Ak betón má padat z
vy´sky viacej ako 1,5 m,
organizácia výrobcov
ERMCO
pouziEurópska
nadstavec
transportbetónu
sloní chobot“
“

Ukladanie betónu

^

^

Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
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Vyhni sa segregácii.
Nedovol’, aby betón
padal z prílis vel’kej vy´sky.
^

^

Ukladaním betónu presne
na pozadované miesto sa vyhnes
potrebe hy´bat s betónom.
^

^

^

^

Ak betón má padat z
vy´sky viacej ako 1,5 m,
pouzi nadstavec
sloní chobot“
“
^

^

^

Ak je potrebné premiestnit betón,
pouzi lopatu alebo hrable,
nie ponorny´ vibrátor.
^

^

Uistí
na
os

Pri betonázi stien ukladaj
a zhutnuj betón vo
vrstvách nie vyssích ako 0,5 m.
^

^^

^

^

^

^

^^
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K VALITA

^

K VALITA

Uistí sa, ze robotníci pracujú stojac
na stabilnej plosine a pouzívajú
osobné ochranné prostriedky.

^

Pri betonázi stien ukladaj
a zhutnuj betón vo
vrstvách nie vyssích ako 0,5 m.

Najlepsie
vy´sledky sa dosiahnu
dodrziavaním
pravidiel.

BETÓNU SA DO

BETÓNU SA DOSAHUJE LEN TÍMOVOU PRÁCOU
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3-03-201

Príprava na betonáž

Betón má len obmedzenú
dobu spracovateľnosti!!!

PLÁNOVANIE
BETONÁŽE

^

Nanes odformovací olej v
rovnomernej a tenkej vrstve.

Ocist’ debnenie vodou
a magnetom.

ŽE
IE BETONÁ
PLÁNOVAN

Dobry´m
plánovaním sa vyhnes
omeskaniam
^

Objednaj betón na správny
cas a dohodni si casovy´
harmonogram dodávok.

^

^

^

^

^

^

K VALITA

^
^

Zohl’adní poveternostné
podmienky.

Zabezpec primeranú
ry´chlost betonáze.

Dodrzuj plán.

^

Odstrán vsetky smetí
a odpadky z debnenia.
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SAVT

SAVT
Kolískova 1
Koliskova 1
8410505
Bratislava
841
Bratislava
Tel.:+421
+421
(903)
757 519
Tel.
(903)
757519
Fax:+421
+421
4598
Fax
(2)(2)
4822
40815319
e-mail:
savt@savt.sk
e-mail:
savt@savt.sk
website:
www.savt.sk
www.savt.sk

ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION
ASSOCIATION EUROPEENNE DU BETON PRET A L’EMPLOI
EUROPÄISCHER TRANSPORTBETONVERBAND

Ukladanie betónu

Vyhni sa segregácii.
Nedovol’, aby betón
padal z prílis vel’kej vy´sky.
^

^

Ukladaním betónu presne
na pozadované miesto sa vyhnes
potrebe hy´bat s betónom.
^

^

^

^

Ak betón má padat z
vy´sky viacej ako 1,5 m,
pouzi nadstavec
sloní chobot“
“
^

^

^

Ak je potrebné premiestnit betón,
pouzi lopatu alebo hrable,
nie ponorny´ vibrátor.
^

^

^

^

^

^

^^
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^

K VALITA

Uistí sa, ze robotníci pracujú stojac
na stabilnej plosine a pouzívajú
osobné ochranné prostriedky.

^

Pri betonázi stien ukladaj
a zhutnuj betón vo
vrstvách nie vyssích ako 0,5 m.

Najlepsie
vy´sledky sa dosiahnu
dodrziavaním
pravidiel.

BETÓNU SA DOSAHUJE LEN TÍMOVOU PRÁCOU
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Zhutňovanie betónu

^

^

Doba vibrácie by
nemala byt’ prílis
krátka a samozrejme
ani prílis dlhá.

Vzdy maj pripraveny´
náhradny´ ponorny´
vibrátor.

^

^

^

Ak sa povrch betónu
uzavrie (vyhladí),
zhutnenie je
dostatocné.

Dobre zhutneny´
betón je znakom
remeselnej
zrucnosti.
^

^

^

^

^

K VALITA

Únik vzduchu
by mal vyzerat
ako var vody“
“

Pri zhutnovaní novej vrstvy
ponor vibrátor 10 cm do
predoslej vrstvy, aby sa
zaistilo dobré prepojenie.
^

Skontroluj debnenie
a jeho styky (spoje).

Dovol’, aby
betón úplne
sadol“.
“

Uistí sa, ze robotníci pracujú
stojac na stabilnej plosine
a pouzívajú osobné
ochranné prostriedky.
^

Pri vibrovaní sa vyhni
kontaktu vibrátora s
vy´stuzou alebo debnením.

^

Pouzívaj ponorny´
vibrátor správneho
priemeru a frekvencie.
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• Kľúčové faktory pre ošetrovanie
betónu sú: teplota vzduchu a relatívna
vlhkosť vzduchu a rýchlosť vetra
• Pri kropení vodou udržuj betón vlhký
počas celej doby ošetrovania!!!

^

Prílis dlhá doba osetrovania
je lepsia ako prílis krátka.
^

^

^

Dopredu rozhodni, aká bude
^
doba a sposob
osetrovania.
^

^

^

Ak sa pouzíva osetrovací
prostriedok, nanes ho
rovnomerne a v prípade
potreby opakuj postrek.

Daj na povrch betónu rohoze alebo
fólie s dostatocny´m presahom,
presvedci sa, ci sú okraje prekryté
a zataz okraje proti
ich nadvihnutiu vetrom.
^

^

^

^ ^

^

^

Najlepsou metódou
osetrovania je ponechanie
betónu v debnení.

^

Ošetrovanie betónu

^

Osetrovanie
betónu je úcinné
len ak sa zacne
nacas a pokracuje
dostatocne dlho.
^

^
^

^

^

^

^

^

^

^
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^

K VALITA

Ak sa kropí povrch vodou, zacni s
kropením len ak je betón dostatocne
zatvrdnuty´. Potom udrzuj betón vlhky´m
pocas celej doby osetrovania.
^

Ak sa má naniest’ farba
alebo iná vrstva je
potrebny´ speciálny
osetrovací prostriedok.

BETÓNU SA DOSAHUJE LEN TÍMOVOU PRÁCOU
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Vznik trhlín v betóne
Existujú tri druhy trhlín
v mladom“ betóne.
“

Trhliny od plastického
zmrašt’ovania

„PREVENCIA“

^

„PRÍCINA“

Trhliny od
plastického
zmrastovania sú
^
sposobené
prílis
ry´chlym
vyparovaním
povrchovej vody.
^^

^

^

^

Predchádzaj tomu pouzitím osetrovacieho prostriedku.
Alebo udrzovaním vlhkého povrchu betónu
a ochranou jeho povrchu rohozami alebo fóliami.
^

^

Trhliny od tepla
„PREVENCIA“

^

„PRÍCINA“

^

^

^

Neodstrán debnenie
tak dlho, ako je
to len mozné.

Narez dilatacné skáry
tak ry´chlo ako je
to len mozné.

^

^

Pokus sa
zhutnovat’
rovnomerne.
^

^

^

^

„PRÍCINA“

Objavujú sa pri
sadaní betónu vo
vysoky´ch stenách
a stl´poch.
^
U dosiek mozu
byt’
zistené tak, ze
trhliny kopírujú
polohu vy´stuze.

^

„PREVENCIA“

Ak sa objavia trhliny
od plastického zmrastovania,
vyhlad povrch hladitkom, aby
sa trhliny uzavreli a pokracuj
v osetrovaní.
^^

^^

^

Trhliny z plastického sadania.

^

Obmedz rozdiely
^ pouzitím
teplot
tepelnej izolácie.

^

^

^
Mozu
vzniknút,
ak teplota betónu
je vyssia ako
teplota okolia.

^
^

^

K VALITA

^

Ak sa betónujú vysoké
prvky, betónuj ich
po vrstvách.

Zhutni betón pocas
jednej hodiny
jeho ukladania.

BETÓNU SA DOSAHUJE LEN TÍMOVOU PRÁCOU
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Betonáž za chladného počasia
^

PRIEMERNÁ TEPLOTA
POCAS 24 HODÍN

POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

^

^

4°C alebo vyššia teplota

ODPORÚCANIE

Ziaden
problém.
Pokracuj
v práci.

^

Nie pod -1°C.

Pozri podmienku 2.

0 - 4° C
Zakry betón.

Nie pod -2°C.

V prípade vetra,
pozri podmienku 3.

^

Pouzi teply´ betón;
alebo zohrievaj
priestor medzi
betónom a
pokry´vkou; alebo
pouzi cement
vyssej pevnostnej
triedy; zníz
vodny´ súcinitel’.

0 - 4° C

^^
^

Pod -2° C

^

^

5°C

^

Pod 0° C

Zabezpec, aby
teplota betónu
nebola nizsia
ako 5°C.
^^

Nie pod -3° C

^

Pod 0°C

Pouzi paru
alebo horúci
vzduch alebo
infracervené
ohrievace,
aby sa teplota
betónu udrzala
najmenej
na 10°C.
^

^

^

-3°C až -10°C

Betónuj len ak
je priestor úplne
uzavrety´, takze
^
teplo nemoze
uniknút a teplota
betónu je
udrziavaná
najmenej
na 10°C.
^

Pod 0° C

^

^

Sleduj
predpoved’ pocasia
- telefónom,
faxom, na
webovej stránke.

^

Nie pod -10° C
^

^^
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^

K VALITA

Nebetónuj na
povrchy, ktoré
majú teplotu
nizsiu ako -1°C.
Odstrán sneh
a l’ad.

BETÓNU SA DOSAHUJE LEN TÍMOVOU PRÁCOU
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Betonáž za horúceho letného počasia
^

Ak sa betónuje na
nasiakavy´ povrch, navlhci
dostatocne podklad.
^

Odstrán prach
z existujúceho betónu
a stykov a navlhci
ich.

^

^

^

Pokracuj v
pouzívaní osobny´ch
ochranny´ch
prostriedkov.
^

Ber v úvahu stratu
spracovatel’nosti.

^

^

Zacni konecnú
úpravu povrchu v
správny cas.

^

^

Skús bránit tomu,
aby sa betón prílis
nezohrieval.

^

^

Zvlástnu
pozornost venuj
osetrovaniu betónu
^

^

^

Ochranuj betón pred
priamymi slnecny´mi
lúcmi a silny´m vetrom.
^

^
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• Ak je teplota vzduchu po 5 a viac dní
• Max. teplota čerstvého betónu: 32 °C
vyššia ako 30 °C, vykonať betonáž v noci
• Čo najviac schladiť aj konštrukciu,
alebo v skorých
ranných hodinách
K VALITA
BETÓNU
SA DOSAHUJE
PRÁCOU
do ktorej
sa dáva betón,
napr. prekryť juLEN TÍMOVOU
• Pri bezškárových podlahách so vsypom
krycou plachtou pred betonážou
pozor na obmedzenie
max. teploty pre použitie vsypu!
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