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MŰSZAKI ADATLAP
Bordázott terpesztett háló (Streckmetall)
Termék megnevezése
bordázott terpesztett háló 2500*600*0,3mm
Anyagösszetétel
Stancolással és húzással előállított horganyzott 0,3 mm vastagságú acéllemez, a
terpesztett hálós mezők közötti 4 mm-es hosszanti borda-merevítéssel.
Tervezett felhasználás leírása
Várható igénybevétel és magasság függvényében sűrűn megtámasztott, vagy rögzített
segédszerkezet. Nem önhordó.
Alkalmazási terület
Széles felhasználási területű, 0,3 mm vastagságú, terpesztett acéllemez. A monolit
építésnél elsősorban munkahézagok, betonozási szakaszok, kizárások képzésére
használják. Kiválóan alkalmas repedésre veszélyes felületeknél, vagy vakolatok,
bevonatok erősítésére, utólag keletkezett repedések áthidalására, zsaluzatok
kiegészítésére, lőtt beton, vagy vakolt szerkezetek merevítésére, hajlítóerők felvételére.
Alkalmas különleges betonfelületek és -formák zsaluzására a magas bordák által
biztosított jó hajlíthatóság miatt.
Tűzvédelem
Az Ancon betonacéltoldók anyagának tűzvédelmi besorolása A1, a végleges szerkezet
tűzállósági határértékét a tervezés során kell ellenőrizni. Az anyag beépülés esetén sem
befolyásolja a végtermék tűzállóságát, vagy más teljesítményét.
Tárolás, kezelés
bontatlan kötegekben kerül forgalomba
1 köteg = 20 tábla = 30,0 m2
Minden köteg a két rövid oldalán fémlemez élvédelemmel ellátott. A megbontott kötegek
sarkai, élei könnyen vágott, szúrt sebet ejtenek, megfogása, használata kizárólag
védőkesztyű használata mellett javasolt. Tárolása és mozgatása mechanikai sérüléstől
mentesen történik
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Ökológiai szempontok
Szakszerű alkalmazás mellett a termék maradéktalanul beépül a beton szerkezetekbe, a
megmaradó anyag nem környezetkárosító, a szelektált hulladékkezelési eljárások szerint
acél hulladékkategóriák szerint kezelendő.
Figyelmeztetés
A vonatkozó előírásokat, és a munkavédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani. A
műszaki adatlapot a legjobb ismereteink szerint állítottuk össze, az összes jelenlegi- és
jövőbeli felhasználásra nem tértünk ki, a szakemberek részéről ismertnek feltételezett
információkat nem írtuk le.
Alkalmazástechnikai tanácsadás
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