GEOTUB
Plastové kruhové debnenie

GEOTUB
GEOTUB je prvé viackrát opakované plastové debnenie na realizáciu okrúhlych
stĺpov. Umožňuje rýchle a ľahké oddebnenie bez použitia odformovacích prostriedkov. Panely sú veľmi ľahké, manipuláciu a inštaláciu môže vykonať jedna osoba. Ak
je výrobok správne zmontovaný, zdemontovaný a vyčistený iba vodou, je možné ho
znova použiť viac ako 100-krát.

VÝHODY
Váha
Hmotnosť max do 10
kg, s GEOTUB-om sa dá
na stavbe rýchlo a jednoducho manipulovať
bez nutnosti použitia
žeriavov alebo iných zdvíhacích zariadení.

Opakovateľnosť
GEOTUB je nákladovo
efektívny, pretože pri
správnom používaní a
udržiavaní ho je možné
opakovane použiť viac
ako 100-krát.
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Rýchlosť
Rýchlo a ľahko zmotnovateľné, môže s ním manipulovať a nainštalovať
ho aj jedna osoba.

Oddebnenie
Betón po oddebnení
neostane na plastovej
forme, je možné ju očistiť iba malým množstvom vody. Avšak je
potrebné sa vyhnuť čistiacim prostriedkom.

Variabilita
Všetky polkruhové segmenty sú vysoké 600 mm,
je možné si zvoliť výšku
stĺpa podľa vlastnej potreby v závisloti s technickými
normami.

Skladovanie
GEOTUB môže byť bezpečne na seba naukladaný a uskladnený aj vo
vlhkých priestoroch.

Technické parametre
Prípustný tlak čerstvého betónu: 80 kN/m2

Minimálny priemer

250 mm

Maximálny priemer

500 mm

Výška dielca

600 mm

Spojka
Pevné uzamknutie dielcov docielime pomocou vložením spojky do otvoru
a otočením o 90 stupňov.
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Výpočet komponentov
v

Priemer kruhu
(mm)

Výška dielca
(mm)

Maximálna výška
stĺpa (mm)

Počet dielcov
pre 3m stĺp

Počet spojok pre
3m stĺp

Ø 25

250

600

6000

10

56

Ø 30

300

600

6000

10

56

Ø 35

350

600

4800

10

64

Ø 40

400

600

4800

10

64

Ø 45

450

600

4800

10

72

Ø 50

500

600

3000

10

72

Ø 60

600

600

3000

10

80

Ø 70

700

600

3000

10

90

Ø 80

800

600

3000

10

90

Ø 90

900

600

3000

10

98

Ø 100

1000

600

3000

10

98

VÝPOČET SPOJOK
Ø 25

pč.GEOTUB X 6 (SPOJKY)
- 4 (SPOJKY)

Ø 60

pč.GEOTUB X 9 (SPOJKY)
- 10 (SPOJKY)

Ø 30

pč.GEOTUB X 6 (SPOJKY)
- 4 (SPOJKY)

Ø 70

pč.GEOTUB X 10 (SPOJKY)
- 10 (SPOJKY)

Ø 35

pč.GEOTUB X 7 (SPOJKY)
- 6 (SPOJKY)

Ø 80

pč.GEOTUB X 10 (SPOJKY)
- 10 (SPOJKY)

Ø 40

pč.GEOTUB X 7 (SPOJKY)
- 6 (SPOJKY)

Ø 90

pč.GEOTUB X 11 (SPOJKY)
- 12 (SPOJKY)

Ø 45

pč.GEOTUB X 8 (SPOJKY)
- 8 (SPOJKY)

Ø 100

pč.GEOTUB X 11 (SPOJKY)
- 12 (SPOJKY)

Ø 50

pč.GEOTUB X 8 (SPOJKY)
- 8 (SPOJKY)

600 mm

250-500 mm
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Prvky - aktuálne na sklade

GT TL 25

GT TL 30

GT TL 35

GEOTUB Ø 25

GEOTUB Ø 30

GEOTUB Ø 35

2,96 kg

3,69 kg

4,28 kg

GT TL 40

GT TL 45

GT TL 50

GEOTUB Ø 40

GEOTUB Ø 45

GEOTUB Ø 50

4,78 kg

5,22 kg

GT RS

GT ZU

Spojka

Zaisťovací uholník

0,10 kg

GT HL2

0,25 kg

GT HL3

Hlava na š. vzperu
- vodorovná

Hlava na š. vzperu
- vodorovná + trn

1,05 kg

1,05 kg

5,60 kg

GT HL1

Hlava na š. vzperu
- zvisla
1,05 kg

QGTP35

Šikmá vzpera
QGTP 35
18,00 kg
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Montáž
Stabilizácia

GEOTUB sa stabilizuje za pomoci
šikmých vzpier QGTP. Tieto vzpery sa
k debneniu pripoja prostredníctvom
hláv na šik. vzperu vodorovne ale aj
zvisle. Pre lepšiu betonáž sa odporúča
použiť lešenie (fasádne alebo pojazdné).

Ukotvenie

Ukotvenie debnenia voči nadvinutiu
sa vykonáva pomocou zaisťovacích
uholníkov alebo dá sa to zrealizovať aj
pomocou výdrev.
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Požiadavky na prevádzku a
údržbu
- každá osoba pracujúca s debnením, by mala byť vybavená vhodným
náradím a osobnými ochrannými prostriedkami pri výkone činností tak,
aby dodržiaval všetky bezpečnostné normy.
- všetky dielce a príslušenstvo je potrebné pred použitím skontrolovať a
vyradiť tie, ktoré by nemali spĺňať minimálne štandardné požiadavky na
bezpečnosť.
- pred začatím betonáže sú všetky vodorovné a zvislé spoje utiahnuté,
stabilizátori správne namotované a celé debnenie pripevnené k zemi.
- montáže, demontáže, manipulácie a čistenie geotubových dielcov, ale
aj betonáže, musia byť vykonávané kompetentnou a riadne oboznámenou osobou alebo pod dohľadom stavbyvedúceho.
Betonáž
Pri zhutňovaní betónu sú povolené iba ponorné vibrátory. Dielce nie sú
ohňovzdorné, preto ich neukladajte v blízkosti horúcich predmetov alebo
otvoreného ohňa.
Čistenie dielcov
Po každom použití je potrebné každý dielec vyčistiť vodou
(najlepšie tlakovou vodnou pištolov). Akékoľvek zvyšky
betónu je potrebné odstrániť špachtľou alebo drátenkou,
tak aby ste nepoškodili povrch dielca.
Skladovanie
Aby sa zabránilo poškodeniu dielcov a príslušenstva, skladujte ich na paletách alebo na podkládkach, tak aby neboli položené priamo na zemi. Aj keď GEOTUB je odolný
voči poveternostným vplyvom, je lepšie skladovať ich na
suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
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Kontakt
AS TRADING Bratislava
Rybničná 38
831 06 Bratislava
tel. /fax: +421 2 44886106,
e-mail: astrading@astrading.sk

AS TRADING Banská Bystrica
Priemyselná 8
974 01 Banská Bystrica
tel. /fax: 048/42 85 394
e-mail: astradingbb@astrading.sk

AS TRADING Poprad
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad – Matejovce
tel. /fax: 052/778 02 71
e-mail: astradingpp@astrading.sk

