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Bezpenost použití a výkon,
který vás nadchne –
PFEIFER-VS®-systém3D



Dovolené smykové síly
VRd II rovnobžné
s pracovní spárou



Detailní statický model
smykových sil se 2 nebo
více smykami



Velmi vysoký penos
smykových sil díky
zazubení u systému
VS®-Slim/Plus Box



Testováno a schváleno pro
tloušky stn od 100 mm

Možnost plánovaného
namáhání v tahu ZRd
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Není nutné použití
ztužujícího vnce, kotvy
k zajištní proti tahu
Možnost zachycení
reakních sil

Výhody VS®-systému

 • Symetrické boxy a lištové proly –
•
•

•
•
•
•
•

ŽÁDNÝ pedepsaný smr montáže
Ješt nižší spoteba malty pi použití
VS®-ISI-systému3D
Možnost pokrytí všech
NOVINKA
smr zatížení díky
3D-interaknímu modelu
Nedochází k pesahu pr ez na zadních
stranách lišt nebo box
Jednoznané oznaení modrým klipem
Žádná dodatená statická opatení
Optimální prolování k dosažení lepšího spojení
S minimálním potem prvk lze vyešit jakoukoliv
variantu spojení

Smyková síla VRd kolmá na pracovní spáru
schválená pro stny od tloušky 100 mm (Slim-Box)
Návrhový model zohleduje tloušku stny a
pevnost betonu
Penos sil i v pípad požáru
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VS®-systémy3D Slim + ISI –
štíhlí výkonní pomocníci pi spojování stn

Výhody VS®-ISI-systému3D

 • Snadná montáž bez

pedepsaného urení smru
• Žádná další opatení spojená
s bednním – proly kopírují
kompletní prol spáry
• Optimalizovaná geometrie spár –
nižší spoteba malty

hválení
Obecné sc
o
stavebníh
titutu
ins
dozoru
DIBT
-1
DIN 1045

• Menší riziko chyb
(žádné bednní)
• Flexibilní vyplnní spáry
zálivkou a spárovací maltou
• Symetrické uspoádání smyek –
jednoduše „ISI“

hválení
Obecné sc
stavebního
titutu
dozoru ins
DIBT
-1
DIN 1045


hválení
Obecné sc
stavebního
titutu
dozoru ins
DIBT
-1
DIN 1045

Výhody VS®-box
• Možnost individuálního
plánování vzdáleností podle
statických požadavk
• Jednoduché skladování a
peprava
• Možnost realizace maximálních
návrhových zatížení

4

• Použití u stn od 100 mm
(VS®-Slim-Box)
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Výhody z hlediska kvality
• Nezávadná dodávka zboží,
všechny VS®-lišty a VS®-boxy
jsou dodávány chránné ve
stohovatelných tuhých kartonech
• Stále stejná kvalita „Made in
Germany“ s využitím poloautomatizované výroby
• Kontinuální proly z ocelového plechu bez velkých otvor
s nebezpeím pr sak



Výhody spojené s podrobnými kontrolami
• Kompletní spektrum použití –
vysoká zatížitelnost ve všech
smrech
• Vysoké únosnosti díky
zlepšenému, bezporuchovému,
zátžovému modelu

!

• Testováno pro
nejtení prvky
stn od 100 mm

07 c

ch 1

u
Vers



Výhody pro projektanta
• Stavebn právní jistota díky
certikacím
• Pro vnitní i venkovní stavební
prvky
• Možnost použití v
protipožárních píkách
S o ft w
ar
e

• Profesionální software ke snadnému projektování je služba pro zákazníky zdarma
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Maximální efektivita a výkon –
PFEIFER-VS®-Box-systém


Efektivita
• Minimální spoteba malty
• Minimální tlouška stny



• Maximální únosnost

Inovace
• Fixace smyek
• Ocelová lisovaná svorka
• VS®-Slim-Box



Symetrie

• Systém zálivkových malt
S o ft w
ar

• Box m žete instalovat bez
pedepsané smrové
orientace

e



Penos sil
• Zatížení ve všech tech
smrech
VRd



Kvalita

ZRd

• Vysoce kvalitní plechové boxy
bez volných plastových prvk
• Schválení k použití ve
stavebních konstrukcích
hválení
Obecné sc
ve
ití
už
po
k
stavebních T
ích DIB
konstrukc
-1
DIN 1045
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hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
-1
DIN 1045

Síly
VRd

PFEIFER-VS®-Slim-Box
PFEIFER-VS®-Plus-Box
. výrobku 05.035
. výrobku 05.032
Ke spojování prefabrikovaných konstrukcí
s pevážn statickým namáháním:
• Síly v tahu
• Smykové síly paralelní a kolmé

Vyztužovací technika

Boxy PFEIFER-VS®-Slim a VS®-Plus
slouží ke spojování stnových betonových prefabrikát . Dokáží penášet síly
na spojovacích spárách ve všech tech
smrech a jsou vyrobeny ze stabilního
boxu z ocelového plechu pro stavební
konstrukce, ve kterém jsou výklopné
flexibilní ocelové spojovací smyky.
Navazování stn je možné realizovat
cenov výhodn, snadno a bezpen.

hválení
Obecné sc
ve
kpoužití
stavebních T
ích DIB
konstrukc
-1
DIN 1045

Pomocí boxu VS®-Slim je možné realizovat spoje stn o tloušce od 100 mm.
Pro zalití spáry slouží vysoce pevná,
velmi tekutá a samozhutnitelná zálivková malta VS® PAGEL®.
S použitím tlakového bednní VS® FDS
zálivková hmota zatéká rychle a úinn.

Síly

VRd

Materiály:
Box: Ocelový plech pozinkovaný

VRd

ZRd

Ocelové lano: Vysokopevnostní,
pozinkované
L

Ocelová lisovaná svorka

d
b

Kryt: Páska

VS® -Slim-Box / VS® -Plus-Box

VS®-Slim-Box
VS®-Plus-Box

hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
-1
DIN 1045

h
l

SL
B
L

d

b
h

l

SL
B

Obj. .

Typ

05.035.080
05.032.100

VS®-Slim-Box
VS®-Plus-Box

Rozmry v mm
b

l

h

d

L

SL

B

50
80

180
220

20
25

3
3

192
217

80
100

60
60

Barevný klip

Poet kus

Hmotnost cca.

modrý
modrý

400
250

0,40
0,45

Píklad objednávky 4000 box PFEIFER-VS®-Plus:
4000 box PFEIFER-VS®-Plus, obj. . 05.032.100
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Obecný montážní návod pro
schválený systém VS®-Slim-Box
a VS®-Plus-Box

Obrázek 1:
Systém VS®-Slim/Plus obsahuje
VS®-Slim-Box nebo VS®-Plus-Box
a píslušnou zálivkovou maltu
VS® PAGEL®

Pokyny k použití
PFEIFER-VS®-Slim-Box a VS®-Plus-Box jsou vhodné ke spojování stnových
železobetonových prefabrikovaných dílc s betonem o kvalit C30/37 a vyšší.
Souásti systému tvoí boxy VS®-Slim/Plus-Box a píslušné zálivkové malty
VS® PAGEL® (obrázek 1). Tento systém je takto úinný pouze v kombinaci.
Boxy VS®-Slim/Plus m žete instalovat ve spojeních podle obrázk 2 – 5.
Spojování stn je dovoleno u stn od tloušky d = 10 cm (VS®-Slim-Box) a d =
14 cm (VS®-Plus-Box) pro p sobení zatížení ze všech tí smr (3D) a pro
p sobení pevážn statického zatížení (obrázek 7).
Minimální tvar spáry je zobrazen na obrázku 6. Dodržujte zde doplující pokyny
certifikace.

Obrázek 2:
Spoj stn

Obrázek 3:
Rohový spoj

Obrázek 4:
Spoj T

Obrázek 5:
Spoj stny a
sloupu

Návrh
Spojované betonové prefabrikované
dílce musí navrhnout odpovdný projektant podle DIN1045-1 v provedení
s kvalitou betonu min. C30/37.
Spoje provedené pomocí systému box
VS®-Slim/Plus jsou považovány za
vyztuženou spáru s únosností pro tahové a smykové síly (obrázek 7).
Píslušné návrhové únosnosti jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. Pi návrhu spoje
musí být provedeny kontroly pro každý
smr zatížení samostatn. Pitom je
teba pamatovat, že u vn p sobící
tahové síly musí být zohlednny také
výsledné tahové síly z p sobících smykových sil. Pokud nemá p sobit žádná
vnjší tahová síla, m žete využít
zjednodušenou kontrolu prostednictvím
interakního diagramu podle certifikace
(obrázek 8). V takovém pípad ale
musejí být zkontrolovány složky tahové
síly ze smykového zatížení.
Šíky trhlin musejí být z d vodu nuceného namáhání stanoveny podle DIN
1045-1 tabulka 18.

Obrázek 6: Tvar spáry

Obrázek 7: Smyková síla p sobící
rovnobžn a kolmo na pracovní
spáru a tahová síla

VRd

ZRd

Tabulka 1: Návrhová únosnost systému VS®-Slim-Box
min 100
/min140
min 100
/min140
B St 500 S
Ø 12 mm

Tlouška
stny
[cm]

B St 500 S
Ø 12 mm

101)
121)
14
16
18
20
22
24

35/40
35/40
20
70/90
20
35/40

70/90

15/25
15/25

35/40
20/25
10
20/25

Návrhová
únosnost
Smyková síla
rovnobžná
VRd,~~ [kN/Box]

Návrhová
únosnost
Tahová síla
ZRd [kN/Box]

C 30/37 C35/45 C 40/50 C 45/55

Všechny tídy
betonu
27
27
27
27
27
27
27
27

Všechny tídy
betonu
18
18
18
18
18
18
18
18

4,5
7,0
9,7
12,7
15,9
19,3
22,8
26,6

5,2
8,0
11,1
14,4
18,1
21,9
26,0
30,3

5,5
8,5
11,9
15,5
19,4
23,5
27,9
32,5

5,9
9,1
12,6
16,5
20,7
25,1
29,7
34,6

1) Využití únosnosti smykové síly kolmé VRd,A až od délky spár/prvk

10

8

Návrhová únosnost
Smyková síla kolmá
VRd,A [kN/m]

® Box VS®
Slim
= VS
-Slim-Box
® -Plus-Box
=
= VS
Plus
Box VS®
= VS® -Slim-Box
®
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1m

Síly
VRd

Tabulka 2: Návrhová únosnost systému VS®-Plus-Box
Návrhová
únosnost
Smyková síla
rovnobžnáí
VRd,~~ [kN/Box]

Návrhová
únosnost
Tahová síla
ZRd [kN/Box]

C 30/37 C35/45 C 40/50 C 45/55

Všechny tídy
betonu
40
40
40
40
40
40

Všechny tídy
betonu
18
18
18
18
18
18

141)
161)
18
20
22
24
1)

Obrázek 8: Diagram interakce smykových sil

Návrhová únosnost
Smyková síla kolmá
VRd,A [kN/m]

6,2
8,9
11,9
15,0
18,4
22,0

7,1
10,1
13,5
17,1
21,0
25,0

7,6
10,9
14,5
18,4
22,5
26,9

8,1
11,6
15,5
19,6
24,0
28,6

Využití únosnosti smykové síly kolmé VRd,A až od délky spár/prvk

45

40

VRd,II(KN/Box )

Tlouška
stny
[cm]

35
30

27

20

13,3
9

1m

25

15
10
5

Postup návrhu

0

Smyková síla rovnobžná se spárou

0,0%

Pro smykovou sílu p sobící rovnobžn se spárou vyztuženou VS®-Slim/PlusBoxem smí v mezním stavu únosnosti p sobit návrhové hodnoty únosnosti smykové síly rovnobžné VRd,II podle tabulky 1 (VS®-Slim-Box) nebo tabulky 2 (VS®Plus-Box).
vEd, II
vRd, II

VEd,II [kN/Box]:
1,0

VRd,II [kN/Box]:

Výpotová únosnost smykové síly rovnobžné
p sobící na box
Návrhová únosnost smykové síly rovnobžné
p sobící na box

vRd,II = n VRd,II
VEd,II = Návrhová únosnost smykové síly rovnobžné p sobící na box

66,7%

100,0%
®

vRd,

(% z tabulky 1/2)

= VS Slim-Bo
= VS® Plus-Bo

Tahové síly ve smykách VS®
Výsledkem r zných smr zatížení jsou jednotlivé složky tahové síly, které p sobí
ve smru lanové smyky (tabulka 3). Souet tchto jednotlivých složek a
eventuáln p sobící „vnjší“ tahové síly (celková síla v tahu) je posuzován na
základ návrhové únosnosti tahové síly zRd box VS®- Slim/Plus podle tabulky 1
(VS®-Slim-Box) nebo tabulky 2 (VS®-Plus- Box).
Tabulka 3: Složky tahové síly

vEd,II = Návrhová únosnost smykové síly rovnobžné p sobící na metr spáry

!

33,3%

Upozornní: Nezamujte smykovou sílu VEd,II p sobící na
metr spáry s diskrétní silou VEd,II p sobící na box, která je zde
používána v závislosti na situaci!

Zdroj namáhání

Smyková síla
rovnobžná VEd,II

Složka tahové síly VS®-Slim
zEd,VII = 0,75 vEd,II

Smyková síla kolmá „Vnjší“ tahová síla
vEd,A
zEd,VA = 0,25 vEd,A

zEd,N

VS®-Plus
zEd,VII = 0,7 vEd,II

Smyková síla kolmá ke spáe
Pro smykovou sílu p sobící kolmo na spáru vyztuženou VS®- Slim/Plus-Boxem
smí v mezním stavu únosnosti p sobit návrhové hodnoty únosnosti VRd, v závis- Posouzení celkové síly v tahu:
losti na tloušce konstrukního prvku a tíd pevnosti betonu podle tabulky 1
(VS®-Slim-Box) nebo tabulky 2 (VS®-Plus-Box).
vEd,A
vRd,A

vEd,A [kN/m]: Výpotová únosnost smykové síly kolmé p sobící
na bžný metr spáry
1,0
vRd,A [kN/m]: Návrhová únosnost smykové síly kolmé p sobící na
bžný metr spáry

Výsledkem namáhání kolmo ke spáe jsou složky tahových sil ze smykového
zatížení. Tyto síly v tahu mohou být penášeny lanovými smykami VS® nebo
píslušným uspoádáním pídavného vyztužení nebo jinými konstrukními
opateními. Možnosti posouzení tahových sil jsou zobrazeny níže.

n ZRd zEd,VII + zEd, VA + zEd,N
[Box/m] : Poet box VS®-Slim/Plus na
metr spáry
ZRd [kN/Box] : Návrhová únosnost tahové síly na
box VS®-Slim/Plus podle pílohy 8,
tabulka 1
zEd,N [kN/m] : P sobící „vnjší“ síla v tahu
na metr spáry
zEd,VII [kN/m] : Tahová síla ze smykového
zatížení rovnobžného
na metr spáry
zEd,VA [kN/m] : Tahová síla ze smykového
zatížení kolmého na metr spáry

n

Kombinace smykových sil
Pi souasném p sobení smykových sil kolmo a rovnobžn vzhledem ke spáe
musíte zkontrolovat spolené p sobení smykových sil podle interakního vztahu,
uvedeného v diagramu (obrázek 8).
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Zvláštní pípad: Konstrukní opatení k zachycení tahových sil

Výztuž pracovní spáry

Lanové smyky VS® nejsou používány k penosu sil v tahu, souet tahových sil
zEd je zachycen jinými vhodnými tahovými prvky nebo jinými konstrukními
opateními. M že se jednat o tahové leny (nap. ztužující vnce) nebo o jiná
konstrukní opatení (pedepjaté opry, tecí síly na celoplošn opených
stnových prvcích apod.). Tahové síly, které jsou výsledkem jednotlivých smr
zatížení, jsou uvedeny v tabulce 4.

Ped zalitím pracovní spáry maltou musíte zasunout do oblasti pekrývání smyek
(obrázek 6 a 11) výztužný prut o pr mru 12 mm po celé výšce spáry. Tento
výztužný prut je ze statických d vod nezbytn nutný, protože slouží jako výztuž
proti tahovým silám ve spáe.

Tabulka 4: Složky tahové síly

Obrázek 11
20

10

Zdroj namáhání

Smyková síla kolmá
VEdA

„Vnjší“ síla v tahu

Složka tahové síly

zEd,VA = 0,25 VEd,A

zEd,N

Výsledná celková síla v tahu:

Obrázek 10

B St 500Ø12
S-

zEd = zEd, VA + zEd,N
zEd [kN/m] : Celková síla v tahu na metr spáry

82/90

zEd,N [kN/m] : P sobící „vnjší“ síla v tahu na metr

spáry
zEd,VA [kN/m] : Tahová síla ze smykového zatížení

Obrázek 12

Obrázek 13

kolmého na metr spáry

10

40

B St 500Ø12
S-

B St 500Ø12
S-

Ohnutí kotevní smyky
V pípad malých rozmr prvk m žete kotevní smyku u systému VS®-SlimBox ohnout. U spoj T tak m žete snížit tloušku napojované stny až na
150 mm. Dodržujte zadané podmínky vyztužování podle schválení k použití ve
stavebních konstrukcích podle pílohy 4 a 5. V pípad systému VS®-Plus-Box
není ohnutí lanové smyky dovoleno!

92/100

62/70

Výztuž
Pro systémy VS®-Slim/Plus-Box musíte
osadit do železobetonových
prefabrikát výztuž podle obrázk 6 a 9.
Pokud je z jiných statických d vod již
použito píslušné výztuže, m žete ji
zapoítat.

Kotevní tmínky
Ke každé lanové smyce musí být
instalován tmínek ø 8 mm. Na obrázku
9/10 je uvedena optimální poloha.
Alternativn je také možné uspoádání
mezi lanové smyky. Potebné kotevní
délky a píslušné krytí betonu musí stanovit odpovdný projektant v závislosti
na použité jakosti betonu.
Alternativou tchto kotevních tmínk
m že být také výztužná sí Q257A.

Povrchová výztuž
Další vyztužení a povrchová výztuž
nejsou v certifikaci uvedeny a musejí
být stanoveny odpovdným projektantem podle statických vlastností.

Jedná se o všeobecný montážní návod.
Vždy dodržujte informace podle schválení o použití ve
stavebních konstrukcích!

Obrázek 9
min 15

Šíka spáry mezi dílci
180/220

120

Bžná spára = 20 mm (obrázek 11)
Minimální spára = 10 mm (obrázek 13)
Maximální spára = 40 mm (obrázek 12)

Tolerance

Spojení pomocí box VS®-Slim/Plus funguje jako spoj s pesahem. Z tohoto
d
vodu se musejí smyky pekrývat s uritými vertikálními a horizontálními tole180/220
rancemi.
Vertikáln musejí být smyky zpravidla instalovány bez pesazení tak, aby se
dotýkaly a ležely pímo nad sebou (obrázek 15). Tato situace nastane pi stejném
min 15 uspoádání box od paty spojovaných souástí.
Je dovolena maximální odchylka 20 mm (obrázek 14).

podélnýutpr
třmen BSt 50
Ø 8 mm
BSt 500Ø S 10 mm

!

Konstrukní výztuž
Doporuujeme zavést povrchovou výztuž i do boních ástí (ozub ) vedle
VS-box tak, aby byly konstrukn chránné proti poškození. Navíc
doporuujeme použít také pr chozí rohové pruty (ø 10 mm).

Obrázek 14

B St 500
Ø 12 mm

max 20
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Na obrázcích je zobrazen VS®-Plus-Box. Tyto informace jsou platné i pro VS®-Slim-Box!

Obrázek 15

B St 500
Ø 12 mm

Informace k protipožární ochran
Podle DIN 4102-4:1994-03, ást 3.1.3, je stanoven minimální rozmr u = 25 mm.
Tento údaj se vztahuje pitom pedevším ke svislé výztuži ohrožené porušením
nebo k výztuži, u které není možné dosáhnout pesunutí zatížení.
Kritická teplota, od které pestává být
25 60/70 25**
dosaženo jmenovité pevnosti B500 A,
Bild 16
je podle DIN 4102, tabulka 1:
Tkrit. = 500 °C.
VS®-systém m že být posouzen jako
pedepjatá ocelová výztuž s redukovaným využitím. Potebné krytí betonu
je vztaženo ke kritické teplot Tkrit. =
500 °C.

Po odbednní
Po odbednní m žete snadno odstranit krycí fólii (obrázek 19). Poté je vnitní
ást boxu VS®-Slim/Plus volná a jsou vidt lanové smyky. Lanovou smyku
m žete z d vodu zabránní poranní vychýlit vhodným nástrojem (obrázek 20).
Lanová smyka musí kolmo vynívat z dílce (obrázek 21) a i po vychýlení musí
pi montáži dílc opt zapružit zpt do této polohy. Pitom je smyka zachycena
do fixaního prvku (obrázek 22). To je d ležité k zajištní správného pekrytí
smyek.
Obrázek 21

Obrázek 22

Pitom je teba podle DIN 4102-4 dbát,
aby stanovené minimální vzdálenosti os
u nebyly zvýšeny o hodnotu u.
Výsledkem jsou následující minimální
tloušky stn pi 90 minutách odolávání požáru (obrázek 16):
d* = šíka smyky
VS®-Slim-Box: 60 mm
VS®-Plus-Box: 70 mm

+ 2 × krytí betonu
+ 2 (25 mm + 0 mm)
+ 2 (25 mm + 0 mm)

=
= 110 mm
= 120**/140 mm

Nyní jsou stnové dílce pipraveny k montáži na stavb.

* Pedpoklad: Smyky neleží v oblasti otvor !
** Minimální tlouška stny (podle statiky) je 140 mm!

Montáž prefabrikovaných dílc

Výroba železobetonových prefabrikovaných
dílc
Stnové prefabrikované dílce jsou vtšinou betonovány na formovacích stolech.
Na boní stran stny je upevnna podle obrázku 17 trapézová lišta, která tvoí
tvar spáry. Rozmry trapézového devného prvku jsou uvedeny na obrázku 18.
Pamatujte na stedové uspoádání tloušky betonové vrstvy.
Pi montáži VS®-Slim/Plus-Box do bednní pamatujte, že konec lana musí být
navléknut co nejrovnji mezi výztuž. Ukotvení konce lana uspoádejte pod úhlem
90° vzhledem k drážce (obrázek 21). Upevnní smyek k výztužné síti zabrauje
sklouznutí smyek. Poté jsou boxy upevnny hebíky od spodní ásti dílce nebo
jsou u ocelových bednní pilepeny pomocí lepidla. Vždy pamatujte na stejné
uspoádání box podél spáry na obou dílcích!
35/40 Obrázek 18

Obrázek 17

50/80
70/90

Spáry, VS®-Slim/Plus-Boxy a smyky musejí být isté, bez neistot a povrchových
úprav.
Stnové dílce jsou uloženy v souladu se schváleným zp sobem spojování uvedeným na stran 8 (obrázek 2 až 5) bu do maltového lože nebo uloženy na podkladové desky o r zných výškách. Konstrukní dílce musejí být nivelované tak,
aby byly ve správné poloze a výšce. Spára mezi stavebními dílci má zpravidla
šíku 20 mm a smí být v toleranním rozsahu maximáln 10 až 40 mm (obrázek
11 až obrázek 13). Ve vertikálním smru se musejí smyky proti sob s dotykem
pekrývat nebo smjí být vzdáleny max. 20 mm (obrázek 14).

Upozornní: Nejslabším lánkem spoje stnových dílc je
vždy vyplnní spár. Pouze pokud jsou spáry ádn a zcela
zality a je zajištno píslušné utsnní zálivkové malty,
mohou spoje správn penášet zadané síly.

Návrhový software
Ke snadnému návrhu schválených výrobk PFEIFER-VS® je k dispozici zdarma
návrhový software. S jeho pomocí m žete rychle a efektivn navrhnout všechny
v praxi se vyskytující druhy spoj . Jednoduchým zadáním tvaru a píslušného
zatížení m žete snadno navrhnout bžné typy spár, ale také kompletní systémy
spojení stn vetn posouzení výztuže.

Výhody použití softwaru
Automatické posouzení spojení
Generování kompletního statického výpotu
Automatické stanovení potebného množství zálivkové
malty a produkt VS® pro daný projekt

e

Obrázek 19

!

NOVINKA

ar

Integrovaná posouzení protipožární ochrany
Správa projekt
Export DXF

S o ft w

Obrázek 20
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Optimální zálivkové malty
pro všechny pípady použití

Zálivková malta VS® Pagel®
Vysoká zatékavost
Snadná manipulace
Vysoká zatížitelnost
Není nutné použití erpadla
Hospodárné vyplování i malého
potu spár
Tato vysoce pevná a extrémn tekutá
spárovací hmota perfektn zatéká do
spár systém box PFEIFER VS®.
Díky tomu nevznikají chybná místa,
která snižují pevnost.
V kombinaci s tlakovým bednním
spáry PFEIFER-VS® FDS (strana
24 – 28) nabízí tato zálivková malta
možnost rychlého, spolehlivého a velmi
kvalitního zalévání spár. Tuto zálivkovou maltu je možné rovnž použít i pro
VS®-ISI-systém3D.

Plastická zálivková malta VS® P Pagel®
Plastická stabilita ve spáe bez
bednní
Minimum pípravných prací
Možnost míchání a dávkování
v jediném kroku
Vyplnní spáry pomocí erpadla
PFEIFER-VS®-ISI-systém3D má optimalizovaný profil bez nevhodných vybrání.
Z tohoto d vodu je zde možné používat
plastickou zálivkovou maltu, která sama
drží ve spáe.
Velkou výhodou je, že v tomto pípad
staí velmi malé množství bednní.
Tato technologie umožuje dosažení
znaných úspor pedevším na velkých
stavbách s velkým potem metr pracovních spár.

12
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Zálivková malta VS® PAGEL® pro VS®-Slim/VS®-Plus-Box
Informace a pokyny

Varianty bednní spár
V

K dosažení kvalitního silového spoje betonových prefabrikát pomocí systémových prvk
PFEIFER VS® hrají podstatnou roli vlastnosti
zálivkové malty ve spáe. Speciáln vyvynutá
zálivková malta VS® PAGEL® prokázala svou
kvalitu a vhodnost v nároných testech
v kombinaci se systémem PFEIFER-VS®Slim/Plus-Box. Tato zálivková malta je schválena v rámci schválení k použití ve stavebních konstrukcích.

2 Maltová plomba
2.
Další varianta umožuje uzavení bok spáry plastickou zálivkovou maltou
V
VS®-P PAGEL® (obrázek 24). Po vytvrzení této malty pak m žete jádro spáry
zzaplnit zálivkovou maltou VS® PAGEL® a m žete dosáhnout vyšší výkonnosti
systému.

Vlastnosti zálivkové malty
Vysoká zatékavost po dobu minimáln
90 minut
Kompenzace smršování
Odolnost proti mrazu a posypové soli
Možnost erpání smšovacími a dopravními erpadly
Antikorozní úinky
Výroba certifikovaná podle DIN ISO 9001
Dodávky v pytlích (pytel à 25 kg)

3. Tlakové bednní VS® FDS

Míchání zálivkové malty VS® PAGEL®
Zálivková malta VS® PAGEL® je dodávána jako hotová sms a staí ji smíchat
s vodou v souladu s návodem k použití systému PAGEL®. Potom je zálivka ihned
pipravena k použití.

Zaplování spár
Zálivková malta je plnna kontinuáln, dokud není dosaženo stanovené výšky
(max. 3,54 m). Bednní musí zachytit vznikající tlak.
Utsování není nutné. Odvzdušnní doporuujeme provést hutnním
betonáským ocelovým prutem nebo použitím ponorného vibrátoru. Zálivková
malta velmi rychle tuhne a dovoluje plynulé zpracování. Po uplynutí píslušné
doby tuhnutí m žete spáru zatížit v dovoleném rozsahu.

Tlakové bednní spáry obsahuje dv hadice o délce 4 m. Tyto hadice jsou mírn napumpovány a jsou zatlaeny do drážky spáry tak, aby nedošlo k omezení prostoru
pro zálivkovou maltu ve smykách. Po umístní hadice po celé výšce spáry jsou
hadice dofouknuty na jmenovitý tlak a spára je utsnna (obrázek 25). Nyní m žete
shora dávkovat zálivkovou maltu po celé výšce, maximáln 3,54 m. Po vytvrdnutí
zálivkové malty m žete vypustit stlaený vzduch a odstranit hadici a po vyištní ji
m žete použít znovu. Dodržujte podrobný návod k montáži na stran 28.

VS® PAGEL®

1. Bednní z devných desek
Pro správné vyplnní spáry mezi prefabrikovanými dílci zálivkovou maltou
V
VS® PAGEL® musíte z obou stran umístit bednicí prkno (obrázek 23).
Z doporuujeme opatit bednicí prkna pnovou gumou k vyrovnání nerovností.
Zde
JJakmile jsou bednicí prkna správn osazena a je zajištno, že spárovací hmota
nebude odnikud vytékat, m žete zaít plnit spáru tak, jak je popsáno v ásti
„„Zaplování spár“. Po vytvrdnutí materiálu m žete bednní odstranit, oistit a
použít znovu.

4. Pryžové tsnní
Další možností utsnní spáry pro vyplnní zálivkovou maltou VS® PAGEL® je
varianta zobrazená na obrázku 26. Zde je ped zalitím zálivkové malty zasunuto pryžové tsnní / páska pedepsaným zp sobem do drážky a následn je
provedeno krajní trvale elastické spárování. Jakmile toto spárování na obou
stranách kompletn zatvrdne, m žete provést zálivku bez dalšího bednní.
Musíte zde ovšem pamatovat na tlaky vznikající pi zálivce. Ty musejí být stanoveny provádjící firmou a musejí jim být pizp sobena rychlost lití zálivky,
aby nedošlo k vytlaení spárování.

Spoteba zálivkové malty VS® Pagel®
VS®-software (viz strana 21) vypote pro vybranou zalévanou spáru na základ
skuteného množství a rozmr pro zadaný projekt objem zálivky, uvede poet
pytl a vytvoí objednávkový list pro firmu PAGEL. K provedení pibližné kalkulace
kompletn vyplnných spár slouží následující tabulka, ve které je uvedena
pr mrná spoteba zálivky na bžný metr pro 3,5 m vysokou stnu.
Tabulka 4: Spoteba zálivky pro bžnou spáru (20 mm)

Pozor: Zálivková malta VS® PAGEL® je vyrábna a
prodávána spoleností PAGEL Spezialbeton GmbH &
Co. KG z Essenu. Píslušnou manipulaci se zálivkovou
maltou proto musíte provádt výhradn v souladu
s údaji výrobce.

Pozor: V pípad, že do boních spár zatlaíte hadici
tlakového bednní FDS nebo pryžovou tsnící pásku,
dojde ke snížení krytí betonu u lišty a u smyky. Zbytkový prez v míst spáry musí být minimáln 14 cm.
Obrázek 24

Obrázek 23

Předem
uzavřená
spára
Pnová
guma

Zajištěné
bednění

Pnová
guma

Tlouška stny [cm]
10

12

14

16

18

20

22

24

VS®-Slim-Box:

7,3

7,7

8,1

8,5

8,9

9,3

9,7

10,1

VS®-Plus-Box:

–

–

11,9

12,2

12,7

13,1

13,5

13,9

Spoteba v l/m; na l je poteba cca 2 kg materiálu;
Objem zálivky je výraznou mrou ovlivnn potem box .
Zde je použit maximální možný poet box na m.
Obrázek 26

Obrázek 25
Předem
uzavřená
spára

Tlakové
bednění
FDS

Elastická
spára

Pryžová
těsnící
páska

Zajištěné
bednění
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PFEIFER VS®-ISI-systém3D –
zapomete na orientaci lišt –
ISI se vždy pizpsobí!




Symetrie

Modré
!
bez šipky

• Žádný pedepsaný smr
montáže
• Vzdálenosti smyek
jsou vždy správné
• Praktické

Inovace



Efektivita



Penos sil

• Minimální spoteba malty
• Nejvyšší bezpenost
• Praktický systém
zálivkových malt

• Minimální spoteba malty
• Vysoké únosnosti

• Certikované zatížení
žení
ve všech smrechh

VRd

ZRd



S o ft w
ar
e

hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
-1
DIN 1045
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Kvalita
• Praktické stavební proly bez
volných plastových prvk
• Schválení k použití ve
stavebních konstrukcích

Síly
VRd

PFEIFER-VS®-ISI-20
PFEIFER-VS®-ISI-50
. výrobku 05.030.236.20
. výrobku 05.027.236.50

Ke spojování stn a sloup v prefabrikované
výstavb s použitím prefabrikát s pevážn
statickým namáháním:
• Smykové síly rovnobžné a kolmé ke spáe
• Tahové síly

Vyztužovací technika
VS®-ISI-System3D

PFEIFER-VS®-ISI-systém3D slouží
k nosnému spojení prefabrikovaných
stn a sloup , ale také ke vzájemnému
spojování stn.

hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
-1
DIN 1045

Pro zalití pracovních spár má uživatel
k dispozici certifikovanou zálivkovou
maltu VS® PAGEL® a plastickou zálivkovou maltu VS®-P PAGEL®.

Zálivková malta VS® PAGEL® je
samozhutovací a velmi tekutá. S
použitím píslušného bednní spár je
Smyková síla p sobící rovnobžn a
kolmo na spáru a tahová síla jsou regu- možná kompletní zálivka do výšky
podlaží. Plastická zálivková malta
lovány pedpisem stavebního dozoru.
VS®-P PAGEL® z stává po vyplnní
spáry stabilní bez nároného bednní.

Materiály:
Lišta: Ocelový plech pozinkovaný
Ocelové lano: Vysokopevnostní,
pozinkované
Kryt: Páska

VS®-ISI-20
b2

d

h
a

n

VS® -ISI-System3D

Vyztužovací technika PFEIFER-VS®ISI-systém3D

L
B

SL

b0
b1
b2

l
n
n

d

a
L

h

VS®-ISI-50

l

n
SL

Obj. .

Typ
b0

b1

b2

h

Rozmry v mm
l
SL

L

a

n

B

d

Poet
smyek

Obsah balení/ Hmotnost cca/
ks
ks

05.030.236.20

VS®-ISI-20

50

–

70

20

1180

80

227

236

118

60

3

5

100

1,18

05.027.236.50

VS®-ISI-50

50

65

80

50

1180

80

227

236

118

60

3

5

60

1,66

05.027.968

Náhradní páska pro oíznutou lištu

Role 50 m, stíbrošedá, šíka 96 mm

Píklad objednávky:Spára 840 m se systémem PFEIFER-VS®-ISI3D obsahuje
700 PFEIFER-VS®-ISI-20 obj. . 05.030.236.20
700 PFEIFER-VS®-ISI-50 obj. . 05.027.236.50

!

Prodloužení licího kanálu bez smyek m že být provedeno
cenov výhodn pomocí prázdných profil VS®-ISI.
M žete je jednoduše uíznout na potebný rozmr.
Další bednicí materiál již není nutný.

Objednací íslo:
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05.030.000 (typ VS®-20/000)
05.027.000 (typ VS®-50/000)
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Obecný montážní návod pro
schválený VS®-ISI-systém3D
Pokyny k použití

Obrázek 1

PFEIFER-VS®-ISI-systém3D (obrázek 1) slouží k nosnému spojení prefabrikovaných železobetonových stn mezi sebou nebo železobetonových stn a
sloup .
K zaplnní spár má uživatel k dispozici podle schválení k použití ve stavebních
konstrukcích zálivkovou maltu VS® PAGEL® nebo plastickou zálivkovou maltu
VS®-P PAGEL®. Spojování je dovoleno u dílc o tloušce od 140 mm
s p sobením pevážn statických sil ze všech tí smr (3D) (obrázek 2 a 3).
U pravoúhlých spoj (obrázek 5 a 6) m že být tlouška napojované stny
snížena až na 100 mm. Píklady použití PFEIFER-VS®-ISI-systému3D v konkrétních spojích jsou na obrázku 4 – 7.
Obrázek 2

Obrázek 3

VS®-ISI-System3D
Dovolený smr namáhání – tahová a smyková síla p sobící rovnobžn a kolmo na spáru
Obrázek 5:
Spoj T

Obrázek 4: Spojení stn

Obrázek 6:
Rohový spoj

Obrázek 9:
Tvar spáry VS®-ISI-systém3D

Obrázek 8: Detail spáry stn

min 140

5 a 25 mm

min 37,5

Obrázek 7:
Spojení sloupu
a stny

Zadní kotevní
tmínek BSt 500 S,
Ø 8 mm
Ukotvení podle
DIN 1045-1

min 37,5

min 140
min 37,5

min 37,5

Podélný prut
BSt 500 S,
Ø 10 mm

65

Podélný prut
BSt 500 S,
Ø 12 mm

50
73

90

5 a 25 mm

5 a 25 mm

50

20

20

20
Podélný prut BSt 500
S, Ø 12 mm
50

16

!

65

Jedná se o všeobecný montážní návod.
Nenahrazuje text certifikátu.
V pípad nesrovnalostí platí údaje z certifikátu.

© 2010 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znní návodu k použití / technické zmny a omyly vyhrazeny. Stav 08/2011

5 a 25 mm

50

Podélný prutBSt 500 S,
Ø 10 mm

Návrh

Postup návrhu

Spojované betonové prefabrikáty musí navrhnout odpovdný projektant podle
DIN1045-1 v provedení s kvalitou betonu min. C30/37. Spoje provedené pomocí
VS®-ISI-systému3D jsou považovány za vyztuženou spáru se zatížitelností v tahu
a smyku. Píslušné návrhové zatížení je uvedeno v tabulce 1. Pi návrhu spoje
musejí být provedeny kontroly pro každý smr zatížení samostatn. Pitom je
teba dbát na to, aby ke vnjší tahové síle p sobící na konstrukci byly pipoteny
také tahové složky z p sobících smykových sil.

Smyková síla rovnobžná se spárou

Pokud nep sobí žádná vnjší tahová síla, m žete využít, v souladu s certifikací,
zjednodušeného posouzení pomocí interakního diagramu. V takovém pípad
ovšem musejí být posouzeny i tahové síly ze smykových zatíženích. Šíky trhlin
z d vodu vnjšího nuceného namáhání musejí být stanoveny podle DIN 1045-1
tabulka 18.
Tabulka 1: Návrhové hodnoty zatížení VS®-ISI-systému3D
Tlouška
stny
[cm]

Návrhová únosnost
Smyková síla kolmá VRd, A [kN/m]
pro ob zálivkové malty
C 30/37

C 35/45

C 40/50

C 45/55

Návrhová
únosnost
Smyková síla
rovnobžná
vRd, II [kN/m]

Návrhová
únosnost
Tahová síla
zRd [kN/m]

9,7

11,1

11,9

12,6

70

48

36

28

15

11,2

12,7

13,7

14,5

70

48

36

28

16

12,7

14,4

15,5

16,5

70

48

36

28

17

14,2

16,2

17,4

18,6

70

48

36

28

18

15,9

18,1

19,4

20,7

70

48

36

28

19

17,5

20,0

21,4

22,8

70

48

36

28

20

19,3

21,9

23,5

25,1

70

48

36

28

21

21,0

24,0

25,7

27,4

70

48

36

28

22

22,8

26,0

27,9

29,7

70

48

36

28

23

24,7

28,1

30,2

32,2

70

48

36

28

24

26,6

30,3

32,5

34,6

70

48

36

28

25

28,5

32,5

34,9

37,2

70

48

36

28

26

30,5

34,8

37,3

37,5

70

48

36

28

27

32,5

37,1

37,5

37,5

70

48

36

28

28

34,6

37,5

37,5

37,5

70

48

36

28

29

36,7

37,5

37,5

37,5

70

48

36

28

37,5

37,5

37,5

37,5

70

48

36

28

vRd, II

vEd,A

vEdA [kN/m]: Výpotová smyková síla kolmá p sobící na metr
spáry
1,0
vRd,A [kN/m]: Návrhová smyková síla kolmá p sobící na metr
spáry

!

Na každý metr spáry je možné použít 4 lanové smyky.
Pro každou jednotlivou smyku platí návrhové zatížení v
tahu ZRd 9 kN (pro zálivkovou maltu VS® PAGEL®) a 7 kN
(pro plastickou zálivkovou maltu VS®-P PAGEL®

Výsledkem smykového namáhání kolmo ke spáe jsou složky tahových sil. Tyto
tahové síly ze smykového zatížení mohou být penášeny lanovými smykami VS®
nebo píslušným uspoádáním pídavného vyztužení nebo jinými konstrukními
opateními. Možnosti posouzení tahových sil jsou uvedeny níže.
Kombinace smykových sil
Pi souasném p sobení smykových sil kolmo a rovnobžn vzhledem ke spáe
musíte zkontrolovat spolené p sobení smykových sil podle interakního vztahu,
uvedeného v diagramu (obrázek 10).
Obrázek 10: Interakní diagram
VS®-ISI-systém3D

80

Návrhové hodnoty pi použití zálivkové malty VS® PAGEL®
Návrhové hodnoty pi použití plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL®

!

vEd,II [kN/m]: Výpotová smyková síla rovnobžná p sobící na
metr spáry
1,0
vRd,II [kN/m]: Návrhová smyková síla rovnobžná p sobící na
metr spáry

Smyková síla kolmá ke spáe
Pro smykovou sílu kolmou ke spáe vyztuženou VS®-ISI-systémem3D smjí být
použity v mezním stavu únosnosti návrhové hodnoty smykových sil kolmých ke
spáe VRd,A v závislosti na tloušce stavebního dílce a tíd pevnosti betonu podle
tabulky 1.

70
60

Doporuení:
V bžných situacích je nejspolehlivjší v návrhu používat
plastickou zálivkovou maltu VS®-P PAGEL®. V pípad
vyššího namáhání doporuujeme pracovat s výkonnjší
zálivkovou maltou VS® PAGEL®.

vRd,II(kN/m )

Modrá
ervená

vEd, II

vRd,A

14

30

Pro smykovou sílu rovnobžnou se spárou vyztuženou VS®-ISI-systémem3D smjí
být použity v mezním stavu únosnosti návrhové hodnoty smykových sil
rovnobžných se spárou VRd,II podle tabulky 1.

48

50
40
30
20
10

0

0,0%
vRd,

33,3%

66,7%

100,0%

= plastická zálivková
S® –Pmalta
A
PGEL V
malta
S® PAGEL
V

(% z tabulky 1/2)
= zálivková
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Tahové síly ve smykách VS®
Výsledkem r zných smr zatížení jsou jednotlivé složky tahové síly, které p sobí
U malých rozmr prvk m žete kotevní smyku VS®-ISI-systému3D ohnout.
ve smru lanové smyky (tabulka 2). Souet tchto jednotlivých složek a
Smrodatné jsou pitom rozmry uvedené na obrázcích 11 až 13. V pípad rohoeventuáln p sobící „vnjší“ tahové síly (celková síla v tahu) je posuzován podle
vého spoje musíte v oblasti ohnuté smyky umístit výztužný tmínek Ø 8 mm
návrhového zatížení v tahu zRd VS®- ISI-systému3D podle tabulky 1.
(obrázek 12 a 13).
Tabulka 2: Složky tahové síly

Ohnutí kotevní smyky

Smyková síla
rovnobžná vEd,II

Složka tahové síly zEd,VII = 0,5 vEd,II
zEd,VII = 0,6 vEd,II
Modrá
ervená

Smyková síla kolmá
„Vnjší“ tahová síla
vEd,A
zEd,VA= 0,25 vEd,A

Obrázek 13: Detail výztuže
s ohnutou smykou – spoj T
(viz obr. 11)

Obrázek 11: Spoj T s ohnutou
140 mm
smykou

zEd,N

dBR 30 mm

50 mm
100 mm

Zdroj namáhání

Návrhové hodnoty pi použití zálivkové malty VS® PAGEL®
Návrhové hodnoty pi použití plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL®

Posouzení celkové tahové síly:
zRd = n ZRd

50 mm

[kN/smyka]:
[kN/m]:

zEd,N
zEd,VII

[kN/m]:
[kN/m]:

zEd,9A

[kN/m]:

Návrhová únosnost tahové síly na jednu smyku
Návrhová únosnost tahové síly na metr spáry podle
tabulky 1, pi n = 4 lanové smyky na metr
P sobící „vnjší“ tahová síla na metr spáry
Tahová síla ze smykového zatížení rovnobžného na
metr spáry
Tahová síla ze smykového zatížení kolmého na metr
spáry

Obrázek 12:
Rohový spoj
s ohnutou
smykou

b 140 mm

Detail výztuže s ohnutou smykou –
rohový spoj (viz obr. 12)
dBR 30 mm

100 mm

ZRd
zRd

50 mm

zRd zEd,VII + zEd, VA + zEd,N

b/2

Zvláštní pípad: Tahové síly nejsou penášeny lanovými smykami
Pouze ve zvláštním pípad nejsou lanové smyky VS® používány k penosu
tahového zatížení. Souet tahových sil zEd je penesen vhodnými tahovými leny
nebo jinými konstrukními opateními. M že se jednat o tahové leny (nap.
ztužující vnce) nebo o jiná konstrukní opatení (pedepjaté opry, tecí síly na
celoplošn opených stnových prvcích apod.). Tahové síly, které jsou výsledkem
jednotlivých smr zatížení, jsou uvedeny v tabulce 3.

Výztuž
Pro VS®-ISI-systému3D musíte osadit do prefabrikovaných dílc výztuž podle
obrázk 8, 9 a 14. Pokud je z jiných statických d vod již použito píslušné
výztuže, m žete ji zapoítat.

Kotevní tmínky

Tabulka 3: Složky tahové síly
Zdroj namáhání

Smyková síla kolmá

„Vnjší“ tahová síla

Složka tahové síly

zEd,VA = 0,25 vEd,A

zEd,N

zEd = zEd, VA + zEd,N
zEd
zEd,N
zEd,VA

50 mm

[kN/m] : Celková tahová síla na metr spáry
[kN/m] : P sobící „vnjší“ tahová síla na metr spáry
[kN/m] : Tahová síla ze smykového zatížení kolmého na metr spáry

Ke každé lanové smyce musí být
instalován tmínek Ø 8 mm každých
236 mm (obrázek 8 a 9).
Potebné kotevní délky a píslušné
krytí betonu musí stanovit
odpovdný projektant v závislosti na
použité tíd betonu.
Alternativou tchto kotevních tmínk
m že být také výztužná sí Q257A.

Obrázek 14:
Vyztužení

236

B 500 A/B,
Ø 12 mm

236

Povrchová výztuž
Další vyztužení a povrchová výztuž
nejsou v certifikaci uvedeny a musejí
být stanoveny odpovdným projektantem podle statických vlastností.
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max.
3540
236

236

Konstrukní výztuž

Tolerance

Doporuujeme zavést povrchovou výztuž i do boních ástí (ozub ) vedle
lištových profil tak, aby byly konstrukn chránné proti poškození. Navíc
doporuujeme použít také pr chozí rohové pruty (ø 10 mm).

V rámci podélné dilatace spáry musí být návrh proveden bez plánovaného
pesazení smyek. Smyky proto musejí být instalovány tak, aby se dotýkaly a
ležely pímo nad sebou (obrázek 19). V pípad spár pes nkolik podlaží je za
uritých okolností vhodné vkládat pravideln nulové body, podle kterých bude
možné následn lišty upravit. Je dovolena maximální vertikální výšková tolerance
z bžných nepesností stavby o hodnot 20 mm (obrázek 18).

Výztuž pracovní spáry
Ped zalitím pracovní spáry maltou musíte zasunout do oblasti pekrývání smyek
(obrázek 8, 9, 14) výztužný prut o pr mru 12 mm po celé výšce spáry. Tento
výztužný prut je ze statických d vod nezbytn nutný, protože slouží jako výztuž
proti tahovým silám ve spáe.

Bžná spára
=
Minimální spára =
Maximální spára =

BSt 500S,
Ø12 mm

max. 20

Šíka spáry mezi dílci

BSt 500S,
Ø12 mm

20 mm (obrázek 15)
15 mm (obrázek 16)
40 mm (obrázek 17)

Obrázek 18

Obrázek 19

Informace k protipožární ochran

Obrázek 15

Obrázek 16

Podle DIN 4102-4:1994-03, ást 3.1.3, je stanoven minimální rozmr u = 25 mm.
Tento údaj se vztahuje pedevším ke svislé výztuži ohrožené porušením nebo
k výztuži, u které není možné dosáhnout pesunutí zatížení. Kritická teplota, od které pestává být dosaženo jmenovité pevnosti B500 A, je podle DIN 4102, tabulka 1:
Tkrit. = 500 °C.
VS®-systém m že být posouzen jako pedepjatá ocelová výztuž s redukovaným
využitím. Potebné krytí betonu je vztaženo ke kritické teplot Tkrit. = 500 °C. Pitom
je teba podle DIN 4102-4 dbát, aby stanovené minimální vzdálenosti os u nebyly
zvýšeny o hodnotu u.
Výsledkem jsou následující minimální tloušky stn pi 90 minutách odolávání
požáru (obrázek 20/21):

Obrázek 20: Minimální tlouška
stny ISI, namáhání požárem F90-A

Obrázek 21: Minimální tlouška
stny ISI, namáhání požárem F90-A

140 mm***

BSt 500 S,
Ø 12 mm

140 mm***

Obrázek 17

* Šíka smyky v profilu lišty je omezená na 65 mm
** Stny bez otvor nebo požár ze spodní strany
*** Statická minimální tlouška stny 140 mm
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Výroba železobetonových prefabrikovaných
dílc
Pi spojování prefabrikovaných dílc pomocí VS®-ISI-systému3D je zalévaná
drážka tvoena automaticky pomocí profil lišt. To znamená, že není nutné osazovat žádné další trapézové hranoly k vytvoení spáry, apod. Pi montáži VS®-ISIsystému3D do bednní pamatujte, že konce lanových smyek musejí být navléknuty co nejrovnji mezi výztuž. Potom jsou profily upevnny hebíky (obrázek
23) od spodní ásti dílce tak, aby byly smyky obou dílc ve stejné výšce, nebo
jsou u ocelových bednní pilepeny pomocí lepidla. Upevnní smyek k výztužné
síti zabrauje sklouznutí lišty a smyek. Konec lanové smyky musí být ukotven
pod úhlem 90° vzhledem k pracovní spáe. Umístte je tak, aby protilehlé smyky
byly pesn ve stejné výšce.

Pozor: Lišty se smykami je
nutné do spojovaných dílc zabudovat ve stejné výšce. V pípad
odchylek výšky smyek o více než
2 cm ztrácí spoj svou únosnost.
Obrázek 22: Oznaení
modrým klipemp

!

Po odbednní
Po odbednní m žete snadno odstranit krycí fólii (obrázek 24). Poté je vnitní ást
profilu VS® volná a jsou vidt lanové smyky. Lanovou smyku m žete snadno
ohnout do požadované polohy (obrázek 25). Musí kolmo vynívat z dílce a i po
vychýlení musí pi montáži dílc opt zapružit zpt do této polohy. To je d ležité
k zajištní správného pekrytí smyek. Nyní jsou stnové dílce pipraveny
k montáži na stavb.
Obrázek 23:
Pipevnní profil k bednní
pomocí hebík

Montáž prefabrikovaných dílc

V pípad dalších aplikací odlišných
od varianty na obrázku 23 kontaktujte
poradenské oddlení spolenosti
PFEIFER, obzvlášt pokud je s tím
spojeno oekávané zvýšení tlaku na
bednní.

Spáry, lištové profily a smyky musejí být isté, bez neistot a povrchových úprav.
Stnové dílce jsou osazeny v souladu se schváleným zp sobem spojování podle
pokyn na stran 16 bu do maltového lože nebo na nivelaní desky. Konstrukní
dílce musejí být ustavené tak, aby byly ve správné poloze a výšce. Možná vzdálenost spár podle certifikace je 15 mm až 40 mm. Ve vertikálním smru se musejí
smyky proti sob s dotykem pekrývat nebo smjí mít vzdálenost max. 20 mm.

Návrhový software
Ke snadnému návrhu schválených výrobk PFEIFER-VS® je k dispozici zdarma
návrhový software. S jeho pomocí m žete rychle a efektivn navrhnout všechny
v praxi se vyskytující druhy spoj . Jednoduchým zadáním tvaru a píslušného
zatížení m žete snadno navrhnout bžné typy spár, ale také kompletní systémy
spojení stn vetn posouzení výztuže.

Obrázek 24:
Otevení lišty VS

Výhody použití softwaru

N

S o ft w

e

Integrovaná posouzení protipožární ochrany
Správa projekt
Export DXF

OVINKA!

ar

Automatické posouzení spojení
Generování kompletního statického výpotu
Automatické stanovení potebného množství
zálivkové malty a produkt VS® pro daný projekt
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Obrázek 25:
Vychýlení
smyek

Spolehlivé, pohodlné a snadné
projektování pomocí softwaru PFEIFER-VS®


Výhody použití softwaru

Pomocí softwaru m žete plánovat všechna stnová spojení prefabrikovaných
dílc . Software obsahuje kompletní systém PFEIFER-VS®-ISI a boxy VS®.
Na internetu je vždy aktuální verze softwaru voln ke stažení. Návrhový software
pracuje formou stand-alone a nabízí celou adu užitených nástroj :
• Trvalé ukládání zpracovávaných dat a jednorázová projektová data
• Automatické stanovení potebného množství zálivkové malty a produkt VS® pro
daný projekt
• Automatické posouzení spojení
• Generování kompletního statického výpotu pro následující prvky:
– VS®-Plus-Box
– VS®-Slim-Box
– Systém VS®-ISI3D
• Výpoet všech základních typ spojení se systémem VS®:
– Spojení stna – stna
– Spojení stna – sloup
– Rohové spojení
– Kompletní stna
– Se stálým a promnlivým zatížením
– Se smykovou silou rovnobžnou a kolmou ke spáe

• Návrh spár se všemy typy prvk
VS® a export graky
• Odstupovaná graka v pohledu
a p dorysu
• Variabilní vzdálenosti box
VS®-Plus-Box a VS®-Slim-Box

• Zobrazení zatížení pro daný výbr

• Integrované posouzení protipožární
ochrany
• Správa projekt
• Export DXF

• Výpoet zálivky v litrech a množství
suché smsi v pytlích
• Objednávkové formuláe podle ísel
pozic

Pepínání jazykových verzí
• Nmina

• Polština

• Anglitina

• eština

21
© 2010 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znní návodu k použití / technické zmny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011

Zálivková malta VS® PAGEL® pro VS®-ISI-systém3D
Informace a pokyny

Varianty bednní spár

K dosažení kvalitního silového spoje betonových prefabrikát pomocí systémových
prvk PFEIFER VS® hrají podstatnou roli
vlastnosti zálivkové malty ve spáe.
Speciáln vyvinutá zálivková malta VS®
PAGEL® prokázala svou kvalitu a vhodnost
v nároných testech v kombinaci s
PFEIFER-VS®-systémem3D. Tato zálivková
malta je schválena v rámci schválení
k použití ve stavebních konstrukcích.

Pro správné vyplnní spáry mezi prefabrikovanými dílci zálivkovou maltou VS®
PAGEL® musíte z obou stran umístit bednicí prkno (obrázek 26). Zde
doporuujeme opatit bednicí prkna pnovou gumou k vyrovnání nerovností. Jakmile jsou bednicí prkna správn osazena a je zajištno, že spárovací hmota
nebude odnikud vytékat, m žete zaít plnit spáru tak, jak je popsáno v ásti
„Zaplování spár“. Po vytvrdnutí materiálu m žete bednní odstranit, vyistit a
použít znovu.

Vlastnosti zálivkové malty

2. Maltová plomba

9 Vysoká zatékavost po dobu minimáln
90 minut
9 Kompenzace smršování
9 Odolnost proti mrazu a posypové soli
9 Možnost erpání smšovacími a dopravními erpadly
9 Antikorozní úinky
9 Výroba certifikovaná podle DIN ISO 9001
9 Dodávky v pytlích (pytel à 25 kg)

Další varianta umožuje uzavení bok spáry plastickou zálivkovou maltou VS®-P
PAGEL® (obrázek 27). Po vytvrzení této malty pak m žete jádro spáry zaplnit
zálivkovou maltou VS® PAGEL® a m žete dosáhnout vyšší výkonnosti systému.

1. Bednní z devných desek

3. Tlakové bednní VS® FDS

Míchání zálivkové malty VS® PAGEL®
Zálivková malta VS® PAGEL® je dodávána jako hotová sms a staí ji smíchat
s vodou v souladu s návodem k použití systému PAGEL®. Potom je materiál
ihned pipraven k použití.

4. Pryžové tsnní

Zaplování spár
Zálivková malta je plnna kontinuáln, dokud není dosaženo stanovené výšky
(max. 3,54 m). Bednní musí zachytit vznikající tlak. Utsování není nutné.
Odvzdušnní doporuujeme provést hutnním betonáským ocelovým prutem
nebo použitím ponorného vibrátoru. Zálivková malta velmi rychle tuhne a dovoluje
plynulé zpracování. Po uplynutí píslušné doby tuhnutí m žete spáru zatížit
v dovoleném rozsahu.

!

Tlakové bednní spáry obsahuje dv hadice o délce 4 m. Tyto hadice jsou mírn
napumpovány a jsou zatlaeny do drážky spáry tak, aby nedošlo k omezení prostoru pro zálivkovou maltu ve smykách. Po umístní hadice po celé výšce spáry
jsou hadice dofouknuty na jmenovitý tlak a spára je utsnna (obrázek 28). Nyní
m žete shora dávkovat zálivkovou maltu po celé výšce, maximáln 3,54 m. Po vytvrdnutí zálivkové malty m žete vypustit stlaený vzduch a odstranit hadici a po
vyištní ji m žete použít znovu. Dodržujte podrobný návod k montáži na stran 28.

Upozornní: Zálivková malta VS® PAGEL® je vyrábna a
prodávána spoleností PAGEL Spezialbeton GmbH & Co.
KG z Essenu. Píslušnou manipulaci se zálivkovou maltou
proto musíte provádt výhradn v souladu s údaji výrobce.

Pozor: Zbytkový prez v míst spáry musí být
minimáln 14 cm. V pípad, že do boních spár zatlaíte
hadici tlakového bednní FDS nebo pryžovou tsnící pásku,
dojde ke snížení krytí betonu u lišty a u smyky.

Další možností utsnní spáry pro vyplnní zálivkovou maltou VS® PAGEL® je
varianta zobrazená na obrázku 29. Zde je ped zalitím zálivkové malty zasunuto
pryžové tsnní / páska pedepsaným zp sobem do drážky a následn je provedeno krajní trvale elastické spárování. Jakmile toto spárování na obou stranách
kompletn zatvrdne, m žete provést zálivku bez dalšího bednní. Musíte zde
ovšem pamatovat na tlaky vznikající pi zálivce. Ty musejí být stanoveny
provádjící firmou a musejí jim být pizp sobena rychlost lití zálivky, aby nedošlo
k vytlaení spárování.

Spoteba zálivkové malty VS® Pagel®
VS®-software (viz strana 31) vypote pro vybranou zalévanou spáru na základ
skuteného množství a rozmr pro zadaný projekt objem zálivky, uvede poet
pytl a vytvoí objednávkový list pro firmu PAGEL.
K provedení pibližné kalkulace kompletn vyplnných spár slouží následující
tabulka, ve které je uvedena pr mrná spoteba zálivky na bžný metr pro 3,5 m
vysokou stnu.
Tabulka 4: Spoteba zálivky pro bžnou spáru (2 cm)
Tlouška stny [cm]

VS®-ISI-System3D

14

16

18

20

22

24

6,68

7,08

7,48

7,88

8,28

8,68

Spoteba v l na metr:
Na l je poteba cca 2 kg malty

Pěnová guma

22

Obrázek 26

Pěnová guma

Předem
uzavřená
spára

Obrázek 27

Předem
uzavřená
spára

Tlakové
bednění FDS

Obrázek 28
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Elastická
spára

Obrázek 29

Pryžová
těsnící páska

Plastická zálivková malta VS®-P PAGEL® pro VS®-ISI-systém3D
Informace a pokyny

Výroba trysky

Výhodou plastické zálivkové malty VS®-P
PAGEL® je zaplování spár mezi prefabrikovanými dílci bez nutnosti použít zabednní
spáry. Díky optimalizovaným plastickým vlastnostem zálivkové malty je tento materiál po
zalití do spáry stabilní bez dalších opatení.
V píslušné certifikaci pro VS®-ISI-systém3D
jsou uvedeny tahové a smykové síly p sobící
kolmo a rovnobžn se spárou

Plnicí trysku si m žete vyrobit sami z bžné mdné topenáské trubky 22 mm
(3/4“) a pipojit ji pomocí pájené fitinky k hadici erpadla (obrázek 32 a 33).

!

Vlastnosti plastické zálivkové
malty

25-30 mm

Obrázek 32
Pr ez plnicí
trysky
(zploštlá trubka 3/4“)

Gelová konzistence, nesmrštivá
Snadná píprava
Možnost erpání pomocí bžných šnekových erpadel
Vysoká poátení a konená pevnost
Odolnost proti mrazu a posypové soli
Nepropouští vodu
Nízký vodní souinitel
Výroba certifikována podle DIN ISO 9001
Externí i interní kontrola
Dodávky v pytlích (pytel à 25 kg)

Obrázek 33

!

Pozor: Plnicí prostor nezužujte (strana 26/obrázek 1).
V pípad, že do boních spár zatlaíte pryžovou tsnící
pásku nebo tlakové bednní FDS, dojde ke snížení
úinného krytí betonu u lišty a smyky. Tuto informaci musí
projektant zohlednit pi návrhu.

Míchání plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL®
Plastická zálivková malta VS®-P PAGEL® je dodávána jako hotová sms a staí ji
pouze smíchat s vodou v souladu s návodem k použití systému PAGEL®. Potom
je zálivka ihned pipravena k použití.

Zaplování spár
Nejprve utsnte bok spáry pryžovou tsnící páskou (obrázek 30) nebo
alternativn také plastickou zálivkovou maltou VS®-P PAGEL® (obrázek 31). Po
uzavení pomocí plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL® vykejte do zatuhnutí
malty. Spáru utsnte z jedné strany potom kontinuáln a rovnomrn zaplujte
z protjší strany odspoda nahoru. Mírné dusání plnicí tryskou nebo plnicí trubkou
ve spáe zaruuje dosažení bezvadného výsledku. Po vyplnní m žete spáru
jednoduše vyhladit.

Tyto informace se týkají pouze zaplnní spáry zálivkou!

Kvalifikace
Pro kvalitu a efektivitu plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL® je d ležitá vhodná strojní technika a školený personál. Školení m žete objednávat podle poteby
kdykoliv u spolenosti PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co KG.

VS® -Schienensysteme

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5-10 mm

Varianty bednní spár
Obrázek 30

Obrázek 31

Pedem uzavená spára
pryžovým tsnním

Pedem uzavená spára
maltou

Pi zpracování zálivkové malty
VS®PAGEL® a plastické zálivkové malty VS®-P PAGEL® dodržujte údaje
výrobce!
V nich naleznete také podrobné informace ke zpracování a podrobné informace o doporuených pístrojích.
Technické údaje naleznete rovnž
v technické dokumentaci firmy
PAGEL®.

Wolfbankring 9
D-45355 Essen
Telefon +49 (0) 201 685 040
Telefax +49 (0) 201 685 0431
E-Mail info@PAGEL.com
Internet www.PAGEL.com
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Pomocí tlakového bednní spár
PFEIFER VS® FDS vytvoíte rychle a snadno
perfektní spáry mezi prefabrikovanými dílci


Inovace
• ešení FDS usnaduje zalévání
spár mezi prefabrikovanými dílci
• Už nemusíte vymýšlet vlastní
individuální ešení
• Není teba žádná zvláštní výztuž





Kvalita
• Vysoce kvalitní materiály
prvk s dlouhou životností

íka

n
Tip odbor
24
© 2010 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znní návodu k použití / technické zmny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011

Efektivita
•
•
•
•
•

Úspora skladovacích prostor
Dlouhá životnost
Rychlé použití
Úspora asu
Žádné dokonovací práce

Tlakové bednní spár
PFEIFER-VS® FDS
. výrobku 05.039

Vyztužovací technika
VS®-Tlakové bednní
Pomocí tlakového bednní PFEIFER- pedevším k vytvoení venkovní trvale
elastické konzervace budovy.
VS® FDS velmi rychle utsníte zalévanou spáru s použitým VS®-systémem.
Montáž tlakové hadice je velmi snadná a
zcela bez odpad , protože tlakové
bednní m žete používat opakovan.
Tlakové bednní spár zaruuje vytvoení
tsné spáry pi zálivce do výšky 3,54 m.
Po vytvrdnutí zálivky ve spáe vypustíte
z tlakové hadice vzduch, vytáhnete ji a
z stane vám istá zahloubená mírn
zaoblená hladká spára. Ta je vhodná

íka

Tip odborn

G 1/8”

VS® -Tlakové bednní FDS

Materiály:
Vyztužené PVC
Nerezová ocel
Mosaz

L

D

Obj. .

Typ

Šíka spáry

Rozmry v mm

Max P

Hmotnost

[mm]

D

L

[bar]

[kg]

05.039.23.1200

FDS Minus

1020

23

1200

2,5

0,40

05.039.29.1200

FDS Regel

2025

29

1200

2,5

0,70

05.039.42.1200

FDS Plus

2540

42

1200

2,5

0,90

05.039.23.4000

FDS Minus

1020

23

4000

2,5

0,82

05.039.29.4000

FDS Regel

2025

29

4000

2,5

1,10

05.039.42.4000

FDS Plus

2540

42

4000

2,5

1,45

Píklad objednávky: Tlakové bednní spár „FDS Regel“ pro 8 spár výšky 3,50 m
16 tlakové bednní spár PFEIFER-VS®-FDS, obj. . 05.039.29.4000
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Montážní návod a použití tlakového bednní spár PFEIFER-VS®-FDS

Oblast použití
Tlakové bednní spár VS® FDS je ureno k utsnní zalévaných spár mezi
stnami nebo mezi stnou a sloupem. Je koncipováno pro maximální výšku zálivky 3,54 m pi jednom zalití. Pi správném provedení spodní základové spáry
utsnné styroporovou deskou a pi správné montáži tlakového bednní spár
vznikne spára pro zálivku, kterou je možné zalít naráz až do výšky 3,54 m velmi
viskózní spárovací hmotou VS®. K napumpování tlakové hadice se používá nožní
pumpa s autoventilem nebo kompresor s plnicím ventilem s tlakomrem a
pípojkou na autoventil (obrázek 1). K ochran proti vnjší atmosfée m žete
spáru trvale konzervovat podle obrázku 2.

Montáž tlakového bednní spár VS® FDS
Systém tlakového bednní spár s mírn nafouknutou hadicí je zatlaen do spáry
(obrázek 3/4, 5/6). Pitom nesmí hadice vyvíjet žádný citelný odpor proti
stlaování, protože jinak ji nebude možné vtlait do spáry. Pokud je odpor píliš
velký, upuste vzduch. Jakmile je hadice osazena ve správné poloze po celé
výšce spáry, m žete tlak mírn zvýšit na 0,5 bar . V pípad nkolika desek za
sebou nebo v pípad nkolika oprných polí doporuujeme všechny drážky
postupn napumpovat na tento mírný tlak max. 0,5 baru.
V pípad použití úhelníkových a deskových spon (obrázek 7 a 8) je nutné jejich
osazení naplánovat tak, aby bylo umožnno snadné nasazení tlakové hadice
FDS do spáry podle obrázku 3 a 4.

Zajištní dílc proti posunutí

Innendruck

mind. 140 mm

Innendruck

Obrázek 1

Pozor: Pi zatlaování tlakové
hadice do spáry nesmí dojít
k narušení vnitního prostoru
pro zálivku (obrázek 1).
V opaném pípad nebude
dostatené krytí lanových
smyek.

!

Pi použití tlakového bednní spár
je boní krytí lanových smyek
menší než je tomu u kompaktní
zálivky.
Tuto skutenost je nezbytné
vzít v úvahu pi antikorozních a
protipožárních posouzeních

Obrázek 2: Spára s venkovní
trvale elastickou ochranou

V pípad lehkých betonových dílc , které se snadno posunou, nebo v pípad
velmi úzkých sloup v rozích doporuujeme tyto spáry zajistit úhelníkovými sponami (obrázky 3 – 8) proti posunutí pi navýšení koneného tlaku. U vysokých
spár 3,5 m mohou velmi rychle vzniknout velké horizontální síly o hodnotách
40 kN (obrázek 9). Z tohoto d vodu je vhodné, aby se horizontální tlaky ve
spárách vzájemn vyrovnávaly pomocí postupn vyplovaných spár. V rozích
jsou však sloupy zajištny proti zkroucení pouze svou pevností v ohybu.
V pípad velmi úzkých sloup nebo konstrukcí, které reagují mimoádn citliv
na posunutí v horní ásti sloupu, je proto nezbytné provést zajištní nap. pomocí
úhelníkové spony. Poadí tlakování musí být takové, aby na stny p sobily pokud
možno minimální rozdílové síly, aby ani zde nedošlo k posunutí.
Obrázek 3: Stna/stna

Zabezpeení proti petlaku
Maximální tlak v konené fázi je u hadic o délce 4 m s využitelnou výškou zálivky
3,54 m max. p = 2,5 baru. Systém FDS je vybaven petlakovým ventilem, který se
oteve po dosažení tlaku 3 bary, takže na stnové dílce nemohou p sobit žádné
píliš vysoké síly.

Obrázek 5: Stna/stna

Dovolený rozsah tlak

2

2,5
3

1

0

bar

4

Pozor: Nemte petlakový ventil u tlakové hadice,
který je z výroby pedem nastaven a zajištn.
V opaném pípad hrozí nebezpeí petlaku v hadici
s následným prasknutím a ohrožením uší a oí,
posunutím desek stn a zícením osazených dílc .
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Obrázek 4: Stna/sloup
Obrázek 6: Stna/sloup

Utsnní spodní spáry
V pípad montáže stny jsou stnové panely obvykle usazeny na plastové
nebo ocelové desky s výškovou nivelací (obrázek 10). V oblasti spáry musí být
umístn pruh styroporu o délce 30 cm s tlouškou stny a výškou o cca 10 mm
vyšší než je ložná spára v oblasti spáry VS®. Vlastní vahou se styropor
vmákne do spáry a utsní tak profil spáry (obrázek 11). Se vtlaováním hadic
zaínáme na spodním konci a tlaíme spodní konec tsn do mkkého styroporu tak, aby došlo k jeho tsnému uložení ve spodní ásti (obrázek 12, 5, 6).
Potom je hadice vtlaována dále smrem nahoru.
Po vtlaení ji m žete z d vodu zajištní polohy napumpovat na hodnotu asi
0,5 baru.

Obrázek 7

Obrázek 8

Zálivka utsnné spáry
Po dosažení koneného tlaku v obou hadicích (maximáln 2,5 baru) je možné
spáru zalít. Pipravte zálivkovou maltu VS® PAGEL® podle pokyn výrobce
PAGEL® a neprodlen tímto materiálem shora zalijte spáru. Maximální výška
najednou zalévané spáry iní 3,54 m. Tlak v systému tlakového bednní spár
toto zatížení zachytí.

Odbednní
Po vytvrdnutí zálivkové malty VS® PAGEL® m žete vypustit tlak z tlakové hadice zatlaením na stedový kolík ve ventilku a poté hadici vytáhnout ze spáry.
Po vyištní vlhkou utrkou je systém opt pipraven k dalšímu použití.

!

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12

Obrázek 13

Obrázek 14

Obrázek 15

Obrázek 16

Obrázek 17

Obrázek 18

Upozornní: Zajištní polohy pomocí montážních desek
a úhelník smíte odstranit až po vytvrdnutí zálivkové malty
VS® PAGEL®! Pi plném využití spoj VS® se jedná o 5 dní.

Použití tlakového bednní spár
VS® FDS
Pi montáži prefabrikovaných dílc je
z d vodu utsnní zalévané spáry ve
spodní ásti mezi dílci umístna styroporová deska o tloušce o 5-10 mm.
Rozmr této desky musí být vtší než
je horizontální výška spáry (obrázek
13). Tlakové bednní spár VS® FDS je
vtlaeno do spáry a pevn natlaeno do
styroporové desky (obrázek 14). Tlakové bednní VS® FDS je postupn
vtlaováno zespoda nahoru do spáry
(obrázek 12). Zde doporuujeme hadici
mírn nafouknout vzduchem. Jakmile je
zalévaná spára kompletn z obou stran
uzavena, je tlakové bednní spár VS®
FDS dofouknuto na jmenovitý tlak a
spára je tak kompletn utsnna
(obrázky 16 a 17).
Po vytvrzení zálivky m žete spárové
tlakové tsnní PFEIFER FDS vypustit
a snadno vytáhnout ze spáry. Po
vyjmutí hadice je vidt spára s bezvadným vzhledem (obrázek 18).
Pi použití dodržujte montážní návod a
návod k použití.

!

Pi použití tlakového bednní spár FDS dodržujte montážní
návod.
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J&P Stavební technika –
prodej
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Nobelstraße 51-55
D-12057 BERLIN
Tel. 030-68283-02
Fax 030-68283-497
E-Mail info@jordahl.de
Internet www.jordahl.de
Am Güterbahnhof 20
D-79771 KLETTGAU
Tel. 07742-9215-20
Fax 07742-9215-90
E-Mail klettgau@jp-bautechnik.de
Internet www.h-bau.de
Fundlandstraße 29
D-45326 ESSEN
Tel. 0201-28966-0
Fax 0201-28966-20
E-Mail jp-essen@pfeifer.de
Hamburger Ring 1
D-01665 KLIPPHAUSEN/Dresden
Tel. 035204-215-11
Fax 035204-215-18
E-Mail jp-dresden@pfeifer.de
Markircher Straße 14
D-68229 MANNHEIM
Tel. 0621-4840340
Fax 0621-4840344
E-Mail jp-mannheim@pfeifer.de
Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 0911-6427808
Fax 0911-6428472
E-Mail jp-nuernberg@pfeifer.de
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JORDAHL & PFEIFER
BYGGETEKNIK A/S
Risgårdevej 66, Risgårde
DK-9640 FARSØ
Tel. +45-9863-1900
Fax +45-9863-1939
E-Mail info@jordahl-pfeifer.dk
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H-BAU TECHNIK S. À R. L.
7, Rue des Vallières Sud
F-25220 CHALEZEULE
Tel. +33 (0) 3.81.25.04.65
Fax +33 (0) 3.81.25.07.96
E-Mail info.chalezeule@h-bau.com

Y5DNRXVNX
GHL BAUTECHNIK PRODUKTIONSUND HANDELS GMBH
Caracallastraße 16
A-4470 ENNS
Tel. +43-7223-81919-0
Fax +43-7223-81919-33
E-Mail office@ghl-bau.at
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J&P TÉCNICAS DE ANCLAJE S.L.
Avda. de los Pirineos, 25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel. +34-916593185
Fax +34-916593139
E-Mail jp@jp-anclajes.com
ES-08820 BARCELONA
Tel. +34-93-3741030
Fax +34-93-3741459

Y5XVNX
OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKAU
Pyzhevskiy pereulok,
h.5, bld. 1, office 108
Tel. +7-495-363-01-27
Fax +7-495- 363 - 01 -28
E-Mail info@pfeiferrussia.ru
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JORDAHL& PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA
ul. Pawáyka 17a
76-018 IVANO-FRANKIVSK
Tel. +38067442-85-78 (region východ)
Tel. +38067442-85-79 (region západ)
E-Mail info@j-p.com.ua

Y0DĈDUVNX

PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36-1-2601014
Fax +36-1-2620927
E-Mail info@pfeifer-garant.hu

Y6LQJDSXUX
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65-6569-6131
Fax +65-6569-5286
E-Mail info@jnp.com.sg

v Brazílii

PFEIFER CABOS DE AÇO E
SISTEMAS DE IÇAMENTO LTDA.
Rua da Regeneração, 465
21040-170 RIO DE JANEIRO
Tel. +55-21-2560-0673
E-Mail info@pfeifer-brasil.com
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EMIRATES GERMAN BUILDING
MATERIALS TRADING (LLC)
Al Quasais Ind. Area 4
Beirut St.
UAE-DUBAI
Tel. +971-4-2676644
Fax +971-4-2676646
E-Mail gemirate@emirates.net.ae

YHãYëFDUVNX

ISOFER AG
Industriequartier
CH-8934 KNONAU
Tel. +41-44-7685555
Fax +41-44-7685530
E-Mail info@pfeifer-isofer.ch

YH9HONp%ULWiQLL

J&P BUILDING SYSTEMS LTD.
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44-1844-215200
Fax +44-1844-263257
E-Mail enquiries@jandpbuildingsystems.com

YþHVNpUHSXEOLFH

JORDAHL & PFEIFER
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420-272700701
Fax +420-272703737
E-Mail info@jpcz.cz

Y5XPXQVNX

S.C. JORDAHL & PFEIFER
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail info@jordahl-pfeifer.ro

Y3ROVNX

JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocáawska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wrocáawia
Tel. +48-71-3968264
Fax +48-71-3968105
E-Mail biuro@jordahl-pfeifer.pl
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PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon +49(0)8331-937-290
Telefax +49(0)8331-937-342
E-Mail bautechnik@pfeifer.de
Internet www.pfeifer.de

