde cu UKS12.
*vă rugăm să țineți cont de îmbinările care se suprapun

Informații necesare la reazemelor continue:
Următorul număr de reazemele continue este necesar pentru sarcini normale
de construcție:

Diametrul barei

Interval de plasare s

Utilizare aprox./m²

Ø ≤ 6.5 mm

500 mm

1.0

Ø > 6.5 mm

700 mm

0.7

S

Acest tabel poate fi folosit doar ca îndrumare pentru determinarea cerințelor.
Capacitatea portantă corespunde sarcinii unei armări normale. Sarcini
suplimentare, mai presus de toate încărcările punctuale, nu pot fi transmise.
Spațiul exact de instalare trebuie să fie întotdeauna adaptat cerințelor armăturii
și acoperirii de beton și trebuie verificat la fața locului. Hotărâtoare sunt, în
primul rând, deformările acceptabile când se merge pe armătură (betonarea).
În cazul structurilor de armare care nu se deplasează, de ex. atunci când se
utilizează colivia U în structurile de perete, cerința determinată poate fi redusă
cu 10 până la 20%.
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