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Karta Techniczna

Przeznaczenie produktu

 System zbrojenia na przebicie EDL służy do dozbrajania płaskich płyt, w strefach przypodporowych oraz
 poddanych dużym obciążeniom skupionym, których nośność na ścinanie nie jest wystarczająca.

Opis produktu

 Zbrojenie  EDL ma postać stalowych trzpieni, obustronnie zakończonych kutymi główkami. Trzpienie są
 połączone w zestawy przy pomocy prętów przyspawanych do główek. Pręty pełnią funkcję montażową oraz
 wyznaczają określony w projekcie rozstaw poszczególnych trzpieni.

Właściwości i zalety

 Klasa betonu od C20/25 do C50/60

 Dzięki zastosowaniu elementów dystansowych oraz listew montażowych można łatwo kontrolować wielkość
 otuliny betonowej.

Zbrojenie na przebicie

EDL 

 Zbrojenie na przebicie Edl występuje również w wersji skręcanej stosowanej w wyjątkowych sytuacjach,
gdy istnieją problemy  z zainstalowaniem  w związku z ich długością, kolizją ze zbrojeniem lub rozstawem.

 Wszystkie parametry wytrzymałościowe zgodne z Eurokodem 2.
 Szybkie, pewne oraz proste obliczenia dzięki zastosowaniu programu obliczeniowego EDL.
 Pewność przeniesienia obciążenia przez zbrojenie EDL.
 Znaczny wzrost nośności na przebicie stropów oraz fundamentów w miejscu zastosowania trzpieni.
 Możliwość stosowania w stropach już od grubości 18 cm.
 Możliwość wykonywania stropu bez pogrubienia w obrębie strefy przypodporowej słupa.
 Podwyższona nośność względem tradycyjnego zbrojenia na przebicie (strzemion i prętów odgiętych).
 Zredukowana grubość płyty.
  Mniej skomplikowane szalunki, mniejsza ilość betonu oraz zbrojenia.
 Łatwy i szybki montaż zbrojenia, brak kolizji z innym zbrojeniem, krótszy czas budowy.
 Możliwość montażu przed lub po ułożeniu zbrojenia głównego płyty (od góry lub od dołu).
 Możliwość zastosowania w elementach prefabrykowanych, stropach typu filigran.

Dokumenty odniesienia

Aprobata Techniczna AT-15-9589/2015 
Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji
Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opinia ITB NZK-03498R:02/PW/17
Opinia ITB NZK-02999R:13/PW/15
*Opinia ITB NZK-02999R:14/PW/15

*Dotyczy tylko produktu w wersji skręcanej.

*Aprobata Techniczna AT-9483/2015
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Dane techniczne

 Trzpienie dwugłówkowe są wykonane ze stali klasy AIIIN. Dostępne średnice trzpieni oraz nośności poszczególnych

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji zbrojenia EDL powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Uwagi

Przechowywanie i transport

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.
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 trzpieni zamieszczone są w tabeli poniżej.
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Przekrój kotwy A

2mm

79
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Nośność FRd

kN

34,1

49,2

66,9

87,4

106,7

131,8

213,4

337,7

381,4

Sposób montażu

  - pręty montażowe są układaneMontaż od góry
 bezpośrednio na górnej siatce zbrojenia

  - pręty montażowe są układaneMontaż od dołu
 podkładkach dystansowych leżących bezpośrednio
 na deskowaniu

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszone są w katalogu firmy Extrea S.A.
oraz na stronie www.extrea.pl. 

Zbrojenie na przebicie
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