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Proces montáže a betónovania

Príprava Framax Xlife-univerzálneho panela
➤ Zdvihnite poistnú západku, otvorte posuvný uzáver a 

odstráňte uzatvárací diel.

Príprava čerpacej hadice
➤ Posuvný uzáver D125 SCC upevnite na čerpaciu 

hadicu pomocou pákovej spojky.

Pred betónovaním
➤ Čerpaciu hadicu upevnite na Framax Xlife-univerzál-

ny panel SCC pomocou pákovej spojky posuvného 
uzáveru D125 SCC. Následne otvorte obidva posuv-
né uzávery.

➤ Proces betónovania sa môže začať.
Po betónovaní
➤ Poistnú západku zdvihnite hore, zatvorte obidva 

posuvné uzávery.

➤ Uvoľnite pákovú spojku medzi obidvoma posuvnými 
uzávermi.

☞ Dôležité upozornenie:
● Nie je vhodný na ukladanie bežného betónu!
● Panel sa môže použiť v stene a ako debne-

nie čela.
● Max. výška plnenia pri nadstavenom debne-

ní: 3,30 m.
● Pri použití ako debnenie čela sú možné 

hrúbky steny 15 - 45 cm v rastri 5 cm.
● Všeobecne je nutné pri projektovaní debne-

nia pre betónovanie SCC zohľadniť smer-
nice prospektu Doka "Samozhutniteľný 
betón".

Dodržujte návod na montáž a používanie 
"Rámové debnenie Framax Xlife"!
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➤ Demontujte z panela čerpaciu hadicu spolu s posuv-
ným uzáverom D125 SCC.

➤ Vyčistite posuvný uzáver a vložte uzatvárací diel.

➤ Namontujte Framax-vretenový násadec SCC pomo-
cou pákovej spojky na Framax Xlife-univerzálny 
panel SCC a uzatvárací diel točením zasuňte až k 
posuvnému uzáveru.

➤ Poistnú západku zdvihnite hore a otvorte posuvný 
uzáver. Uzatvárací diel pomocou Framax-vreteno-
vého násadca SCC točením zasuňte až na doraz.

➤ Zatvorte posuvný uzáver a zaistite ho poistnou 
západkou proti neúmyselnému otvoreniu. Následne 
demontujte Framax-vretenový násadec SCC.

➤ Proces betónovania je ukončený. Vyčistite posuvný 
uzáver.
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G Framax-vretenový násadec SCC
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Popis výrobku

Framax Xlife-univerzálny panel SCC 
0,90x2,70m
Pomocou Framax Xlife-univerzálneho panela SCC sa 
môže samozhutniteľný betón (SCC) ukladať jednodu-
cho a rýchlo vďaka integrovanej hadicovej prípojke.

Posuvný uzáver D125 SCC
Pomocou posuvného uzáveru D125 SCC sa môže čer-
pacia hadica pripojiť na Framax Xlife-univerzálny panel 
SCC.

Framax-vretenový násadec SCC
Na zatlačenie zostávajúcich betónových zátok vo Fra-
max Xlife-univerzálnom paneli SCC.

Príklady použitia

Číslo výrobku: 588119500 
Hmotnosť: 170,3 kg 
pozinkovaný, povrstvenie 
práškovou technológiou

A prípojka pre čerpaciu hadicu s posuvným uzáverom D125 SCC

Číslo výrobku: 588127000 
Hmotnosť: 18,0 kg 
pozinkovaný

Číslo výrobku: 588121000 
Hmotnosť: 10,0 kg 
pozinkovaný

A

v stene v debnení čela
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