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Introdução

Instruções gerais
para uma utilização correcta
● Estas informações para utilizadores (manual de
instruções de montagem e utilização) destinam-se a todas as pessoas que trabalhem com
o sistema/produto Doka descrito e contêm indicações para a sua montagem e utilização correcta.
● Os produtos Doka devem ser utilizados exclusivamente de acordo com as respectivas informações para utilizadores Doka ou outras documentações técnicas elaboradas pela Doka.
● As instruções técnicas de funcionamento, as
instruções de segurança e as indicações de
carga devem ser estritamente observadas e
respeitadas. O seu incumprimento pode dar
origem a acidentes e danos.
● Eventuais desvios na utilização ou utilização
fora do âmbito deste documento necessitam
de comprovação estática. O cliente deve solicitar instruções complementares de utilização,
bem como a prévia autorização da Doka.
● O cliente deve garantir que as informações
para utilizadores (manual de instruções de
montagem e utilização) elaboradas pela Doka
estejam presentes, tenham sido dadas a conhecer e estejam ao dispor dos seus utilizadores.
● Para uma aplicação e utilização tecnicamente
seguras dos nossos produtos devem ser respeitadas as normas em vigor nos respectivos
estados e países, e outras normas de segurança na legislação respectivamente em vigor.
● Alguns dos desenhos mostrados neste documento representam estados de montagem e,
por isso, nem sempre apresentam a segurança
total.
● Antes da utilização, o material deve ser controlado pelo cliente com vista a verificar o seu
estado de utilização. Não devem ser utilizados
componentes danificados, deformados ou
enfraquecidos por desgaste, corrosão ou
decomposição.
● Como peças de reserva devem ser utilizadas,
exclusivamente, peças originais Doka.
● Qualquer mistura dos nossos sistemas de
cofragem com os de outros fabricantes é perigosa e necessita de um controlo especial.
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● Todas as pessoas que trabalhem com o respectivo produto devem familiarizar-se com o conteúdo deste documento e as normas de segurança incluídas.
● As pessoas que não tenham lido e compreendido, total ou parcialmente, este documento
devem ser instruídas pelo cliente.
● O cliente deve garantir que a montagem e desmontagem, a transferência e a utilização correcta do produto sejam conduzidas e supervisionadas por pessoas tecnicamente competentes
e autorizadas.
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Introdução

Instruções fundamentais de segurança
● Os produtos/sistemas Doka devem ser utilizados de tal modo que todas as acções das cargas
sejam seguramente absorvidas!
● A estabilidade de todos os componentes e unidades deve ser garantida em qualquer fase da
utilização!
● Prever postos de trabalho seguros para todos
os utilizadores da cofragem (p. ex., para a montagem e desmontagem, para trabalhos de alteração e transferência, etc.). Os postos de trabalho devem estar providos de acessos seguros!
● Respeitar as pressões admissíveis do betão
fresco. Velocidades de betonagem demasiado
elevadas provocam a sobrecarga das cofragens, exercem flexões superiores e contribuem
para o perigo de ruptura.
● Remover a cofragem apenas se o betão tiver
alcançado uma resistência suficiente e a pessoa responsável ter ordenado a sua remoção!
● Ao remover a cofragem, não utilizar a grua
como ferramenta. Utilizar uma ferramenta adequada, como p. ex. cunhas em madeira ou péde-cabra.
● Ao remover a cofragem, não colocar em perigo
a estabilidade da obra, das plataformas e da
cofragem ainda montada!
● Respeitar todas as normas em vigor para o
transporte de cofragens e plataformas. Devem
ser, além disso, obrigatoriamente utilizados os
acessórios de suspensão da Doka.
● Remover as peças soltas ou protegê-las contra
quedas!
● Todos os componentes devem ser guardados
em local seguro, devendo ser respeitadas para
o efeito as instruções especiais da Doka nos
respectivos capítulos destas informações para
utilizadores!
● Instruções suplementares de segurança são
patentes em cada capitulo deste manual!
● As utilizações incorrectas descritas nos respectivos capítulos deste documento representam
apenas uma selecção de exemplos e baseiamse nos nossos valores empíricos, obtidos da
experiência de longos anos.

999764006 - 04/2007

Símbolos
Neste documento são utilizados os seguintes símbolos:

☞

Nota importante
O incumprimento pode provocar avarias no funcionamento ou danos materiais.

Cuidado / Atenção / Perigo
O imcumprimento pode dar origem a danos materiais ou mesmo danos corporais graves (perigo de
vida).

Instrução
Este símbolo indica as acções que devem ser realizadas pelo utilizador.

Inspecção visual
Indica que as acções efectuadas devem ser controladas por meio de uma inspecção visual.

Conselho
Apresenta conselhos prácticos.

Particularidades
Salvaguardam-se alterações no âmbito do desenvolvimento técnico.
Todas as medidas em cm, salvo indicação em contrário.

Osespecialistasdecofragens
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Descrição do produto
Framax Xlife um sistema de cofragem define novos padrões
A cofragem modulada Framax Xlife é um sistema
completo com acessórios de segurança e trabalho,
que permite solucionar, especialmente trabalhos
de cofragem de grande superfície, de forma rápida
e económica.
Com poucos elementos apenas é conseguida uma
malha de 15 cm. Também os meios de ligação e os
acessórios estão adaptados a esta malha.
O inovador revestimento de plástico do painel
Xlife garante um elevado número de aplicações e
um resultado perfeito no betão.

Pilares

Peças suplementares adaptadas à prática facilitam
o trabalho na obra e tornam supérflua qualquer
improvisação pouco económica.
Framax Xlife é totalmente compatível com a cofragem modulada Doka Alu-Framax Xlife. Ambos os
sistemas utilizam a mesma gama de acessórios de
ligação.
Framax Xlife permite cofrar grandes superfícies
com a ajuda de uma grua, e com Alu-Framax Xlife
pode continuar manualmente a cofrar, sem necessidade de esperar pela grua.

9727-271-01

Framax Xlife está perfeitamente adequado para a
utilização em:
● Paredes de grandes superfícies
● Pilares
● Cofragens circulares
● Fundações

Cofragens circulares

9727-250-01

Campos de aplicação
Paredes de grandes superfícies
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9727-269-01

9764-228-01

Fundações
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Cofragem de paredes

Cofrar paredes com Framax Xlife
Uma vez que os elementos Framax Xlife são muito
robustos, são necessárias apenas 2 ancoragens por
cada 2,70 m de altura dos painéis.
Qualquer espaço entre os painéis Framax Xlife
pode ser facilmente fechado. O sistema oferece-lhe
a escolha entre várias diferentes opções, portanto
poderá obter a melhor solução para cada tipo de
ajuste longitudinal.
Framax Xlife também tem soluções para cantos,
cofragens de topos de paredes e ligações de paredes. Também aqui as soluções são perfeitas e económicas.
Há acessórios de segurança e trabalho adequados
que, além de facilitar o trabalho com Framax Xlife,
também o tornam mais rápido.

A cofragem modulada Framax Xlife é a cofragem
ideal modulada para cofrar grandes superfícies
com a ajuda de uma grua.
A sua elevada capacidade de carga e a sua vida útil
muito longa tornam a cofragem modulada Framax
Xlife, da Doka, económica para todas as tarefas de
cofragem de paredes.
Pressão autorizada de betão fresco: 80 kN/m2
(ver capítulo "Painel Framax Xlife no detalhe" e
"Sistema de ancoragem")
Framax Xlife é extremamente versátil e flexível e
permite cofrar rapidamente qualquer estrutura.
A ligação dos elementos realiza-se, com rapidez e
segurança, com o grampo de maxila RU ou o
grampo multi-uso, em qualquer local dos quadros.

L
A
G

J
D
E

K

F
9764-253-01

C

H
I

B

A Painel Framax Xlife (página 14)
B Ligação entre painéis (página 18)
C Sobreposições de painéis (página 22)
D Sistema de ancoragem (página 28)
E Junta de compensação (página 30)
F Cantos rectos (página 33)
G Cantos abertos e fechados (página 38)
H Cofragem de topos de paredes (página 42)
I

Meios auxiliares de aprumo (página 46)

J Plataformas de betonagem (página 50)
K Sistema de escada (página 56)
L Movimentação com grua (página 60)
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Instruções de montagem e utilização para cofragens da
altura de um piso
O processo representado baseia-se numa parede
recta – no entanto, a cofragem deve ser iniciada
sempre num canto.
As escadas devem ser montadas de modo a serem
criadas vias de comunicação horizontais úteis (por
exemplo, numa parede recta no primeiro e no
último painel).

Transporte dos painéis
➤ Descarregar ou movimentar paletes de painéis
com cadeia de ligação de transporte Framax (ver
capítulo "Transportar, empilhar e armazenar").
➤ Separar os painéis com cavilhas de transporte
Framax 5kN e uma combinação de correntes de
suspensão Doka 3,20m (ver capítulo "Transportar, empilhar e armazenar").

Cuidado!
Não usar um martelo para posicionar os
painéis!
Ele danifica os quadros.
➤ Usar apenas uma ferramenta de alinhamento que não provoca danos.
➤ Fixar as escoras de aprumo de forma segura e
estável no chão (ver capítulo "Meios auxiliares de
aprumo").

Montagem prévia
➤ Montar previamente conjuntos de painéis deitados num pavimento desempenado (ver capítulo
"Ligação entre painéis").
➤ Montar escoras de aprumo (ver capítulo "Meios
auxiliares de aprumo").
➤ Montar sistema de escada XS (ver capítulo "Sistema de escada").
9764-213-01

9764-221-01

Montagem da cofragem

O painel está agora seguro e estável e pode ser
alinhado com precisão sem a ajuda da grua.
➤ Libertar os painéis da grua. Os pontos de elevação são atingidos através de uma plataforma de
trabalho.
➤ Encaixar a plataforma de betonagem (ver capítulo „Plataformas de betonagem").

➤ Fixar cadeia de grua com gancho de elevação
Framax (ver capítulo "Movimentação com grua"
e instruções de serviço "Gancho de elevação Framax").
Capacidade de carga máx.:
1000 kg / gancho de elevação Framax

9764-214-01

➤ Levantar os painéis com a grua.
➤ Aplicar à superfície cofrante um óleo de descofragem (ver capítulo "Limpeza e cuidados").
➤ Transportar os painéis ao local de utilização.
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Atenção!
Sem guarda-corpos oposto na cofragem.
Perigo de vida devido à queda de grande
altura.
➤ Usar equipamento de protecção pessoal
contra quedas de grande altura
ou
montar um guarda-corpos oposto logo
aquando da pré-montagem do conjunto
de painéis deitados.

Cofragem de paredes

➤ Transportar a cofragem oposta com a grua ao
local de utilização.

➤ Soltar a plataforma de betonagem da grua.
➤ Desta forma alinhar mais painéis e ligá-los uns
aos outros (ver capítulo "Ligação entre painéis").

9764-206-01

➤ Montar os veios roscados (ver capítulo "Sistema
de ancoragem").
Antes de libertar a grua:
➤ Na cofragem oposta sem escoras de
aprumo – libertar o painel da grua só
quando estiverem montadas as ancoragens suficientes para garantir a segurança e a estabilidade dos painéis.

9764-247-01

➤ Montar o guarda-corpos lateral (ver capítulo "Plataformas de betonagem".

Instalar a face oposta:
Depois da montagem da armadura a cofragem
pode ser fechada.
➤ Montar guarda-corpos nos painéis da cofragem
oposta (ver capítulo "Plataformas de betonagem").
➤ Aplicar à superfície cofrante um óleo de descofragem (ver capítulo "Limpeza e cuidados").

➤ Libertar os painéis da grua (sempre que possível,
manobrar o gancho de elevação a partir da plataforma de betonagem oposta).
➤ Desta forma alinhar mais painéis e ligá-los uns
aos outros (ver capítulo "Ligação entre painéis").

Betonagem

☞

➤ Manter um ritmo certo de betonagem.
➤ Ver também capítulo "Pressão de betão
fresco em cofragens verticais DIN 18218"
no catálogo técnico da Doka.
➤ Pressão autorizada de betão fresco: 80
kN/m2 (ver capítulo "Painel Framax Xlife
no detalhe" e "Sistema de ancoragem")
➤ Ter em atenção a compactação do betão
por vibração, de acordo com DIN 4235
Parte 2

➤ Aplicar o betão.

999764006 - 04/2007
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Cofragem de paredes

➤ Utilizar o vibrador moderadamente, no local
certo e durante o tempo adequado.
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Cuidado!
➤ Aquando da descofragem não arrancar o
painel com a grua. Usar ferramentas adequadas como, por exemplo, cunhas de
madeira ou ferramentas de alinhamento.
➤ Levantar o painel e transportá-lo ao local de utilização seguinte.
Se o painel for armazenado temporariamente, é
preciso verificar se apresenta a estabilidade
necessária (ver capítulo "Meios auxiliares de
aprumo").
A armazenagem temporária dos painéis deve ser
feita utilizando uma escora de aprumo.
➤ Limpar a superfície cofrante de restos de betão
(ver capítulo "Limpeza").
➤ Quando se trata de painéis com escoras de
aprumo e plataformas de betonagem, ligar a
grua ao painel e só depois soltar as ancoragens
do chão, das escoras de aprumo.

9764-200-01

Descofragem

☞

➤ Cumprir os prazos para a descofragem.

➤ Remover elementos soltos da cofragem e da plataforma de betonagem ou protegê-los.
➤ Ligar a grua aos painéis da cofragem oposta
(sempre que possível, manobrar o gancho de elevação a partir da plataforma de betonagem
oposta).
➤ Desmontar as ancoragens e soltar os meios de
ligação aos painéis vizinhos.

9764-210-01

9764-209-01

Para tornar a movimentação com a grua
mais rápida, uma grande parte das ancoragens pode ser desmontada antes.
Atenção!
Deve ser mantido um número mínimo de
ancoragens por unidade de modo que haja
uma segurança suficiente e os elementos
não possam tombar.
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Cofragem de paredes

Instruções de montagem e utilização para cofragens mais
altas
O processo representado baseia-se numa parede
recta – no entanto, a cofragem deve ser iniciada
sempre num canto.
As escadas devem ser montadas de modo a serem
criadas vias de comunicação horizontais úteis (por
exemplo, numa parede recta no primeiro e no
último painel).

Montagem da cofragem
➤ Fixar cadeia de grua com gancho de elevação
Framax (ver capítulo "Movimentação com grua"
e instruções de serviço "Gancho de elevação Framax").
Capacidade de carga máx.:
1000 kg / gancho de elevação Framax

Transporte dos painéis
➤ Descarregar ou movimentar paletes de painéis
com cadeia de ligação de transporte Framax (ver
capítulo "Transportar, empilhar e armazenar").
➤ Separar os painéis com cavilhas de transporte
Framax 5kN e uma combinação de correntes de
suspensão Doka 3,20m (ver capítulo "Transportar, empilhar e armazenar").

Montagem prévia
➤ Montar previamente conjuntos de painéis deitados num pavimento desempenado (ver capítulo
"Ligação entre painéis").
➤ Montar as plataformas, as escadas e as escoras
de aprumo nos painéis deitados (ver capítulo
“Plataformas de betonagem”, “Sistema de
escada” e “Meios auxiliares de aprumo”).

➤ Levantar os painéis com a grua.
➤ Aplicar à superfície cofrante um óleo de descofragem (ver capítulo "Limpeza e cuidados").
➤ Transportar os painéis ao local de utilização.
Cuidado!
Não usar um martelo para posicionar os
painéis!
Ele danifica os quadros.
➤ Usar apenas uma ferramenta de alinhamento que não provoca danos.
➤ Fixar as escoras de aprumo de forma segura e
estável no chão (ver capítulo "Meios auxiliares de
aprumo").

C
A

B
9764-223-01

A Plataforma
B Escada
C Escora de aprumo

9764-224-01

O painel está agora seguro e estável e pode ser
alinhado com precisão sem a ajuda da grua.
Atenção!
Sem guarda-corpos oposto na cofragem.
Perigo de vida devido à queda de grande
altura.
➤ Usar equipamento de protecção pessoal
contra quedas de grande altura
ou
montar um guarda-corpos oposto logo
aquando da pré-montagem do conjunto
de painéis deitados.
➤ Libertar os painéis da grua.
➤ Desta forma alinhar mais painéis e ligá-los uns
aos outros (ver capítulo "Ligação entre painéis").

999764006 - 04/2007
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Instalar a face oposta:

Betonagem

Depois da montagem da armadura a cofragem
pode ser fechada.
➤ Aplicar à superfície cofrante um óleo de descofragem (ver capítulo "Limpeza e cuidados").
➤ Transportar a cofragem oposta com a grua ao
local de utilização.

☞

➤ Manter um ritmo certo de betonagem.
➤ Ver também capítulo "Pressão de betão
fresco em cofragens verticais DIN 18218"
no catálogo técnico da Doka.
➤ Pressão autorizada de betão fresco: 80
kN/m2 (ver capítulo "Painel Framax Xlife
no detalhe" e "Sistema de ancoragem")
➤ Ter em atenção a compactação do betão
por vibração, de acordo com DIN 4235
Parte 2

➤ Aplicar o betão.
➤ Utilizar o vibrador moderadamente, no local
certo e durante o tempo adequado.

9764-225-01

➤ A partir do chão montar as ancoragens das duas
filas de ancoragem inferiores (ver capítulo "Sistema de ancoragem").
Atenção!
Sem guarda-corpos oposto na cofragem.
Perigo de vida devido à queda de grande
altura.
➤ Usar equipamento de protecção pessoal
contra quedas de grande altura.

9764-226-01

Antes de libertar a grua:
➤ Na cofragem oposta sem escoras de
aprumo – libertar o painel da grua só
quando estiverem montadas as ancoragens suficientes para garantir a segurança e a estabilidade dos painéis.
➤ Libertar os painéis da grua.
➤ Montar as restantes ancoragens. Os pontos de
ancoragem são alcançados por meio das plataformas.
➤ Desta forma alinhar mais painéis e ligá-los uns
aos outros (ver capítulo "Ligação entre painéis").
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Descofragem

☞

➤ Cumprir os prazos para a descofragem.

➤ Remover elementos soltos da cofragem e da plataforma de betonagem ou protegê-los.
Iniciar a descofragem pelo painel da cofragem
oposta:
➤ Soltar os elementos de ligação aos painéis adjacentes.
Atenção!
➤ Deve ser mantido o número mínimo de
ancoragens de modo que haja uma segurança suficiente e os painéis não possam
tombar.

Cofragem de paredes

➤ Limpar a superfície cofrante de restos de betão
(ver capítulo "Limpeza").
Atenção!
Sem guarda-corpos oposto na cofragem.
Perigo de vida devido à queda de grande
altura.
➤ Usar equipamento de protecção pessoal
contra quedas de grande altura.
➤ Quando se trata de painéis com escoras de
aprumo, fixar os painéis na grua e só depois soltar as ancoragens das escoras de aprumo do
chão.

9764-208-01

➤ Desmontar as ancoragens das duas filas de ancoragem superiores. Os locais de ancoragem são
acessíveis através das plataformas.
➤ Fixar os painéis (inc. as plataformas) na grua.
➤ A partir do chão desmontar as ancoragens das
duas filhas de ancoragem inferiores.

9764-227-01

Cuidado!
➤ Aquando da descofragem não arrancar o
painel com a grua. Usar ferramentas adequadas como, por exemplo, cunhas de
madeira ou ferramentas de alinhamento.
➤ Levantar os painéis e transportá-los ao local de
utilização seguinte ou armazená-los temporariamente na posição deitada.

999764006 - 04/2007
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Painel Framax Xlife no detalhe
Suporta cargas muito elevadas

Superfícies de betão limpas devido
ao painel inovador Xlife
O painel Xlife é constituído por uma combinação do
tradicional núcleo de contraplacado e o novo revestimento de plástico.
Esta combinação garante um número de aplicações
elevado, a par de um resultado perfeito no betão e
reduz a possibilidade de sofrer danos.
● elevada qualidade das superfícies do betão
● menos zonas de retoque
● menos trabalho de limpeza - o painel Xlife também pode ser limpo com um sistema de água de
alta pressão
● ausência de lascas na superfície cofrante e
menor absorção de água pelos furos dos pregos
● o aparafusamento da superfície cofrante pela
rectaguarda, elimina as marcas dos parafusos

Quadro de aço galvanizado e revestido a pó, resistente à deformação
a

Mais informações ver
relatório de ensaio da
associação de controlo
de qualidade (GSV Güteschutzverband).

E

A
B

D
C

9764-244-01

a ... 123 mm
A Quadro metálico
B Furação transversal
C Ranhura para a ligação dos painéis
D Painel Xlife
E Junta de silicone

60 kN/m2 de pressão de betão fresco em toda a
sua extensão, em conformidade com DIN 18218,
em caso de cumprimento das tolerâncias para
superfícies planas em conformidade com DIN
18202, tabela 3, linha 7.
80 kN/m2 de pressão de betão fresco em toda a
sua extensão, em conformidade com DIN 18218,
em caso de cumprimento das tolerâncias para
superfícies planas em conformidade com DIN
18202, tabela 3, linha 6.
(Usar sistema de ancoragem 20,0)

● Perfis ocos resistentes à deformação – altura do
perfil 12 cm
● Fortes perfis transversais
● Limpeza fácil devido ao revestimento a pó
● Lado frontal do painel fácil de limpar – por isso,
os painéis são sempre estanques
● Ranhura circundante para a fixação das peças de
ligação entre painéis em qualquer local.
● Vida útil longa devido à galvanização a quente
● Protecção dos bordos da superficie cofrante através do perfil do quadro
● Furos transversais para a formação de cantos e
cofragens de topo
Atenção!
➤ Os perfis transversais não devem ser usados como auxíliar de subida. Os perfis
transversais não substituem as escadas.
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Fixação simples dos acessórios no
sistema de cintas integrado

Cofragem de paredes

Reentrância de alinhamento
B

B

9727-201-01

A

● Reentrância de alinhamento prática (B) como
local de colocação da ferramenta de alinhamento.

C

9727-280-01

A Painel Framax Xlife
B Grampo de cunha Framax
C Cinta universal Framax

Bainhas de ancoragem

9727-279-01

c

a

b
a ... diâmetro 25 mm
b ... 32 mm
c ... 42 mm

● inserção fácil dos varões esticadores devido às
bainhas de ancoragem cónicas
● também podem ser utilizados varões esticadores
de 20,0mm (até 80 kN/m2)
● só 2 ancoragens numa altura de cofragem de
2,70 m

Pegadeiras

9727-281-01

A

● pegadeiras integradas (A) facilitam os trabalhos
da cofragem

999764006 - 04/2007
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

A lógica do sistema modulado
Painéis de grandes dimensões
54.0

240
54.0

Somente
● 5 larguras,
● 3 alturas e
● 2 painéis de grandes dimensões

155.0

155.0

Só 2 ancoragens em altura. Nos painéis com altura
de 3,30 m e até uma altura de betonagem de 3,15 m
são necessárias apenas 2 ancoragens.
Grande espaçamento de ancoragens na horizontal:
até 1,35 m

57.5

Planeamento e cofragem simples
Ajuste da altura e da largura em passos de 15cm
Poucas compensações
Imagem clara da junta

115.0

132.0

54.0

330

54.0

132.0

57.5
9764-237-01

Exemplos de aplicação típicos ver capítulo "Sobreposiçãos de painéis".

Painéis universais Framax Xlife
90

75.0
57.5

17.5

90

32.5

17.5

135

90

55.0

Largura dos painéis

55.0

17.5

90

135

17.5

permitem a adaptação a qualquer estrutura.

100.0

●
●
●
●

240

57.5

Reticulação lógica de elementos em passos de
15 cm. As alturas e larguras dos painéis Framax
Xlife resultam numa malha engenhosa e vantajosa,
tornando a cofragem especialmente flexível e económica.

270

Painéis Framax Xlife

115.0

330

270

155.0
57.5

100.0
17.5

57.5

35.0

100.0

57.5
155.0

100.0
35.0

330

155.0

57.5

270

9764-239-01

Devido à conveniente furação estes painéis são
apropriados para a construção económica de:
● Cantos
● Ligações de paredes
● Topos de paredes
● Pilares

57.5

57.5

57.5

135

155.0

100.0

Altura dos painéis
115,0

No programa de vendas para a Áustria há também
um painel com uma largura de 55 cm (para a formação de cantos com uma espessura de parede de 25
cm sem compensação).

17.5

30

75.0

60.0

17.5

90

45

9727-282-01

17.5

90

60

9764-241-01
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Cofragem de paredes

Capacidade de adaptação
Possibilidades de combinação

Montagem contínua desencontrada
A ranhura que circunda os painéis Framax Xlife permite a colocação dos elementos de ligação em
qualquer ponto. Assim, os painéis podem ser montados continuamente e desnivelados em altura
sem reticulação predefinida. A adaptação a
degraus, inclinações e a um pavimento desnivelado
é possível sem trabalho adicional.

9727-391-01

Representação esquemática

No sistema modulado perfeito existem inúmeras
possibilidades de combinação, tanto em comprimento como também em altura. Os painéis podem
ser utilizados na vertical ou na horizontal, e devido
aos passos de 15 cm a cofragem pode ser adaptada
sempre da melhor forma às dimensões que se
apresentam em obra.

A cofragem modulada Framax Xlife proporciona
também ligações simples quando determinadas
zonas de paredes têm de ser cofradas com madeira.
A cinta universal e o grampo de cunha permitem
fazer a ligação a painéis formados por barrotes e
contraplacado marítimo.
F

C

D

E

a

9727-214-01

Ligação a cofragem de madeira

9727-392-01

B

A

a ... 12,3 cm
A Cinta universal Framax (com furos para a fixação simples de
barrotes)
B Grampo de cunha Framax
9727-390-01

C Barrote-quadro Framax
D Barrote
E Painel de contraplacado

Representação esquemática

999764006 - 04/2007
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Ligação entre painéis
Ligação simples entre painéis
com grampo de maxila Framax RU

Grampo de maxila Framax RU:

9727-215-01

● em caso de utilização com Framax Xlife (aço)
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 6,0 kN
Binário autor.: 0,5 kNm
● em caso de combinação com Alu-Framax Xlife
(alumínio)
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 4,0 kN
Binário autor.: 0,25 kNm

O grampo de maxila Framax RU e o grampo multiuso Framax
● criam uniões rápidas, resistentes à tracção e
que garantem o alinhamento entre painéis
● não possuem peças passíveis de serem perdidas
● não são sensíveis à sujidade
● fixar só com martelo de cofragem (max. 800 g)

A ranhura que circunda o quadro metálico possibilita a ligação de painéis em qualquer ponto, e, por
conseguinte, um desfasamento dos elementos em
altura.

9727-287-01

Painéis na vertical:
Altura do painel
1,35 m
2,70 m
3,30 m

Número de grampos
2
2
3
9727-288-01

Painéis deitados:

☞
☞

Número de grampos
1
1
2
2
2

Ligações adicionais entre painéis na zona de
cantos exteriores e cofragens de topos
(esforço de tracção mais elevado), ver capítulo "Ligações entre painéis no caso de
esforços de tracção mais elevados".
Relativamente à posição dos grampos de
maxila Framax RU e dos grampos multi-uso
Framax durante a sobreposição veja o capítulo "Sobreposição de painéis".

outras funções
Ligações com barrote-quadro Framax
B
C

9727-289-01

Largura do painel
0,30 m
0,45 m
0,60 m
0,90 m
1,35 m

A

A Grampo de maxila Framax RU
B Barrote-quadro Framax 27mm (para superfície cofrante de
27mm) ou barrote-quadro Framax 21mm (para superfície
cofrante de 21mm) ou barrote-quadro Framax 18mm (para
superfície cofrante de 18mm ou
C Painel de contraplacado

18
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Ligação entre painéis com a possibilidade de alinhamento e compensação

Cofragem de paredes

outras funções
Ligação de elementos

com grampo multi-uso Framax

9727-223-01

Grampo multi-uso Framax:
● em caso de utilização com Framax Xlife (aço)
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 9,0 kN
Binário autor.: 0,9 kNm
● em caso de combinação com Alu-Framax Xlife
(alumínio)
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 6,0 kN
Binário autor.: 0,45 kNm
Os valores só são aplicáveis em caso de apoio no
perfil.

Através da utilização do grampo multi-uso Framax
enquanto ligador de painéis, é possível atingir um
reforço adicional na junta (apoio no perfil).
Junta de compensação até 15 cm

9727-224-01

Especialmente nas sobreposições entre painéis o
apoio nos perfis permite prescindir de um reforço
adicional dos elementos com cintas universais.

O grampo multi-uso Framax com a sua amplitude
de aperto de 15cm ajusta-se exactamente à reticulação dos elementos.
Mais informações ver capítulo "Adaptação do comprimento por compensação".
Ligação a barrotes até 20 cm

9727-292-01

A
9727-285-01

A Superfície de apoio no perfil

9727-286-01

Ligação de canto em fundações

9727-293-01

999764006 - 04/2007
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Reforços nas ligações
Cinta universal Framax:

Cinta universal Framax

A
B

● em caso de utilização com Framax Xlife (aço)
binário autor. (para sobreposições): 5,0 kNm
Devido à carga de tracção máx. de 14 kN no perfil da cinta, também é aplicável a peças mais
rígidas como cintas multi-uso WS10 Top 50:
binário autor. 5,0 kNm
● em caso de combinação com Alu-Framax Xlife
(alumínio)
binário autor. (para sobreposições): 4,3 kNm
Devido à carga de tracção máx. de 12 kN no perfil da cinta, também é aplicável a peças mais
rígidas como cintas multi-uso WS10 Top 50:
binário autor. 4,3 kNm

Possibilidade de fixação
C

com grampo de cunha Framax
A

9727-454-01

B

9727-213-01

9727-453-01

E
D

A Cinta universal Framax
B Grampo de cunha Framax

com parafuso universal Framax e porca super

A Cinta universal Framax 1,50m
A

B Grampo de cunha Framax
C Grampo de maxila Framax RU
D Painel Framax Xlife

C

Na compensação as cintas universais proporcionam juntas alinhadas e transmitem as forças de
ancoragem aos painéis.
Principalmente quando se trata de sobreposições
de painéis de grandes dimensões, cintas universais
adicionais conseguem uma maior rigidez da junta.
A montagem e a elevação de painéis de grandes
dimensões com a grua é possível sem quaisquer
problemas. Também para o desvio das cargas de
plataformas as cintas universais adicionais são vantajosas.

9727-455-01

E Perfil transversal para apoio das cintas universais

D

A Cinta universal Framax
C Parafuso universal Framax
D Porca super 15,0

Nota:
Em vez da cinta universal pode ser utilizada também uma cinta multi-uso WS10 Top50.
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Cofragem de paredes

Notas
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Sobreposição de painéis
Posicionamento das peças de ligação e ancoragem para operações de:
●
●
●
●

Içar e colocar
Translação com grua
Peso da plataforma
Betonagem

Grampo de maxila Framax RU:
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 6,0 kN
Binário autor.: 0,5 kNm

Altura de cofragem até 5,40 m
● Em cada junta de painéis, são montados 1 cinta
universal e 2 grampos multi-uso por painel (máx.
1,35 m) .
Excepção:
O painel superior deitado não necessita de cinta
universal.
Todos os restantes painéis deitados necessitam
apenas 1 cinta universal por altura de cofragem
2,70 m.
Altura de cofragem até 8,10 m

Grampo multi-uso Framax:
Força de tracção autor.: 15,0 kN
Força transversal autor.: 9,0 kN
Binário autor.: 0,9 kNm
Os valores só são aplicáveis em caso de apoio no
perfil.
Cinta universal Framax:
binário autor. (para sobreposições): 5,0 kNm
Devido à carga de tracção máx. de 14 kN no perfil
da cinta, também é aplicável a peças mais rígidas
como cintas multi-uso WS10 Top 50: binário autor.
5,0 kNm

● Em cada junta de painéis, são montados 1 cinta
universal e 2 grampos multi-uso por painel (máx.
1,35 m) .
Excepção:
O painel superior deitado necessita apenas 1
cinta universal por altura de cofragem 2,70 m.

com grampo de maxila Framax RU

Altura de cofragem até 3,75 m
● Em cada junta de painéis, são montados 2 grampos de maxila RU por painel (máx. 1,35 m).
Altura de cofragem até 5,40 m

A

B

C

D

E

9727-417-01

A Varão esticador 15,0mm + porca super 15,0
B Grampo de maxila Framax RU
C Grampo multi-uso Framax
D Cinta universal Framax
E Grampo de cunha Framax

Normas para a sobreposição de painéis
com grampo multi-uso Framax

● Em cada junta de painéis, são montados 1 cinta
universal e 2 grampos de maxila RU por painel
(máx. 1,35 m).
Excepção:
O painel superior deitado até uma largura de
0,60 m não necessita de cinta universal.
O painel superior deitado com uma largura
acima dos 0,60 m necessita apenas 1 cinta universal por altura de cofragem 2,70 m.
Altura de cofragem até 8,10 m
● Em cada junta de painéis, são montados 1 cinta
universal e 2 grampos de maxila RU por painel
(máx. 1,35 m).
Excepção:
O painel superior deitado com uma largura até
0,90 m necessita apenas 1 cinta universal por
altura de cofragem 2,70 m.

Altura de cofragem até 4,05 m
● Em cada junta de painéis, são montados 2 grampos multi-uso por painel (máx. 1,35 m).

22

Osespecialistasdecofragens

999764006 - 04/2007

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Cofragem de paredes

Painel Framax Xlife 2,70m
com grampo multi-uso Framax

9727-419-01

135
270
9727-420-01

270

270
9727-418-01

Altura de cofragem: 405 cm

45 - 90

Altura de cofragem: 315, 330, e
360 cm

30

Altura de cofragem: 300 cm

X ... Caso se utilizem plataformas de betonagem montar também ancoragens no perfil
superior da cofragem.

Altura de cofragem: 435, 450, 465, Altura de cofragem: 540➀ cm
495 e 540 cm

270
9727-423-01

9727-422-01

9727-421-01

270

270

135

270

270

30 - 135

135

Altura de cofragem: 675 cm

➀ Para aumentar a rigidez recomendam-se
cintas universais.

999764006 - 04/2007
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com grampo de maxila Framax RU

135
270
9727-413-01

9727-412-01

270

270
9727-411-01

Altura de cofragem: 405 cm

45 - 90

Altura de cofragem: 315, 330, e
360 cm

30

Altura de cofragem: 300 cm

X ... Caso se utilizem plataformas de betonagem montar também ancoragens no perfil
superior da cofragem.

Altura de cofragem: 570➂, 585➂,
600➂, 630➂, 675 cm

Altura de cofragem: 540 cm

➁ O painel superior deitado até uma largura
de 60cm não necessita de cinta universal.

24

Osespecialistasdecofragens

270
9727-416-01

9727-414-01

9727-415-01

270

270

135

270

270

30 - 135

30 - 135

Altura de cofragem: 435➁, 450➁,
465➁, 495 e 540 cm

➂ O painel superior deitado com uma largura até 90cm necessita apenas 1 cinta universal, dispensando as ancoragens na junta
de painéis.
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Cofragem de paredes

Painel Framax Xlife 3,30m
com grampo de maxila Framax RU
Altura de cofragem: 390➃ cm

9727-425-01

90 - 135
330
9727-426-01

330

330
9727-424-01

Altura de cofragem: 420 e 465 cm

60

30-45

Altura de cofragem: 360 e 375 cm

X ... Caso se utilizem plataformas de betona- ➃ Caso sejam montadas ancoragens no pergem montar também ancoragens no perfil fil superior da cofragem não são necessárias
superior da cofragem.
cintas universais.

Altura de cofragem: 600 e 660 cm

9727-428-01

9727-427-01

330

330

135

270 - 330

30 - 90

Altura de cofragem: 495➄, 510➄,
525➄ e 555 cm

➄ O painel superior deitado até uma largura
de 60cm não necessita de cinta universal.

999764006 - 04/2007
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Painel Framax Xlife 2,40x2,70m
com grampo multi-uso Framax
Altura de cofragem: 480 cm

Altura de cofragem: 540 cm

270

240
9727-464-01

9727-463-01

9727-462-01

240

30 - 135

240

270

Altura de cofragem: 270➅, 285➅,
300➅, 330➅ e 375 cm

➅ O painel superior deitado com uma largura até 90 cm não necessita de ancoragens
na junta de painéis.

com grampo de maxila Framax RU
Altura de cofragem: 480 cm

Altura de cofragem: 540 cm

270
9727-467-01

240
9727-466-01

9727-465-01

240

30 -135

240

270

Altura de cofragem: 270➆, 285➆,
300➆, 330➆ e 375 cm

➆ O painel superior deitado com uma largura até 90cm não necessita de cintas universais nem ancoragens na junta de painéis.
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Cofragem de paredes

Painel Framax Xlife 2,40x3,30m
com grampo de maxila Framax RU
Altura de cofragem: 270➇, 285➇,
300➇, 330➇ e 375 cm

Altura de cofragem: 405➈, 420➈,
435➈, 465 e 510 cm

240

135

➇ O painel superior deitado com uma largura até 90cm não necessita de cintas universais nem ancoragens na junta de painéis.

9764-236-01

240

9727-472-01

240

9727-471-01

30 - 135

240

30 - 135

Altura de cofragem: 480 cm

➈ O painel superior deitado até uma largura
de 60cm não necessita de cinta universal.

Altura de cofragem: 510➉, 525➉, 540➀, Altura de cofragem: 720 cm
570➀ e 615 cm

240

9727-475-01

240

9727-474-01

330

240

240

270 - 330

30 - 135

240

Altura de cofragem: 600 e
660 cm

9727-470-01

➉ O painel superior deitado com uma largura
até 45cm não necessita de cintas universais
nem ancoragens na junta de painéis.
➀ O painel superior deitado com uma largura
até 90cm não necessita de ancoragens na junta
de painéis.

999764006 - 04/2007
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Sistema de ancoragem
Ancoragem no quadro metálico

O sistema de ancoragem Doka 15,0
B
A

C

D

9727-299-01

A Varão esticador 15,0mm
B Porca super 15,0
C Tubo de plástico 22mm
D Cone universal 22mm

☞

Os tubos PVC 22 mm que ficam no betão
são fechados com rolhas 22 mm.

Como alternativa ao tubo PVC com cone universal
também existem distanciadores que funcionam
como tubos de protecção da ancoragem, totalmente equipados.
B

9727-216-01

A

C

9727-301-01

A Varão esticador 15,0mm

Basicamente aplica-se o seguinte:

B Porca super 15,0

Deve ser montado um varão esticador em cada
bainha de ancoragem que não esteja coberta por
uma porca super.

C Distanciador (pronto a aplicar em paredes com determinadas espessuras)

Ancoragem sempre no painel de maior largura.
Excepções ver capítulo "Adaptação do comprimento por compensação" ou "Sobreposição de
painéis".

As rolhas para fechar os distanciadores fazem parte
do conjunto fornecido.
Varão esticador 15,0 mm:
Capacidade de carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes: 120 kN
Capacidade de carga admissível segundo
DIN 18216: 90 kN

O sistema de ancoragem Doka 20,0
Quando há pressões elevadas até 80 kN/m2, usar o
sistema de ancoragem 20,0.
9731-249-01

➤ Utilizar apenas varões esticadores autorizados.
➤ Os varões esticadores não podem ser soldados ou aquecidos.

☞

As bainhas de ancoragem não necessárias
devem ser fechadas com tampões universais R20/25.

A

C

D

B

9727-300-01

A Varão esticador 20,0mm
B Porca super 20,0 B
C Tubo de plástico 32mm

Chave para varões esticadores 15,0/20,0
Para rodar e segurar os varões esticadores.

D Cone universal 32mm

Nota:
Doka também oferece soluções económicas para o
tratamento de ancoragem estanques à água.
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Varão esticador 20,0 mm:
Capacidade de carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes: 220 kN
Capacidade de carga admissível segundo
DIN 18216: 150 kN

Inclinação oblíqua e desnível em
altura

Cofragem de paredes

● até uma altura de betonagem de 3,15 m, apenas
2 ancoragens (0,47 ancoragens por m2)
● sobreposições com painéis na horizontal, são
possíveis utilizando painéis de 2,70m
● sobreposições com painéis na vertical, são possíveis utilizando as 3 alturas dos painéis
Altura de betonagem até 2,70 m

Altura de betonagem até
3,15 m

270

330

330

Devido à dimensão da bainha de ancoragem
cónica, é possível colocar os painéis, de um lado ou
de ambos os lados, inclinados ou desnivelados em
altura. A porca super acompanha tudo isto sem
problemas.

9727-294-01

Inclinado de um
lado

Desnível em altura

máx. 2 x 4,5°

Sistema de ancoragem 15,0: máx.
1,9 cm por cada
10 cm de espessura
de parede
Sistema de ancoragem 20,0: máx.
1,0 cm por cada
10 cm de espessura
de parede

9727-303-01

9727-302-01

Altura de betonagem até 3,30 m

Altura de betonagem até
4,65 m

135

135

máx. 4°

Inclinado de ambos
os lados

Situações de ancoragem no painel
3,30m

330

330

Nota:
Proteger os elementos inclinados contra a força
ascensional.
A inclinação e o desnível em altura não são possíveis utilizando os painéis ao baixo.

465

9727-296-01

270

9727-298-01

405

9727-297-01

As posições de ancoragem dos painéis 3,30m correspondem às dos painéis 2,70 e 1,35m. Desta
forma são possíveis combinações entre estas 3
alturas dos painéis, tanto na cofragem interior
como na cofragem exterior.
● Paredes até 3,00m de altura, sem sobreposição
de painéis

999764006 - 04/2007

9727-304-01
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Adaptação do comprimento por compensação
Ancoragem na tábua para compensação

Compensações: 0 - 15 cm
com tábua para compensação e grampo multiuso Framax
Através da combinação das tábuas para compensação com larguras de 2, 3, 5 e 10 cm é possível conseguir compensações em passos de 1 cm.
Cinta universal Framax:
Binário autor.: 5,2 kNm

9727-239-01

Ancoragem no quadro metálico

D

B

9727-307-01

C
A

9727-217-01

A Grampo multi-uso Framax
B Tábua para compensação
C Cinta universal Framax (até uma largura de compensação
de 5cm não há necessidade de cintas universais)
D Painel Framax Xlife
F

B

E

com tábua para compensação e parafuso universal Framax
A

9727-306-01

A
D

B

C

A Grampo multi-uso Framax
B Tábua para compensação
C Cinta universal Framax

9727-309-01

D Grampo de cunha Framax
E Painel Framax Xlife (larg. máx. 60cm)

A Parafuso universal Framax

F Painel Framax Xlife

B Porca de estrela 15,0 G

☞

Para painéis com uma altura de 2,70 m são
necessários 3 parafusos universais.

Parafuso universal Framax 10-16cm
Parafuso universal Framax 10-25cm

30
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Junta de compensação
0 a 6 cm
0 a 15 cm
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Cofragem de paredes

Compensações: 0 - 20 cm

Compensações: 0 - 80 cm

com tábua para compensação e grampo ajustável Framax

com barrote-quadro, contraplacado

9727-308-01

A

A Grampo ajustavel Framax

☞

Montar o grampo ajustável Framax na
mesma posição que o grampo multi-uso
Framax.

9727-234-01

Grampo ajustavel Framax:
Força de tracção autor.: 10,0 kN

Compensações: 4 - 30 cm
com junta de compensação Framax R30

G

C

D

A

9727-311-01

F

E

B

A Barrote-quadro Framax
B Grampo de maxila Framax RU
C Barrote
D Painel de contraplacado
E Cinta universal Framax
F Grampo de cunha Framax
G Painel Framax Xlife

9727-225-01

Cinta universal Framax 0,90m
Cinta universal Framax 1,50m

Junta de compensação
0 a 30 cm
0 a 80 cm

Ancoragem:
F

A

B

Nas juntas de compensação até 30cm utilizar um
varão esticador através do barrote, nas cintas universais superior e inferior.

C

9727-310-01

D
E

A Junta de compensação Framax R30

A partir de uma largura de compensação de 30 cm
montar 2 ancoragens em todas as 3 cintas universais (por 2,70 de altura).
Uma fixação inferior pode ser executada com
varão esticador e porca de estrela 15,0 G.

B Varão esticador 15,0mm
C Porca de estrela 15,0 G
D Cinta universal Framax
E Grampo de cunha Framax
F Painel Framax Xlife

☞

Os furos de ancoragem não necessários na
junta de compensação são fechados com
tampões para junta de compensação R25.

999764006 - 04/2007
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9727-460-01

Compensação nos painéis deitados

9727-461-01

Compensação no painel 2,40x2,70m

32
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Cofragem de paredes

Cantos rectos
com painel universal Framax Xlife
Diferentes grelhas de espessuras de paredes (5 e
6 cm) são proporcionadas invertendo a posição do
painel universal).
Nota:
Devido à sua estrutura assimétrica, a posição do
painel universal 3,30m não pode ser invertida. Por
isso, sendo usado este painel, apenas são possíveis
intervalos de 5 cm para as espessuras de paredes.

C

a

E
B

9727-218-01

A

D
9727-312-01

A base das soluções para cantos é o canto interior
Framax Xlife, estável e resistente à torção.
a

a

a ... 30 cm
A Painel universal Framax Xlife

a

B Canto interior Framax Xlife
C Parafuso universal Framax + porca super 15,0
9727-315-01

D Grampo de maxila Framax RU
E Painel Framax Xlife 0,60

☞

Ligações adicionais entre painéis na zona de
cantos exteriores (esforço de tracção mais
elevado), ver capítulo “Ligações entre painéis no caso de esforços de tracção mais
elevados”.

Painel universal 0,90x0,90m
Painel universal 0,90x1,35m
Painel universal 0,90x2,70m
Painel universal 0,90x3,30m

Espessuras de parede possíveis
em intervalos de 5 cm
em intervalos de 6 cm

45
40
35
30
X=
25
20
15
10

X=

9727-316-01

999764006 - 04/2007

2 unidades de cada
2 unidades de cada
4 unidades de cada
5 unidades de cada

36
30
24
18
X

Para a estrutura rectangular do canto exterior existem duas possibilidades:
● com painel universal Framax Xlife
● com canto exterior Framax

Quantidade de parafusos universais + porcas super
15,0 necessários:

X

a ... 30 cm
A furação nos topos do canto interior permite uma ligação de
sobreposição com parafuso universal + porca super.

9727-318-01

Osespecialistasdecofragens
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com canto exterior Framax
O canto exterior Framax permite, sem qualquer
problema, estruturas de cantos numa zona de escavação reduzida ou no caso de grandes espessuras
de parede.

☞

Quando se verifica uma pressão de betão
fresco acima dos 60 kN/m2 ou espessuras
de parede superiores a 40 cm, devem ser
utilizadas uma cavilha e uma cunha de fixação em vez dos grampos de maxila.

B

C

A

D
9727-367-01

A Painel Framax Xlife
B Canto exterior Framax
C Cavilha Framax RA 7,5

9727-478-01

D Cunha de fixação Framax R

Perfil metálico de compensação Framax 5cm
O perfil metálico de compensação Framax 5cm,
usado sobretudo na zona de canto, distingue-se por
uma elevada estabilidade e uma longa vida útil.
D

E

F
D

G

a

H

A

b

C

A

B

C

B

a
a
9727-478-02

9727-313-01

a ... 25 cm

A

a ... 40 cm
b ... 30 cm
A Canto exterior Framax
B Canto interior Framax Xlife
C Grampo de maxila Framax RU
D Grampo multi-uso Framax
E Cinta universal Framax

E

F Grampo de cunha Framax

F

B
9764-230-01

G Tábua para compensação
H Painel Framax Xlife 0,60m

A Perfil metálico de compensação Framax 5cm
B Grampo multi-uso Framax

No caso de uma compensação em ambos os
lados do canto interior a cinta de canto permite um reforço económico.

C Canto interior Framax
D Painel Framax Xlife 0,60m
E Varão esticador 15,0mm
F Porca super 15,0

Quantidade de grampos de maxila RU necessários:
Altura do canto exterior
1,35m
2,70m
3,30m

34

Quantidade de grampos
4
8
10
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☞

Quando são utilizados perfis metálicos de
compensação não há necessidade de aplicar cintas universais.
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Exemplo união T

Cofragem de paredes

Arestas
com quebra aresta frontal Framax
O quebra-aresta frontal Framax pode ser colocado
no quadro do painel, sem necessidade de pregos, e
no caso de formação de cantos exteriores é utilizado juntamente com o painel universal (furação
oblonga integrada com determinados intervalos
para parafusos universais). Naturalmente, o quebra-aresta Framax também permite a formação de
um canto.
C
B

A

D

9727-226-01

a
E

9727-321-01

a ... 20 mm
A Quebra aresta frontal Framax 2,70m ou quebra canto Framax 2,70m
B Parafuso universal Framax

b

C

b

C Porca super 15,0
E

D Painel universal Framax Xlife
E Painel Framax Xlife

com quebra-arestas Framax
B

A

D

a

Quando há cantos formados com a ajuda do canto
exterior Framax, deve ser utilizado o quebra-aresta
Framax, devido à ligação ao grampo de maxila RU.

9727-314-01

a ... 25 cm
b ... 30 cm

D
C

A Canto interior Framax Xlife
B

B Grampo de maxila Framax RU
C Perfil metálico de compensação Framax

A

D Grampo multi-uso Framax
E

E Painel Framax Xlife 0,90m

a

9727-319-01

a ... 20 mm
A Quebra canto Framax 2,70m
B Prego 22x40
C Canto exterior Framax
D Grampo de maxila Framax RU
E Painel Framax Xlife

999764006 - 04/2007

Osespecialistasdecofragens

35

Cofragem de paredes

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Ligação entre painéis no caso de esforços de tracção mais elevados
em zonas de cantos exteriores
b
X1

a

Geralmente, são necessários apenas 2 grampos por
cada 2,70 m e 3 grampos por cada 3,30 m de altura
de cofragem, como ligação de tracção entre os painéis..
Porém, nas zonas de esforços de tracção mais elevados, nomeadamente, nas zonas de cantos exteriores e de topos de parede, são necessárias ligações
adicionais entre os painéis.

a

Em todas as juntas de painéis existentes até
1,95 m de distância do canto exterior ou do topo
de parede:
● 1 grampo adicional

b
X1

Espessuras de parede até 40 cm:

Espessuras de parede até 60 cm:

Em todas as juntas de painéis existentes entre
1,35 m e 2,70 m de distância do canto exterior ou
do topo de parede:
● 1 grampo adicional

9727-456-01

Em todas as juntas de painéis existentes até
1,35 m de distância do canto exterior ou do topo
de parede:
● 2 grampos adicionais

a ... até 40 cm
b ... até 1,95 m
X1 ... 1 grampo adicional

b
X1

c
X2

a

em zonas de topo
a

a

b
X1

b
X1

9727-457-01

b
X1

c
X2

a

9727-458-01

b
X1

c
X2

a ... até 40 cm
b ... até 1,95 m
X1 ... 1 grampo adicional

b
X1
a ... até 60 cm
b ... até 1,35 m
c ... de 1,35 m a 2,70 m
X1 ... 2 grampos adicionais
X2 ... 1 grampo adicional
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c
X2

9727-459-01

a ... até 60 cm
b ... até 1,35 m
c ... de 1,35 m a 2,70 m
X1 ... 2 grampos adicionais
X2 ... 1 grampo adicional

☞

Quando se verifica uma pressão de betão
fresco acima dos 60 kN/m2 ou espessuras
de parede superiores a 40 cm, devem ser
utilizadas uma cavilha e uma cunha de fixação em vez dos grampos de maxila (ver
capítulo "Cantos rectos").
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Cofragem de paredes

Notas

999764006 - 04/2007
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Cantos abertos e fechados
Ângulo 70° (60°) - 135°, com cantos
reguláveis I + A
largura máx. do painel
próximo do canto regulável A
90 cm
60 kN/m2
80 kN/m2
60 cm
Adicionalmente são permitidas compensações até um máx. de
15 cm.
Pressão de betão fresco

F

a

A
C

70°
B

9727-324-01

9727-219-01

D

a

Cantos abertos e fechados são resolvidos através
de cantos reguláveis.
Canto Interior regulável I

a

E

Canto Exterior regulável A

b

a ... 30 cm

a

b

a

A Canto exterior regulável A Framax
B Canto interior regulável I Framax

b

C Painel Framax Xlife 0,60m
E Cinta universal Framax 1,50m

a

b

D Grampo de maxila Framax RU
F Grampo de cunha Framax
9727-322-01
9727-323-01

a ... 0,8 cm
b ... 5,5 cm

a ... 0,8 cm
b ... 29,2 cm

Para a execução dos cantos é preciso ter em consideração o seguinte:

Quando da utilização de parafusos universais em
vez de grampos de maxila RU, nos cantos reguláveis interiores, podem ser realizadas estruturas
com ângulos de 60°.
B

C

A

A partir de um ângulo de 120°, têm de ser utilizadas no canto interior cintas universais em cada
nível dos perfis de cintas.

60

Quando existirem compensações, aplicar cintas
adicionais, de acordo com o capítulo “Adaptação
do comprimento por compensação”.
Ligações adicionais entre painéis na zona de cantos exteriores (esforço de tracção mais elevado),
ver capítulo “Ligações entre painéis no caso de
esforços de tracção mais elevados”.

°

No canto exterior utilizam-se, geralmente, cintas
universais em cada nível dos perfis de cintas.
D
9727-328-01

A Canto interior regulável I Framax
B Parafuso universal Framax
C Porca de estrela 15,0 G
D Painel Framax Xlife

Quantidade de grampos necessários no canto exterior regulável:
Altura do painel
1,35 m
2,70 m
3,30 m

38

Quantidade de grampos
4
8
10
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Cofragem de paredes

A

135

a

C

°

F

E

a

B

D

9727-325-01

a ... 30 cm
9727-240-01

A Canto exterior regulável A Framax
B Canto interior regulável I Framax
C Painel Framax Xlife 0,30m
D Grampo de maxila Framax RU
E Cinta universal Framax
D

F Grampo de cunha Framax

a

Ângulos 90° - 180°, só com canto
interior regulável

A

180°

a

D

B

a

E
9727-326-01

C

90°

B

A

a ... 30 cm

9727-327-01

C

A Canto interior regulável I Framax
B Grampo de maxila Framax RU
C Cinta universal Framax

a

D Grampo de cunha Framax

a ... 30 cm
A Canto interior regulável I Framax
B Painel Framax Xlife 0,30m
C Grampo de maxila Framax RU
D Cinta universal Framax
E Grampo de cunha Framax

O canto interior regulável pode ser alinhado com o
parafuso universal e a porca super 15,0 num ângulo
de 90°.

A

9727-235-01

B

C

A Canto interior regulável I Framax
B Parafuso universal Framax
C Porca super 15,0

999764006 - 04/2007
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Cofragem de caixas de elevador / Auxiliar de descofragem
Cofragem de caixas de elevador com
canto de descofragem I
O canto de descofragem Framax I foi projectado
especialmente para cofragens de caixas de elevador.
O canto de descofragem Framax I permite remover
a completa unidade de cofragem Framax da parede
e transportá-la com a ajuda de um gancho de elevação Framax e um cabo de transporte.

Sobreposição do canto de descofragem I:
➤ Puxar a cavilha de acoplamento (A) .
➤ Colocar o canto de descofragem I (B) de modo
que fique alinhado com o inferior.
➤ Inserir a cavilha de acoplamento (A) .
➤ Aparafusar os cantos de descofragem I com 2
parafusos sextavados M16x45 (C) (C) .

Características do produto:
● ausência de marcas no betão
● função de cofrar e descofrar integrada no canto
interior
- com o fuso de descofragem I
- sem auxílio de grua
● toda a cofragem é posicionada novamente,
como uma unidade

B

B
A

TR599-201-01

C

Montagem do fuso de descofragem I:
➤ Assentar o fuso (A) na barra (C) .
➤ Posicionar a porca (D) entre os furos da barra e
alinhar com o gancho (B) .

A

A

a

B
D

a

TR599-204-01

C

C

9764-240-01

a ... 30,0 cm

TR599-200-01

A Canto de descofragem I Framax
B Fuso de descofragem Framax I
Incluído no fornecimento do canto de descofragem I 2,70m
e 3,30m.
Não incluído no fornecimento do canto de descofragem I
1,35m.

Procedimento com o fuso:
➤ Descofrar = rodar a porca no sentido contrário
dos ponteiros do relógio
➤ Cofrar = Rodar a porca no sentido dos ponteiros
do relógio

C Superfície cofrante em aço

☞

Para conseguir a folga de descofragem completa, os grampos de maxila Framax RU
devem ser montados com um desfasamento em altura.

Quantidade necessária de grampos de maxila Framax RU:
Altura do canto de descofragem I
1,35 m
2,70 m
3,30 m

40
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Quantidade de grampos
4
6
8
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Folga de descofragem:

Cofragem de paredes
A Gancho de elevação Framax
B Cabo de transporte Framax (p. ex. Combinação de correntes
de susp. Doka)

O gancho de elevação do canto de descofragem I não deve ser usado para movimentar
a cofragem.
➤ A cofragem só pode ser movimentada
com ganchos de elevação.
Peso admissível da cofragem:
4000 kg com 4 ganchos de elevação Framax

Auxiliar de descofragem com barrote

TR599-202-01

O barrote de descofragem de corte em cunha permite uma descofragem rápida de cofragens interiores em secções muito reduzidas (por exemplo, caixas de elevador, caixas de escada etc.).

a

B

b

A

TR599-202-02

9731-273-01

a ... 3,0 cm
b ... 6,0 cm

A Interior - barrote de descofragem
B Exterior - tábua para compensação

Movimentação com a grua:
a

9731-274-01

B

a ... 10 cm

A
9731-275-01
TR599-203-01

O barrote de descofragem Framax tem um comprimento de 2,85 m, o que significa que ultrapassa o
comprimento dos painéis em 15 cm, tornando mais
fácil a sua separação.

9764-000

β ... max. 15°

999764006 - 04/2007
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Cofragem de topos de paredes
Para a formação da cofragem de topos de parede
existem duas possibilidades:
● com painel universal
● com cinta universal

As furações integradas, com dois intervalos diferentes, permitem uma adaptação flexível da cofragem de topo à espessura da parede.

União adicional entre painéis na zona de
cofragens de topo (esforço de tracção mais
elevado), ver capítulo “Ligação entre painéis no caso de esforços de tracção mais
elevados”.

C

B

A'
B'
C'
D'
A

com painel universal

X

☞

Painel universal 0,90m, 1,35m e 2,70m

H
G
F
E
D
C
B
A

9727-329-01

A Painel universal Framax Xlife
B Parafuso universal Framax + Porca super 15,0
C Painel Framax Xlife
Espessura de
parede X
16 a 51 cm
10 a 45 cm
4 a 39 cm
3 a 33 cm

Combinação

9727-220-01

A’ com H até A
B’ com H até A
C’ com H até A
D’ com G até A

com intervalos de
5 cm

Painel universal 3,30m
A furação dos painéis universais, com intervalos de
5 cm permite cofrar topos de paredes até uma
espessura de 60 cm.
C

B

A montagem dos painéis universais realiza-se com
o parafuso universal e porcas super 15,0.
Quantidade necessária de parafusos universais +
porcas super 15,0::
Painel universal 0,90x0,90m
Painel universal 0,90x1,35m
Painel universal 0,90x2,70m
Painel universal 0,90x3,30m

A

4 unidades de cada
4 unidades de cada
8 unidades de cada
10 unidades de cada

9727-335-01

A Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m
B Parafuso universal Framax + porca super 15,0
C Painel Framax Xlife

42
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Cofragem de paredes

com cinta universal

Gancho de topo

As cintas universais permitem cofrar topos de
parede de espessuras consideráveis.

As cintas universais ou cintas multi-uso são fixadas
com o gancho de topo Framax e a porca super, o
que permite cofrar topos de paredes de espessuras
consideráveis.

Cinta universal Framax:
Binário autor: 5,2 kNm
Para a fixação das cintas universais existem duas
possibilidades:
● com parafuso universal
● com gancho de topo

Parafuso universal
9727-237-01

As cintas universais são montadas com o parafuso
universal e porcas super 15,0 através das furações
transversais dos quadros.

E

A
D

9727-236-01

C
9727-334-01

B

A Cinta universal Framax ou cinta multi-uso WS10 Top50
B Gancho de topo Framax (Amplitude de aperto: 9 - 13 cm)
D

C Porca super 15,0

B

D Painel Framax Xlife
E Varão esticador 15,0mm
A

Posição dos ganchos de topo:

C

9727-333-01

A Cinta universal Framax
B Parafuso universal Framax + Porca super 15,0
C Painel Framax Xlife

No sentido de assegurar uma transmissão uniforme da carga, os ganchos de topo devem ser
montados no quadro, entre dois perfis transversais.
Gancho de topo Framax:
Capacidade de carga autorizada: 15,0 kN

D Varão esticador 15,0mm

Parafuso universal Framax:
Força de tracção autorizada na furação transversal: 25,0 kN

Cinta multi-uso WS10 Top50:
Binário autor.: 11,5 kNm
Altura do painel: 2,70m
Pressão de betão fresco:
Pressão de betão fresco:
60 kN/m2
80 kN/m2
Espessura Cintas universais Espessura Cintas universais
da parede / cintas multi-uso da parede / cintas multi-uso
até 40 cm
2 unidades
até 30 cm
2 unidades
até 50 cm
3 unidades
até 35 cm
3 unidades
até 60 cm
4 unidades
até 45 cm
4 unidades
até 60 cm
5 unidades
Painéis deitados
Espessura Cintas universais
Largura do painel
da parede / cintas multi-uso
até 0,45m
1 unidade
até 60 cm
superior a 0,45m
2 unidades
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Ligação a paredes existentes, execução de paredes com
espessuras variáveis e paredes de alturas diferentes
Possibilidades de ligação a paredes
existentes

E Varão esticador 15,0mm
F Escora

Ligação longitudinal

Ligação de topo

com painel universal Framax Xlife
com painel universal Framax Xlife

a
C

A

B

C

A
B
9727-330-01

9727-338-01

a ... máx. 20,0 cm
A Painel universal Framax Xlife
A Painel universal Framax Xlife

B Cinta universal Framax 1,50m

B Varão esticador 15,0mm
(no painel universal 2,70m são necessários 3 varões, sempre na primeira furação de cada perfil)

C Varão esticador 15,0mm (no painel universal 2,70m são
necessárias 3 varões, sempre na primeira furação do perfil)

C Escora

com painel Framax Xlife 2,40x2,70m

com painel Framax Xlife e placa de apoio Framax 6/
15
A
A
D

E

B

9727-332-01

A Painel Framax Xlife 2,40x2,70m
B Varão esticador 15,0mm

9727-336-01

com painel Framax Xlife e barrote

B
C

D

A Painel Framax Xlife

A

B Placa de apoio Framax 6/15
C Porca hexagonal 15,0

B

D Varão esticador 15,0mm

C

9727-337-01

E Escora
A Painel Framax Xlife

com painel Framax Xlife e barrote
D

B Barrote

C

C Grampo multi-uso Framax
D Varão esticador 15,0mm

F

B

A

9727-331-01

E

A Painel Framax Xlife
B Barrote (max. 20 cm)
C Cinta universal Framax (não necessária com barrotes até
uma largura de 5 cm)
D Grampo de cunha Framax
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Ligação de canto

Cofragem de paredes

Execução de paredes com espessuras variáveis

sem compensação

Diferença de espessura da parede até 12 cm
C

E

A

B
H
C

A

F

E
F
D

9764-232-01

G

D

9727-451-01

B

A Cinta universal Framax

A Painel Framax Xlife

B Grampo de cunha Framax

B Placa de apoio Framax 6/15

C Barrote

C Porca hexagonal 15,0

D Porca super 15,0 + Parafuso universal Framax 10-25cm

D Porca super 15,0

E Varão esticador 15,0mm

E Varão esticador 15,0mm

F Painel Framax Xlife

F Barrote

Nota:
No caso de paredes de pouca espessura (tracção
longitudinal elevada) torna-se necessária uma
escora.

G Grampo multi-uso Framax
H Escora

com compensação
F G

Paredes desalinhadas

H

B

A

F

D

E

C
9727-449-01

D

A

a

E

A Painel Framax Xlife
B Barrote (mín. 3,5 cm a máx. 20 cm)
C Painel Framax Xlife 0,30m
D Cinta universal Framax (não necessária com barrotes até
uma largura de 5 cm)

F

E Grampo de cunha Framax
F Porca super 15,0

G

B

G Varão esticador 15,0mm

9727-452-01

C

H Escora
a ... 35 até 90 cm
A Canto interior Framax Xlife
B Painel universal Framax Xlife
C Painel Framax Xlife 0,60m
D Cinta universal de canto Framax
E Grampo de cunha Framax
F Porca super 15,0 + Parafuso universal Framax
G Varão esticador 15,0mm
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Meios auxiliares de aprumo
Ligação no perfil de cintas

9727-339-01

Fixação no chão
➤ Os meios auxiliares de aprumo têm de ser fixados no chão de forma resistente à tracção e à
compressão!
Furações na placa base
Escoras de aprumo
340, 540

b

a

Travadeira
de ajuste

Eurex 60 550

e

c d

f

9727-221-01
9727-344-01

9727-343-01

9745-214-01

Escoras de aprumo, Eurex 60 550 e travadeiras de
ajuste tornam a cofragem resistente ao vento e facilitam o aprumo da cofragem.

☞

Nota importante:
Em qualquer fase dos trabalhos, os painéis
devem manter-se estabilizados!
Atenção às normas de segurança em vigor!
Mais informações (cargas de vento etc.) ver
também capítulo "Cargas verticais e horizontais" no "Catálogo Técnico da Doka".

Ancorar 2x!

a ... ø 26 mm
b ... ø18 mm
c ... ø 28 mm
d ... ø 18 mm
e ... Furo oblongo ø 18x38 mm
f ... ø 35 mm

Ancoragem da placa base
A ancoragem Express Doka pode ser utilizada
várias vezes – como ferramenta de aparafusar basta
um martelo.

Quantidade de escoras de aprumo em jogos de painéis com 2,70m de comprimento:
Escora de aprumo Eurex 60 550 ou travadeira de ajuste
340
540
1 *)
1
1
1
1
2
1
1
carga max. de fixação: 13,5 kN

Altura da cofragem
[m]
4,05
5,40
6,00
7,20
8,10

*) Até uma altura de 3,30 m a distância entre as escoras pode ser
aumentada para 4,05 m.

Os valores são aplicáveis até uma altura de 8 m acima do terreno
circundante. Quando se trata de uma altura superior a 8 m, a distância entre as escoras deve ser determinada com base em cálculos estáticos, de acordo com as cargas de vento mais elevadas.

Nota:
Cada jogo de painéis deve ser apoiado pelo menos
por 2 escoras de aprumo.
Exemplo: No caso de uma cofragem com uma
altura de 7,20 m e 5,40 m de largura são necessárias:
● 2 escoras de aprumo para painel 340
● 4 escoras de aprumo para painel 540
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A
B
TR632-201-01

A Ancoragem Express Doka 16x125mm
B Bucha espiral Doka 16mm

Resistência à pressão do betão em cubos:
mín. 25 N/mm2 ou 250 kg/cm2 (betão C20/25)

Atenção às instruções de montagem!

Capacidade de carga necessária de buchas alternativas: min. 13,5 kN
Esteja atento às instruções de montagem dos respectivos fabricantes.

999764006 - 04/2007

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Escoras de aprumo

Cofragem de paredes

Escora de aprumo 340

Escora de aprumo 540

Características do produto:

b
a ... 193,0 - 340,9 cm
b ... 114,9- 165,4 cm

999764006 - 04/2007

9727-341-01

9727-340-01

a

a

● Telescópico em passos de 8 cm
● Ajuste de precisão com rosca
● Nenhuma peça pode ser perdida – também
tubo interior com dispositivo de segurança
para não cair

b
a ... 309,0 - 550,0 cm
b ... 207,2 - 263,7 cm
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Exemplo de combinação tipo 4

Eurex 60 550 como escora de
aprumo

G
D

Como escora de aprumo Doka Eurex 60 550, pode
ser utilizado, juntamente com os respectivos acessórios, para escorar cofragens de grandes alturas.
● Ligação sem modificação adequada para cofragens moduladas Doka e cofragens de vigas Doka.
● A escora de ajuste 540 Eurex 60 facilita o manuseamento, sobretudo quando da movimentação
da cofragem.
● Telescópica numa malha de 10 cm e ajuste preciso contínuo.

A

C

A

G

F
E

9764-229-01

H

a
a ... 345,2 - 586,5 cm
A Escora de aprumo Eurex 60 550
B Extensão Eurex 60 2,00m
C Espiga de ligação Eurex 60
D Conector Eurex 60
E Base de escora de aprumo Eurex 60
F Escora ajustável 540 Eurex 60
G Cabeça para escora de aprumo
H Escora de aprumo para painel 540

Como regra geral aplica-se:

9745-208-01

Conector Eurex 60 (D)

Base de escora de aprumo Eurex 60 (E)

Escora de ajuste 540 Eurex 60 (F)

Cabeça para escora de aprumo (G)

Peso [kg]

O comprimento dos meios auxiliares de aprumo
juntamente com a Eurex 60 550 como escora de
aprumo, deve ser igual à altura da cofragem a
suportar.

Espiga de ligação Eurex 60 (C)

5

Extensão Eurex 60 2,00m (B)

4

Escora de aprumo Eurex 60 550 (A)

3

Amplitude L [m]

2

Tipo

1

1
2
3
4
5

3,79 - 5,89
5,79 - 7,89
7,79 - 9,89
7,22 - 11,42
9,22 - 13,42

1
1
1
2
2

--1
2
--1

------1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

91,1
112,4
133,7
142,5
163,8
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Cofragem de paredes
C Peça intermédia 2,40m

Travadeira de ajuste

D Peça intermédia 3,70m
E Elemento roscado com placa articulada
A

Ferramenta de desmontagem universal
Para facilitar a utilização das porcas de fuso.

B

C

Como regra geral aplica-se:
O comprimento da travadeira de ajuste deve ser
igual à altura do painel a suportar.

E

9727-345-01

D

Quantidade e tipo de componentes ver tabela
A Cabeça roscada
B Elemento roscado sem placa articulada

Tip
o

1
2
3
4
5
6
7
8

Carga axial admissível
Peças intermé[kN]
Elemento
Elemento
dias
sobre pressão 1)
roscado com
roscado sem
Amplitude
placa articuL [m]
compri placa articucurta
lada
lada
da
min. L halb. L max. L
2,40 m
3,70 m
6,0 - 7,4
40,0
40,0
27,8
1
—
1
1
7,1 - 8,5
40,0
38,2
24,3
1
2
—
1
8,4 - 9,8
40,0
35,6
21,7
1
1
1
1
9,7 - 11,1
40,0
31,7
19,0
1
—
2
1
10,8 - 12,2 40,0
27,8
16,1
1
2
1
1
12,1 - 13,5 34,2
24,1
13,4
1
1
2
1
13,4 - 14,8 27,1
21,5
12,2
1
—
3
1
14,5 - 15,9 20,8
17,5
9,5
1
2
2
1

Cabeça roscada 2)

Parafusos sextavados
M16 x 60 8.8
Porca M16 8
Anilha de mola A16 3)

Peso
[kg]

1
1
1
1
1
1
1
1

8
12
12
12
16
16
20
20

153,9
183,7
209,1
234,5
264,3
289,7
315,7
344,9

... Carga axial admissível sobre tracção = 40 kN
... Nas cofragens H20: considerar adicionalmente cavilhas de ligação 10 cm e pinças de mola 6 mm
3 ... Incluído no fornecimento
1
2
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Plataformas de betonagem
estão rapidamente montadas e tornam a betonagem fácil e segura.

Plataforma de betonagem Framax U
1,25/2,70m
Plataforma pronta a usar, dobrável e rápida de colocar, com 1,25 m de largura que permite trabalhar de
forma confortável e segura.
1.00 m
0m

2.7

1.2

5m

9764-228-01

9727-262-01

Carga móvel admissível: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Grupo de andaimes 2, de acordo com a norma
EN 12811-1:2003
Outras possibilidades de utilização da plataforma de betonagem Framax U:
● Cofragem modulada Doka Alu-Framax
Xlife
● Cofragem Top50 – com adaptador Top50
para plataforma de betonagem Framax U
● Cofragem de vigas FF20 – com adaptador
FF20 para plataforma de betonagem Framax U.

Condições para a sua utilização:
Aplicar a plataforma de betonagem apenas em
cofragens cuja estabilidade garante a absorção
das cargas esperadas.

Garantir que a cofragem apresenta rigidez suficiente.
Ter em atenção as normas de segurança em
vigor.

☞

● No caso de uma elevação simultânea da
cofragem e da plataforma de betonagem,
a plataforma de betonagem deve ser protegida de forma a impedir que escorregue
lateralmente.
● A mudança da cofragem juntamente com
a plataforma de betonagem não é permitida!
● No caso de uma sobreposição com painéis deitados, estes têm de ser ancorados
também na parte superior, caso sejam
utilizadas plataformas de betonagem!
● Para a adaptação longitudinal é possível
realizar pontes de estrados até 50 cm com
a ajuda de pranchas de madeira. A sobreposição mínima das pranchas de madeira
é de 25 cm.

● O estrado situa-se 30cm abaixo do limite superior da cofragem. Deste modo, cria-se uma protecção.
● O guarda-corpos pode ser fixado em duas posições:
- na vertical
- com uma inclinação de 15°
● Tábua amovível:
- As escoras de aprumo podem ser fixadas no
painel levantando a tábua da frente.
- As ancoragens superiores tornam-se acessíveis e cintas universais não incomodam.

15°
A

a

Quando parquear a cofragem, verificar a sua estabilidade, por forma a poder resistir ao vento.

9727-400-01

9727-396-01

a ... 30 cm
A Tábua amovível
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Preparação da plataforma de betonagem:
➤ Rodar o guarda-corpos e fixá-lo.

Cofragem de paredes

➤ Retirar o cabo de transporte.
Os ganchos de segurança bloqueiam automaticamente.
Controlar visualmente o engate correcto
dos ganchos de segurança!

9727-401-01

9727-394-01

➤ Colocar os dois pontos de travamento U (A) na
posição correcta.

A plataforma de betonagem ficará protegida contra
o deslocamento acidental.

A

9727-395-01

➤ Fechar o estrado com a tábua amovível.

Remover:
➤ Fixar a plataforma de betonagem com a cadeia
de ligação com 4 correntes e levantá-la.
Ao elevar a plataforma de betonagem com a
cadeia de ligação com 4 correntes no gancho de
segurança, é automaticamente retirado o dispositivo de segurança à plataforma.

9727-397-01

Movimentar e suspender:
➤ Elevar a plataforma de betonagem com uma
cadeia de ligação com 4 correntes (por exemplo,
Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m).

➤ Apoiar a plataforma de betonagem no perfil
superior do painel.

Transportar, empilhar e armazenar
Palete com
plataforma individual
10 plataformas de betonagem Framax U
dobrada

9727-399-01

A

A Gancho de segurança

a ... 268 cm
b ... 295 cm
c... 10 x 18,7 cm
d... 31 cm
e... ca. 218 cm
f... 142 cm
g... 50 cm

999764006 - 04/2007
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Plataforma de betonagem Framax O
1,25/2,70m

Preparação da plataforma de betonagem:
➤ Rodar o guarda-corpos e fixá-lo.

Plataforma pronta a usar, dobrável e rápida de colocar, com 1,25 m de largura que permite trabalhar de
forma confortável e segura.
1.00 m

9727-409-01

➤ Abrir a consola (A) e fixá-la.

A

0m

2.7

1.2

5m

9727-408-01

9727-263-01

Carga móvel admissível: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Grupo de andaimes 2, de acordo com a norma
EN 12811-1:2003

Movimentar e suspender:
➤ Elevar a plataforma de betonagem com uma
cadeia de ligação com 4 correntes (por exemplo,
Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m).

Outras possibilidades de utilização da plataforma de betonagem Framax O:
● Cofragem modulada Doka Alu-Framax
Xlife
● Cofragem Top50 e FF20 - com adaptador
Top50 para plataforma de betonagem
Framax
● O nível da plataforma situa-se acima do perfil
superior da cofragem.
● O guarda-corpos pode ser fixado em duas posições:
- na vertical
- com uma inclinação de 15°
● Tábua amovível:
- O estrado da plataforma protege a cofragem
da sujidade provocada pelo betão.
- As ancoragens superiores tornam-se acessíveis e cintas universais não incomodam.

9727-405-01

➤ Apoiar a plataforma de betonagem no perfil
superior do painel.

15°

A

A

9727-407-01

9727-406-01

A Gancho de segurança

A Tábua amovível
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➤ Retirar o cabo de transporte.
Os ganchos de segurança bloqueiam automaticamente.
Controlar visualmente a posição dos ganchos de suspensão embutidos!

9727-410-01

A plataforma de betonagem ficará protegida contra
o deslocamento acidental.
Remover:
➤ Fixar a plataforma de betonagem com a cadeia
de ligação com 4 correntes e levantá-la.
Ao levantar a plataforma de betonagem com o
cabo de transporte no gancho de suspensão para
a grua, é automaticamente retirado o dispositivo
de segurança à plataforma.

Cofragem de paredes

Sistema de plataforma Xsafe o sistema para requisitos de segurança especiais
Desenvolvido especialmente para satisfazer os
requisitos mais elevados a nível de segurança em
obras, o sistema de plataforma Xsafe aumenta significativamente a segurança de trabalho - com
duas plataformas dobráveis especiais e alguns
acessórios.
● plataforma pronta a ser usada
● guarda-corpos de segurança integrados nos
quatro lados
● ligação das escoras de aprumo na parte de trás
da consola
● soluções seguras também para acrescentos de
plataforma e passagens de canto
● escadas integradas e tampas de passagem com
fecho automático

Transportar, empilhar e armazenar

c

Palete com
plataforma individual
12 plataformas de betonagem Framax O
dobrada

c

d

b

a
9727-403-01

9727-404-01

a
a ... 138 cm
b ... 11 x 18 cm
c ... 23 cm
d ... ca. 220 cm

9769-217-01

☞
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Informações mais detalhadas podem ser
obtidas junto do técnico da Doka.
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Plataformas de betonagem com consolas individuais
Condições para a sua utilização:
Aplicar a plataforma de betonagem apenas em
cofragens cuja estabilidade garante a absorção
das cargas esperadas.

Fixação das tábuas de soalho: com 5 unidades de
parafuso Torband M10x120 por consola (não incluído no fornecimento).
Versão com tubos de andaime

Quando parquear a cofragem, verificar a sua estabilidade, por forma a poder resistir ao vento.

C

Garantir que a cofragem apresenta rigidez suficiente.
Na Alemanha tenha em atenção o seguinte:
Componentes de andaime, feitos em madeira,
devem no mínimo estar em conformidade com a
categoria S10 (e DIN 4074 Pt1) e devem apresentar o símbolo Ü.
Ter em atenção as normas de segurança em
vigor.

D
B
A
9764-233-01

Ferramenta: Chave de bocas 22 para a montagem de abraçadeiras e tubos de andaime.
A Ligação para tubo de andaime
B Tubo de andaime 48,3mm
C Abraçadeira simples 48mm 50
D Parafuso sextavado M14x70 + porca sextavada M14
(não incluído no fornecimento)

Consola Framax 90
Com a consola Framax 90 podem ser fabricadas
plataformas de betonagem, com 90 cm de largura,
que se montam facilmente à mão.

Possibilidades de fixação

Protecção contra o deslocamento

no quadro metálico

b

9727-241-01

h

A

no perfil transversal

B

b ... 87 cm
h ... 103 cm

9727-242-01

9727-347-01

9727-210-01

no perfil transversal
com painéis deitados

Carga móvel admissível: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Grupo de andaimes 2, de acordo com a norma EN
12811-1:2003
Largura de influência máx.: 2,00 m
As consolas devem estar protegidas contra
o arranque.

Tábuas para soalho e para guardas: Por cada metro
linear de plataformas são necessários 0,9 m2 de
tábuas de soalho e 0,6 m2 de tábuas para guardas
(fornecimento do cliente).
Espessuras das tábuas para uma distância máx.
entre apoios de 2,50 m:
● Tábuas de pavimento mín. 20/5 cm
● Tábuas de guarda-costas mín. 20/3 cm
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9727-209-01

B
9727-243-01

☞

C

A

A Consola Framax 90
B Pinça de mola
C Cavilha RA 7,5

Nota:
Com painéis verticais universais Xlife 2,70m e
3,30m a suspensão no perfil transversal central
pode ser feita apenas no furo do lado direito.
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Cofragem de paredes

Guarda-corpos lateral / Guarda-corpos oposto
Guarda-corpos de protecção lateral
Quando se trata de plataformas de betonagem isoladas, deve ser colocada a respectiva protecção
lateral.

Montagem:
➤ Fixar os montantes para guarda-corpos no pavimento da plataforma de betonagem (espessura 2
a 43 cm).
➤ Fixar cada tábua para guarda-corpos com um
prego 28x65 nas presilhas.

com montante de guarda-corpos lateral T

Atenção as instruções de montagem e utilização para “montantes para guardacorpos S”!

A

Guarda-corpos oposto com guardacorpos 1,10m
B
C

Se as plataformas de trabalho forem montadas
apenas num dos lados da cofragem, o guarda-corpos de 1,10 m pode servir como protecção antiqueda na cofragem oposta.

C
9727-256-01

a

A Guarda-corpos telescópico integrado
B Tábua de rodapé mín. 15/3cm (do lado da construção)

A

O guarda-corpos lateral é composto por:
● 1 Guarda-corpos lateral T
● 1 Tábua de rodapé mín. 15/3 cm (fornecimento
do cliente)

com o montante para guarda-corpos S
A

9764-248-01

Montagem:
➤ Fixar o guarda-corpos na plataforma de betonagem, fixando a cunha (amplitude 4 a 6 cm).
➤ Encaixar o corrimão.
➤ Extender o corrimão até ao comprimento desejado e fixar.
➤ Colocar a tábua de rodapé.

B

9764-248-02

A

C Plataforma de betonagem

a ... 120 cm
A Guarda corpos 1,10m
B Porca hexagonal 20,0
C Tábuas guarda-corpos

Montagem:
➤ Fixar o guarda-corpos 1,10m com uma porca sextavada 20,0 no furo transversal do painel.
Atenção às instruções de montagem e utilização para "Guarda-corpos 1,10m"!

B

C

9727-255-01

A Tábua de rodapé mín. 15/3cm (fornecimento do cliente)
B Montante para guarda-corpos S
C Plataforma de betonagem

O guarda-corpos lateral é constituído por:
● 2 montantes para guarda-corpos S
● 3 tábuas mín. 15/3 (a fornecer pelo dono da obra)
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Sistema de escada
O sistema de escada XS permite a subida segura
para as plataformas intermédias e de betonagem:
● para a suspensão da cofragem pela grua
● para a montagem da cofragem
● para a montagem da armadura
● para a betonagem
Nota:
A utilização do sistema de escada deve obedecer às
normas nacionais.
Atenção!
➤ As escadas XS só podem ser usadas
como componentes do sistema XS, e não
como equipamento isolado (escadas de
encosto).

Montagem
Preparar a cofragem
➤ Montar previamente conjuntos de painéis deitados num pavimento desempenado (ver capítulo
"Ligação entre painéis").
➤ Montar as plataformas e as escoras de aprumo
nos painéis deitados (ver capítulo “Plataformas
de betonagem” e “Meios auxiliares de
aprumo”).

Fixar as ligações na cofragem
➤ Encostar a "Ligação XS à cofragem de paredes"
ao quadro metálico, próximo do perfil superior
da cofragem.
➤ Fixar a "Ligação XS à cofragem de paredes" com
2 grampos de maxila RU.

B
A
9764-258-01

A Ligação XS à cofragem de paredes
B Grampo de maxila RU

➤ Encostar a "Ligação XS à cofragem de paredes"
ao quadro metálico, na área inferior.
➤ Fixar a "Ligação XS à cofragem de paredes" com
2 grampos de maxila RU.

9764-252-01

B
A
9764-258-02

A Ligação XS à cofragem de paredes
B Grampo de maxila RU

➤ Quando se trata da cofragem de alturas acima
dos 5,85 m, deve ser montada, adicionalmente,
outra "Ligação XS à cofragem de paredes", mais
ou menos a meio da cofragem, através dos mesmos processos.
Esta ligação suplementar impede que a escada
oscile durante a sua utilização.
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Montagem das escadas
na ligação XS à cofragem de paredes superior
➤ Puxar a cavilha para fora e abrir os dois ganchos
de segurança.
➤ Colocar a escada XS 4,40m sobre a ligação XS,
com os estribos de suspensão virados para
baixo.
➤ Fechar os ganchos de segurança.
➤ Inserir a cavilha no degrau apropriado para a
altura de cofragem e bloqueá-la com uma golpilha.

Cofragem de paredes

➤ Montar a barreira de segurança XS na escada,
com a ajuda de ganchos de fixação e porcas de
asa.

D

C
B

9764-256-01

D Barreira de segurança XS
a

A

As peças necessárias para a montagem encontram-se fixas na barreira de segurança XS, é
impossível perdê-las.
9764-257-01

Sistema de escada XS para alturas superiores
a 3,75 m

- na posição frontal (a)
A Cavilha
B Gancho de segurança
C Escada XS 4,40m

na "Ligação XS à cofragem de paredes", inferior
➤ Puxar a cavilha para fora, abrir os dois ganchos
de segurança e colocar a escada sobre a ligação
XS.
➤ Fechar os ganchos de segurança, inserir novamente a cavilha e bloqueá-la com uma golpilha.

Escadas com aumentos telescópicos (adaptação ao
chão)
➤ Para usar a função telescópica, levantar a lingueta de segurança da escada e encaixar o
aumento de escada XS 2,30m no degrau desejado da outra escada.
C

A

B

B

a
Tr625-201-04

C
b

Pormenor
9764-257-03

C
B

- na posição frontal (a) para uma escada simples
- na posição traseira (b) na zona telescópica (2 escadas)
B Gancho de segurança
C Escada XS

Tr625-201-03

A Escada XS 4,40m
B Aumento escada XS 2,30m
C Lingueta de segurança

A ligação telescópica entre dois aumentos de
escada XS 2,30m realiza-se da mesma forma.
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Fixação permanente do aumento de escada
➤ Encaixar o aumento de escada XS 2,30m nas longarinas da escada XS 4,40m, com os estribos de
encaixe virados para baixo, e fixá-lo.
Apertar os parafusos apenas ligeiramente!
A

➤ Encaixar o guarda escada XS no degrau livre
seguinte. Outros guarda escadas encaixar também nos degraus livres seguintes.

C

B

E

9764-255-01

Tr625-202-01

Parafusos (C) incluídos no fornecimento da escada XS 4,40m e
do aumento de escada XS 2,30m.

F

E Guarda escada XS
F Linguetas de segurança (protecção contra o deslocamento)

A Escada XS 4,40m
B Aumento escada XS 2,30m

Ligação no perfil de cintas

C Parafusos SW 17 mm

A fixação permanente entre dois aumentos de
escada XS 2,30m realiza-se da mesma forma.

☞

Nota importante:
➤ Para a utilização segura do guarda escada
devem ser consideradas as normas em
vigor elaboradas pelas entidades competentes do respectivo país, relativas à
segurança no trabalho, por exemplo, a
BGV D 36.

A montagem no perfil de cintas permite a integração do sistema de escada XS no conjunto de painéis.
Vista em planta

➤ Encaixar o guarda escada - saída XS (face inferior
sempre a nível da plataforma). As linguetas de
segurança impedem o deslocamento acidental.
9764-260-02

D

Montagem:
➤ Fixar a “Ligação XS à cofragem de paredes" no
perfil da cinta, com a ajuda de parafusos universais Framax 10-16cm e a porca super 15,0.

F
9764-255-02

A

B

A

B

C

D Guarda escada - saída XS
D

F Lingueta de segurança (protecção contra o deslocamento)
9764-268-02

9764-268-01

9764-262-01

Segurança anti-escorregamento
Aplicação do parafuso universal
Framax 10-16cm no quadro
Aplicação de 2 cavilhas no
metálico ou numa das chapas de
perfil da cinta (C)
tracção (D)
A Ligação XS à cofragem de paredes
B Parafuso universal Framax 10-16cm + porca super 15,0
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Material necessário
Ligação + escada
Ligação XS à cofragem de paredes
Grampo de maxila RU
ou
Parafuso universal Framax 10-16cm
+ porca super 15,0 1)
Escada XS 4,40m
Aumento escada XS 2,30m
1)

Altura de cofragem
2,70>3,75- >5,853,75 m 5,85 m 8,10 m
2
2
3
4

4

6

2

2

3

1
0

1
1

1
2

Para a ligação no perfil da cinta

Guarda escada
Guarda escada
- saída XS 2)
Barreira de
segurança XS

Altura de cofragem
2,70- >3,15- >4,05- >5,40- >6,60- >7,653,15 m 4,05 m 5,40 m 6,60 m 7,65 m 8,10 m
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

2)

Guarda escada
XS 1,00m 2)
2)

Cofragem de paredes

Saída para uma plataforma intermédia
Basicamente aplica-se o seguinte:
● O número de “Ligações XS à cofragem de paredes" e dos componentes de escada corresponde à tabela "Material necessário"
● Para cada saída adicional devem ser consideradas um "Guarda escada - saída XS“ e uma
“Barreira de segurança XS“.
● Uma abertura demasiado grande por cima da
saída intermédia deve ser reduzida por um
guarda escada XS 0,25m.
Montagem guarda escada XS 0,25m
➤ Encaixar o guarda escada num degrau livre e
protegê-lo contra o deslocamento acidental.
1

2

Saídas intermédias não são consideradas.

9764-269-01

9764-270-01

9764-261-01
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Movimentação com grua
Framax Xlife pode ser movimentado com segurança por meio de uma grua, com a ajuda de uma
combinação de correntes de suspensão Doka
3,20m e ganchos de elevação Framax. O gancho de
elevação bloqueia automaticamente depois de
engatado.

Atenção às instruções de serviço!

Posicionamento dos ganchos de elevação

Combinação de correntes de suspensão Doka

Painéis individuais
Colocar os ganchos de elevação Framax sempre
em cima de uma das chapas soldadas a fim de
impedir o deslocamento transversal.
Painéis com largura até 60cm

Painéis com largura acima dos
60cm

9230-204-01

Capacidade de carga máx. (2 cadeias):
Com um ângulo de inclinação β até 30° 2400 kg.

9230-203-01

➤ Fixar a combinação de correntes de suspensão
Doka 3,20m nos ganchos de elevação Framax.
➤ Correntes não necessárias, pendurar na argola.

Dois painéis ao alto
Colocar os ganchos de elevação Framax sempre
em cima de uma das chapas soldadas a fim de
impedir o deslocamento transversal.

Atenção às instruções de serviço!

9230-202-01

Gancho de elevação Framax

BG
-

T
ER

PRÜFZ

BAU
98160

geprüfte
Sicherheit

Capacidade de carga máx.:
1000 kg / gancho de elevação Framax
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Conjuntos de painéis

Manuseamento do gancho de elevação

● Posicionar o gancho de elevação Framax sempre
na junta de painéis (A) a fim de impedir um deslocamento lateral.
- Excepção: No caso da incorporação de painéis
deitados, o gancho de elevação deve ser colocado sobre um perfil transversal (B) .

1) Levantar a alavanca de segurança até ao fim do
curso.
2) Colocar o gancho de elevação no quadro metálico até encostar e baixar a alavanca de segurança (presa por mola).
Controlar visualmente a ligação entre o
gancho de elevação e o quadro metálico!
A alavanca manual deve estar baixada!
3) Quando da elevação com a grua um mecanismo
de segurança é activado.

A

B
1

2

3

9727-349-01

9230-201-01

Descofragem / movimentação dos elementos

A Utilização com painéis ao alto
B Utilização com painéis deitados

Cuidado!
Perigo de sobrecarga na grua!
➤ Em caso algum arrancar a cofragem do
betão com uma grua!
➤ Transportar o conjunto de painéis ao novo local
de utilização.

● Suspender conjuntos de painéis simetricamente
(centro de gravidade).
● Ângulo de inclinação β máx. 30°!
● Antes da movimentação : Remover elementos
soltos da cofragem e da plataforma de betonagem ou protegê-los.

999764006 - 04/2007
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Transportar, empilhar e armazenar
Empilhar os painéis

Transporte dos painéis

1) Posicionar um barrote, cerca de 8,0 x 10,0 (L x A)
por baixo do perfil transversal.
2) Atar o barrote e o painel inferior com cintas de
fixação.

Cavilhas de transporte Framax 5kN com
combinação de correntes de suspensão Doka
3,20m
A cavilha de transporte Framax 5kN (A) juntamente
com a combinação de correntes de suspensão
3,20m (B) destina-se ao transporte de painéis individuais ou empilhados.
Transporte de pilhas de painéis

Retirada de painéis da pilha

B

A
9259-201-01

Atenção!
A superfície lisa dos painéis revestidos a pó
reduz a aderência por fricção.
➤ É estritamente proibida a movimentação
de paletes de painéis sem cones de empilhamento Framax (2 unidades por elemento).
Excepção: Para a movimentação com cintas
de transporte Framax não são necessários
cones de empilhamento.
3) Inserir cones de empilhamento Framax.

B
A

A
B
9727-246-01

A Cone de empilhamento Framax

Os cones de empilhamento protegem os elementos contra o deslizamento.
Cuidado!
➤ Empilhar no máximo 8 elementos ( corresponde a uma altura de paletização,
incluindo a base de madeira, de cerca de
110 cm).
4) Atar toda a pilha com uma cinta.

A

9259-203-01

9259-201-01

Atenção!
➤ A movimentação de paletes de painéis
sem cones de empilhamento Framax (2
unidades por elemento) é estritamente
proibida.
Capacidade de carga máx.:
500 kg / Cavilha de transporte Framax 5kN

A

Atenção às instruções de serviço!
B
C

9727-245-01

A Cone de empilhamento Framax
B Cinta
C Barrote
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Combinação de correntes de suspensão Doka
A combinação de correntes de suspensão 3,20
Doka é um meio de fixação multi-uso:
● com o gancho olhal integrado para o transporte
de cofragens, plataformas e contentores multiuso.
Informações mais detalhadas encontram-se no
capítulo "Movimentação com a grua".
● em combinação com a cavilha de transporte Framax 5kN para o transporte de pilhas de painéis e
painéis individuais.
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● Não há necessidade de aplicar cones de empilhamento Framax para impedir o deslocamento.
Capacidade de carga máx.: 2000 kg / 4 lingadas

☞

Altura máx. das pilhas: 8 painéis (inc.
madeira de base)

Condições para a sua utilização:
A combinação de correntes de suspensão Doka
3,20m pode ser adaptada à posição do centro de
gravidade, pelo encurtamento das várias correntes.
Capacidade de
carga
Pmax (kg)
uma corrente
duas correntes
quatro correntes

Ângulo de inclinação β
0°
1400
-

0°-30°
2400
3600

30°-45°
2000
3000

45°-60°
1400
2120

A camada inferior da pilha só pode ser constituída
por um único painel.
As pilhas devem conter sempre painéis com a
mesma largura.
Nas camadas superiores também são possíveis
painéis com metade da largura. Importante é que
todos os painéis sejam agarrados pelo menos por
duas lingadas e que não haja vazios entre painéis.
É proibido transportar pilhas de painéis, em que
não haja alinhamento das arestas dos quadros!

Atenção às instruções de serviço!
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Cinta de transporte Framax

9727-431-01

90
90
90

45
135

Para um transporte seguro de painéis empilhados,
com a ajuda de uma grua, em estaleiros, obras, etc.
Atenção às instruções de serviço!

Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m
A cinta de carga e descarga 13,00m é um meio auxiliar muito prático para cargas e descargas, bem
como para transladar pilhas de painéis.

A Cinta de transporte Framax (constituída por 4 lingadas)
B Corrente de suspensão ou combinação de correntes de suspensão Doka 3,20m

As quatro lingadas da cinta de transporte agarram
na pilha nos quatro lados, de modo a criar uma
união efectiva, de tal forma que não é possível que
os painéis escorreguem.
Vantagens:
● As lingadas estão equipadas de ganchos com
molas que se apoiam nos cantos dos painéis e
evitam soltar-se da pilha, quando a tensão no
cabo diminui.
● A compensação automática do comprimento da
cinta de transporte Framax proporciona uma distribuição uniforme da carga.
● A suspensão e a remoção das cintas de transporte Framax podem ser feitas, sem qualquer
problema, por uma única pessoa.

999764006 - 04/2007

9764-235-01

Atenção!
➤ A deslocação só pode ser feita quando se
excluir a possibilidade de deslizamento
das cintas ou da carga.
Capacidade de carga máx.: 2000 kg

Atenção às instruções de serviço!
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Embalagens multi-uso
Aproveite as vantagens das embalagens multiuso Doka na obra.
Doka oferece-lhe ajudas de racionalização comprovadamente eficazes para o transporte e o
manuseamento, fazendo o fornecimento em
embalagens. As embalagens que já não são
necessárias podem ser devolvidas à filial mais
próxima.

Contentor multi-uso 1,20x0,80m
A embalagem ideal para todas as peças pequenas:
● Vida útil longa
● Empilhável
● Transladável com segurança por meio de uma
grua
No contentor multi-uso são fornecidos, por exemplo:
● Grampos de maxila Framax RU
● Grampos multi-uso Framax
● Cintas universais Framax 0,90m
● Grampos de cunha Framax
● Ganchos de topo Framax
● Parafusos universais Framax

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Paletes de acondicionamento Doka
O meio de acondicionamento ideal para materiais
compridos:
● Vida útil longa
● Empilhável
● Transladável com segurança por meio de uma
grua
Na palete de acondicionamento Doka 1,55x0,85m
são fornecidos, por exemplo:
● Canto exterior Framax 2,70m e 3,30m
● Escoras de aprumo
● Consolas Framax 90
Na palete de acondicionamento Doka 1,20x0,80m
são fornecidos, por exemplo:
● Cantos exterior Framax 1,35m
● Cantos reguláveis Framax 1,35m
● Cintas universais Framax 1,50m

Capacidade de carga máx.: 1100 kg

Atenção às instruções de serviço!

Capacidade de carga máx.: 1500 kg

Atenção às instruções de serviço!
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Encaixando simplesmente um jogo de rodas
(fechos rápidos) a palete de acondicionamento
transforma-se num carro de transporte rápido e
ágil. Com uma largura de 86cm passa facilmente
em todas as portas.

999764006 - 04/2007

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Cofragem de paredes

Caixa de acessórios
A embalagem prática para o armazenamento e o
transporte:
● Empilhável
● Transladável com segurança por meio de uma
grua
Todas as peças de ligação e varões esticadores
podem ser armazenados e empilhados nesta caixa,
de forma organizada.

Capacidade de carga máx.: 1000 kg

Atenção às instruções de serviço!

Jogo de rodas
Encaixando simplesmente um jogo de rodas
(fechos rápidos) a palete de acondicionamento ou a
caixa de acessórios transforma-se num carro de
transporte rápido e ágil. Com uma largura de 86 cm
passa facilmente em todas as portas.
Um jogo de rodas é constituído por:
● 2 rodas pesadas completas (A)
● 2 rodas conectoras completas (B)
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Exemplos práticos
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Cofragem de pilares

Cofragem de pilares
Os painéis universais Framax Xlife permitem a realização de pilares com secções transversais até
75cm x 75cm em intervalos de 5cm.

No entanto, as dimensões 30cm, 45cm, 60cm e
90cm também podem ser obtidas com painéis Framax Xlife e cantos exteriores Framax. Pressão
autorizada de betão fresco: 80 kN/m2).

Pressão de betão fresco admissível: 90 kN/m2

9764-251-01
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Constituição da cofragem de pilares
com painel universal Framax Xlife
A furação adequada com intervalos de 5cm é principalmente apropriada para a cofragem de pilares.
Secções transversais até 75 x 75cm. Devido à altura
dos painéis de 3,30m, 2,70m, 1,35m e 0,90m é possível uma malha em altura de 45cm.
Secções com passos de 5 cm

A

35
30
25
20
15
10
5
0

B

9727-248-01

C

9727-361-01

40 45 50 55 60 65 70 75

Para a utilização perfeita da cofragem de
pilares deve seguir-se a disposição das
escoras de aprumo acima mostrada.

Cofrar / descofrar
Cofrar:
➤ Montar as duas semi-cofragens na posição horizontal.
➤ Segurar a primeira semi-cofragem com 3 escoras
de aprumo, depois libertar da grua.
➤ Ligar a segunda semi-cofragem à primeira,
depois libertar da grua.
Descofrar:
➤ Fixar a semi-cofragem sem escoras de aprumo
na grua, soltar a ligação à segunda, retirar e
armazenar temporariamente.
➤ Fixar a semi-cofragem com as escoras de
aprumo na grua, soltar a ancoragem ao chão das
escoras de aprumo e deslocar a semicofragem.

A Painel universal Framax Xlife
B Parafuso universal Framax + Porca super 15,0
C Quebra aresta frontal Framax

☞

Tapar as furações não necessárias dos painéis universais com tampões Framax R 24,5.

Lista de materiais

C D

B

H

☞

Exemplo: Pilar 20 x 60 cm

9727-364-01

A
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com painel universal 2,70m

0,90m
1,35m
1,80m
2,25m
2,70m
3,15m
3,60m
4,05m
4,50m
4,95m
5,40m

C Cavilha Framax RA 7,5

Painel universal (A)

Grampo ParaPorca
de
fuso
super
maxila
univer2,70m 1,35m 0,90m
15,0 (D)
RU (B) sal (C)
4
8
8
4
8
8
8
8
16
16
4
4
8
16
16
4
16
16
4
8
16
24
24
4
4
8
24
24
4
4
8
24
24
4
8
16
32
32
4
4
4
16
32
32
8
8
32
32

D Cunha de fixação Framax R

Lista de materiais

C

H

Altura da
cofragem
(H)

Cofragem de pilares

B

Indicações em unidades

com painel universal 3,30m
Grampo Para- Porca
Altura da
de
fuso super
cofragem
3,30m 2,70m 1,35m 0,90m maxila univer- 15,0
(H)
RU (B) sal (C) (D)
3,30m
4
20
20
4,20m
4
4
8
28
28
4,65m
4
4
8
28
28
6,00m
4
4
8
36
36
6,60m
8
8
40
40

9727-365-01

A

Painel universal (A)

Indicações em unidades

com cantos exteriores Framax e painéis Framax Xlife
As dimensões 30cm, 45cm, 60cm e 90cm também
podem ser obtidas com cantos exteriores Framax e
painéis Framax Xlife.
Pressão autorizada de betão fresco: 80 kN/m2

Exemplo: Cantos exteriores Framax 2,70m com painéis Framax
Xlife 0,45x2,70m.
Altura do
painel (H)
1,35m
2,70m
3,30m

Altura do
painel (H)
1,35m
2,70m
3,30m

Painel Framax Xlife (A) Canto exterior Framax (B)
3,30m 2,70m 1,35m 3,30m 2,70m 1,35m
4
4
4
4
4
4
Grampo de maxila RU
ou
Cavilha com cunha de
fixação (C)
16
32
40

Indicações em unidades

B

A

9727-366-01

D
C

A Painel Framax Xlife (max. 60cm)
B Canto exterior Framax
C Grampo de maxila Framax RU
D Quebra canto

☞

No caso de um pilar de 90cm de lado, terão
de ser usadas uma cavilha e uma cunha de
fixação em vez dos grampos de maxila.

B

A

C
D

9727-367-01

A Painel Framax Xlife 0,90m
B Canto exterior Framax
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Plataforma para cofragem de pilar Doka 150/90cm
Descrição do produto

Transportar, empilhar e armazenar
As plataformas para cofragem de pilar da Doka são
pré-montadas, e no estado dobrado são fáceis de
transportar e de armazenar - um deslocamento lateral não é possível.

A

Pilha com
7 plataformas para cofragem de
pilar

a

C

c d

B

D

E

c
c
b

9719-203-01

cm

a

c

cm

90

A Guarda-corpos traseiro
B Guarda-corpos lateral
C Ponto de suspensão traseiro
D Gancho de segurança (azul) = ponto de suspensão frontal
E Ponto de suspensão adicional (vermelho) na posição de parqueamento

Carga móvel admissível: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Grupo de andaimes 2, de acordo com a norma EN
12811-1:2003
As características mais importantes:
● Esta plataforma pré-fabricada, pronta a usar e
rápida a aplicar permite um trabalho confortável
e seguro nas cofragens de pilares e pode ser utilizada independentemente da secção do pilar.
- com Framax Xlife: 25x25cm a 75x75cm
- com Alu-Framax Xlife: 25x25cm a 60x60cm
● Transporte rápido e fácil com a grua, devido a
pontos de fixação embutidos na plataforma. Só
uma plataforma pode ser usada em cada cofragem de pilar.
● Devido à possibilidade de montagem rápida, a
plataforma pode acompanhar a betonagem, de
cofragem para cofragem. Por isso, uma plataforma é o suficiente para várias cofragens de
pilar.
● Os guarda-corpos móveis oferecem uma fácil
possibilidade de entrada e saída da plataforma.
Ambos os guarda-corpos laterais podem ser fixados na posição aberta e fechada.

9727-387-01

e

c c

c

150

Plataforma individual
dobrada

9727-381-01

a ... 183 cm
b ... 225 cm
c... 28,6 cm
d... 24,8 cm
e... 53 cm

Construção
➤ Levantar os guarda-corpos laterais.

A fixação é automática.
➤ Levantar os guarda-corpos traseiros.

A fixação é automática.
A plataforma para cofragem de pilar está pronta
para ser utilizada.
Nota:
Para dobrar, fechar primeiro os guarda-corpos traseiros e depois os guarda-corpos laterais.
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Movimentação da plataforma
➤ Fixar a grua nos pontos indicados.

Cofragem de pilares

➤ Ao levantar a plataforma, o cabo de transporte
actua no gancho de segurança (D) e é automaticamente retirado o dispositivo de segurança à
plataforma.

C
C
D

D

C

D

D

9744-207-01
9727-383-01

C Ponto de suspensão traseiro
D Ponto de suspensão frontal

Suspensão adicional vermelha na posição
de parqueamento.
➤ Encaixar a plataforma na cofragem do pilar.

Movimentação conjunta da cofragem e plataforma
Para poupar tempo de grua, a plataforma para
cofragem de pilares pode ser movimentada juntamente com a cofragem:
➤ Movimentar sempre só metade da cofragem.
➤ Altura de cofragem máx. para a movimentação conjunta 8,10 m.
➤ Encaixar a plataforma na cofragem (procedimento como descrito no capítulo "Movimentação da plataforma").
➤ Mudar a suspensão adicional (E) da posição de
parqueamento para a posição de utilização. Posição correcta = inclinada para a cofragem.

E
9727-385-01
9727-275-01

A suspensão exacta é bastante facilitada por
cabos guia.

➤ Fixar o ponto de suspensão adicional com a corrediça (F) , no lado inferior da plataforma.

➤ Depois de encaixar a plataforma na cofragem do
pilar, remover o cabo de transporte.
F

9727-277-01

D

9727-384-01

O gancho de segurança (D) cai, para a posição
inicial, protegendo assim automaticamente a
plataforma contra o deslocamento acidental.

999764006 - 04/2007
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➤ Proteger a metade da cofragem sem plataforma,
com escoras de aprumo adicionais.
➤ Fixar a grua nos pontos indicados.

C
C
C

E

E

9744-208-01

C Ponto de suspensão traseiro
E Ponto de suspensão adicional

9727-389-01

Durante toda esta operação a plataforma pode ser
mantida na cofragem.

Separar a plataforma da cofragem
➤ Fixar a corrediça (F) novamente na posição posterior e colocar a suspensão adicional na posição
de parqueamento.
➤ Fixar a grua nos pontos indicados no capítulo
"Movimentação da plataforma".

72

Osespecialistasdecofragens

999764006 - 04/2007

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Cofragem de pilares

Instruções de montagem e utilização com sistema de escada
Em combinação com a plataforma para cofragem
de pilar 150/90cm, o sistema de escada XS proporciona acessos seguros:
● para a suspensão das semi-cofragens pela grua
● para montagem das semi-cofragens
● para a montagem da armadura
● para a betonagem

Preparar as semi-cofragens

☞

Nota importante:
➤ Atenção à posição correcta dos painéis.

Atenção!
➤ As escadas XS só podem ser usadas
como componentes do sistema XS, e não
como equipamento isolado (escadas de
encosto).

Tr625-215-01

Nota:
A utilização do sistema de escada deve obedecer às
normas nacionais.

➤ Montar as duas semi-cofragens na posição horizontal.

Semi-cofragem sem plataforma
Montar sistema de escada no painel horizontal.
➤ Fixar a ligação XS Framax/Alu-Framax no perfil
de ancoragem superior, com a ajuda de um parafuso universal Framax 10-16cm e uma porca
super 15,0.
➤ Fixar a escada na posição dianteira com a ajuda
de uma cavilha. Bloquear a cavilha com uma golpilha.
C
A
a

B

Tr625-212-01

E
D

- na posição frontal (a)
A Ligação XS Framax/Alu-Framax
B Parafuso universal Framax 10-16cm
C Porca super 15,0
D Escada
E Cavilha

Tr625-200-01
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➤ Alinhar a ligação XS Framax/Alu-Framax na
escada e fixá-la no perfil de ancoragem inferior,
com a ajuda de um parafuso universal 10-16cm e
uma porca super 15,0.

Montagem prévia
➤ Fazer a montagem prévia do sistema de escada
XS e da plataforma para cofragem de pilar 150/
90cm no chão e ligar estas na metade vertical da
cofragem, com a ajuda da combinação de correntes de suspensão Doka 3,20m (encurtar 2 das correntes, retirando aprox. 5 elos!)
G

B

A
Tr625-201-01

A
Tr625-209-01

C

E

G1

F

B
D

F
F

A Ligação XS Framax/Alu-Framax
B Parafuso universal Framax 10-16cm
C Porca super 15,0

➤ Quando se trata de alturas de cofragem acima
dos 5,10 m, deve ser integrada adicionalmente
uma ligação XS Framax/Alu Framax, mais ou
menos a meio dos pilares, usando os mesmos
métodos.
Esta ligação suplementar impede que a escada
oscile durante a sua utilização.
➤ Puxar a cavilha para fora, abrir os dois ganchos
de segurança e colocar a escada.
➤ Fechar os ganchos de segurança, inserir novamente a cavilha e bloqueá-la com uma golpilha.

C

C

A Plataforma para cofragem de pilar Doka 150/90cm
B Escada XS 4,40m
C Aumento escada XS 2,30m
D Ligação XS à plataforma para cofragem de pilares
E Guarda escada - saída XS
F Guarda escada XS 1,00m
G Combinação de correntes de suspensão Doka
G1 G1 correntes mais curtas

F
F

b
Tr625-205-01

a

E

- na posição frontal (a) para uma escada simples
- na posição traseira (b) na zona telescópica (2 escadas)
E Cavilha
F Gancho de segurança

Informações mais detalhadas acerca da montagem
das escadas e do guarda escada, ver capítulo ”Sistema de escada“.

Semi-cofragem com plataforma
A montagem da plataforma para cofragem de pilar
e da escada realiza-se com a cofragem na vertical.
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➤ Fixar a “Ligação XS à plataforma para cofragem
de pilar" na plataforma para cofragem de pilar
Doka 150/90cm, usando os parafusos fornecidos.
➤ Colocar a escada XS 4,40m sobre a ligação XS,
com os estribos de suspensão virados para
baixo.
➤ Inserir a cavilha no degrau apropriado para a
altura do pilar e bloqueá-la por rotação.

Cofragem de pilares

Montagem da cofragem
➤ Levantar a semi-cofragem sem a plataforma,
com a ajuda de uma grua.

Tr625-203-01

D
c

A

B
H
b
a
d

a ... Furação para pilares com uma altura de 2,70 m
b ... Furação para pilares com uma altura de 3,00 m
c ... Furação para pilares com uma altura de 3,30 m
d ... Furação adicional para aplicações especiais
A Plataforma para cofragem de pilar Doka 150/90cm
B Escada XS 4,40m

9764-263-01

D Ligação XS à plataforma para cofragem de pilares
H Cavilha

➤ Usar duas escoras de aprumo para proteger a
semi-cofragem contra o derrube (fixação ver
capítulo "Meios auxiliares de aprumo"); só
depois soltar da grua.
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Ligar as semi-cofragens
➤ Levantar a segunda semi-cofragem com a ajuda
de uma grua.

➤ Montar a ligação XS Framax/Alu-Framax inferior
conforme mostrado em relação à semi-cofragem
sem plataforma.
➤ Quando se trata de alturas de cofragem acima
dos 5,70 m, deve ser integrada adicionalmente
uma ligação XS Framax/Alu Framax, mais ou
menos a meio dos pilares, usando os mesmos
métodos.
Esta ligação suplementar impede que a escada
oscile durante a sua utilização.
➤ Encaixar a plataforma para cofragem de pilar
preparada juntamente com as escadas, na cofragem de pilar.

9764-264-01

➤ Unir as semi-cofragens.
➤ Usar três escoras de aprumo para proteger esta
semi-cofragem contra o derrube (fixação ver
capítulo "Meios auxiliares de aprumo"); só
depois soltar da grua.

9764-265-01

➤ Bloquear a escada nas ligações XS Framax/AluFramax.
➤ Depois de encaixar a plataforma na cofragem do
pilar, remover o cabo de transporte.
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1

2

1

1

1

1

2

5,00-5,40 m

>5,40-6,60 m

>6,60-7,80 m

>7,80-8,10 m

Guarda escada saída XS
Guarda escada
XS 1,00m

2

2

3

3

1

Semi-cofragem
com plataforma
Guarda escada

>7,40-8,10 m

1

1

1

1

1

2

3

4

5

2

1

1

1

2

Semi-cofragem
sem plataforma
>7,95-8,10 m

1

>5,10-7,40 m

1

>6,75-7,95 m

1

>3,00-5,10 m

Ligação XS plat.
cof. pilares
Ligação XS Framax/Alu-Framax
Escada
XS 4,40m
Aumento escada
XS 2,30m

5,55-6,75 m

Plataforma +
escada

Semi-cofragem
sem plataforma
2,70-3,00 m

Semi-cofragem
com plataforma

5,00-5,55 m

➤ Depositar a semi-cofragem movimentada pela
grua, a fim de poder limpá-la, e protegê-la contra
o derrube.

Material necessário

>5,70-8,10 m

Cuidado!
➤ Aquando da descofragem, não arrancar o
painel com a grua. Usar ferramentas adequadas como, por exemplo, cunhas de
madeira ou um pé-de-cabra.

Informações mais detalhadas acerca da limpeza e
conservação ver capítulo "Montagem de painéis".

>3,60-5,70 m

Primeira semi-cofragem
➤ Fixar os cabos da grua na semi-cofragem com
plataforma.
➤ Soltar do chão as ancoragens das escoras.
➤ Soltar os meios de ligação à segunda semi-cofragem e separar as metades de cofragem.

Segunda semi-cofragem
➤ Fixar os cabos da grua na semi-cofragem ainda
na vertical e escorada.
➤ Soltar do chão as ancoragens das escoras.
➤ Depositar a semi-cofragem movimentada pela
grua, a fim de poder limpá-la, e protegê-la contra
o derrube.

2,70-3,60 m

Descofrar e transladar

Cofragem de pilares

2

3

4

5

9764-266-01

Translação de semi-cofragem juntamente com a
plataforma ver capítulo "Movimentação conjunta
da cofragem e da plataforma".

999764006 - 04/2007

Osespecialistasdecofragens

77

Cofragem de pilares

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Notas
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Cofragem circular

Cofragem circular
O processo rápido para cofrar “em curva” – as juntas de compensação circular Framax colocarão a
cofragem modulada em volta de qualquer curva!
Com as juntas de compensação circular Framax e
os painéis modulados Framax Xlife, estruturas “circulares” (isto é, poligonais) podem ser obtidas.
Na prática traz uma grande vantagem económica o
facto de poderem ser usados os painéis Framax

Xlife existentes, bem como todo os acessórios, tais
como, escoras de aprumo e plataformas de betonagem do programa Framax Xlife.
Assim, a cofragem circular com juntas de compensação circular Framax da Doka para estruturas circulares é universal, económica e rápida.
Pressão autorizada de betão fresco: 50 kN/m2

9727-250-01
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Constituição da cofragem circular
Através da combinação das juntas de compensação
circular Framax com os painéis Framax Xlife,
podem ser cofradas estruturas circulares com qualquer raio.

☞

Raio interior mínimo: 1,80 m

Tal como na cofragem de paredes rectas, para a
ligação das juntas de compensação circular Framax
aos painéis Framax Xlife basta o grampo de maxila
RU - e uma pancada de martelo.

Junta de compensação circular
Framax
Alturas
2,70 m
1,35 m

Larguras

a

0,20 m

E

9727-432-01

A

b

B

0,25 m

C

9727-433-01

c

0,30 m

9727-435-01

9727-469-01

9727-434-01

D

9727-247-01

a ... 20 cm, b ... 25 cm, c ... 30 cm

A Junta de compensação circular Framax
B Cinta Framax RD 0,40m
C Grampo de maxila Framax RU

Utilização das juntas de compensação circular com
as larguras:
● 0,20 m
- Juntas de compensação circular interior
- Juntas de compensação circular exterior (para
o ajuste do comprimento)
● 0,25 m
- Juntas de compensação circular exterior
● 0,30 m
- Juntas de compensação circular exterior

D Placa de ancoragem angular 12/18 com porca de asa 15,0
E Painel Framax Xlife

80
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Cofragem circular

Exemplo de cofragem
● Tipo de construção: Tanque circular
● Raio interior da construção: 3,00 m
● Espessura de parede: 0,20 m
25

25

20
25

25

25

25
20

20

20
20

20

25
20

25
A

20
D

20

25

20

20

25
20
25

20
20

20

25

20

20

20

20

25

20

25
20

20
25

25
20

20
20

20

25

25

20

20
20

25

20

20

20

25
25

25
20
C

25

25

9727-436-01

B

25

Representação simplificada, sem detalhes de ancoragem e escoras de aprumo.
A Juntas de compensação circular Framax 0,20m (para a
cofragem interior)
B Juntas de compensação circular Framax 0,25m (para a
cofragem exterior)
C Juntas de compensação circular Framax 0,20m (para o
ajuste do comprimento, distribuir uniformemente sobre o
perímetro)
D Painel Framax Xlife 0,45m (Nota: utilizar no interior e no
exterior sempre painéis com as mesmas dimensões)
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Ancoragem das juntas de compensação circular

☞

a

F

No caso de um deslocamento maior do
varão esticador passar ao tamanho seguinte
das juntas de compensação circular.
Quando do ajuste das juntas de compensação circular Framax estar com atenção à
rotação uniforme dos esticadores superiores e inferiores!

E

G

Detalhe da fixação da cinta Framax RD 0,40m:

B

D

A

H

C
C
B
A

9727-440-01

A Cinta Framax RD 0,40m
B Suporte e dispositivo de fixação para cinta Framax RD
0,40m
C Junta de compensação circular Framax

9727-437-01

a ... deslocamento máximo do varão esticador = ± 2,5 cm
A Varão esticador 15,0mm
B Porca de asa 15,0
C Placa de ancoragem angular 12/18
D Junta de compensação circular Framax
E Esticador
F Cinta Framax RD 0,40m
G Grampo de maxila RU
H Painel Framax Xlife

Obra: Estação de tratamento de águas residuais Ottendorf

82

Osespecialistasdecofragens

999764006 - 04/2007

Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Cofragem circular

Compensação da cofragem em estrutura curva fechada
As zonas de fecho da cofragem numa estrutura
curva fechada, podem ser executadas de várias
maneiras.

☞

☞

Se possível, usar sempre painéis com a
mesma largura interior e exteriormente.
● Para obter uma distribuição uniforme das
cargas através das cintas Framax RD
0,40m, os painéis aplicados lado a lado
não devem ter diferenças de largura maiores que a existente na malha dimensional de concepção do sistema.
● Eventuais desequilíbrios requerem escoramentos suplementares.
O mesmo se aplica, especialmente, na transição para paredes rectas e nas cofragens de
topos de paredes.
Na utilização desta cofragem deve ser dado
especial atenção ao escoramento e à progressão uniforme da betonagem.

Compensação com barrote
A

B

9727-438-01

D

C

A Barrote em forma de cunha
B Grampo multi-uso Framax
C Placa angular 12/18 + porca de asa 15,0
D Painel Framax Xlife

Compensação com painel Framax
Xlife

A
B
9727-439-01

C

A Painel Framax Xlife p.ex. 0,45m
B Painel Framax Xlife p.ex. 0,60m
C Painel Framax Xlife p.ex. 0,90m
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Definição da distribuição dos painéis
do raio da estrutura e da flecha permitida entre o
arco e a corda.

Diagrama de distribuição de raios
para as várias larguras dos painéis
O diagrama de distribuição de raios serve para apurar a largura máxima do painel a utilizar, em função
5

135
4

Flecha (entre arco e corda) [cm]

A

3

90
B

2

60
45
1

0

9727-100

30

0

2
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12

14

16

18

20

Raio [m]
A Espessura mínima da parede = 20 cm
B Espessura mínima da parede = 15 cm

A

a

Exemplo:
● Raio: 6,0 m
● Flecha permitida: 1,0 cm
=> Largura máx. do painel: 60 cm

b
9731-204-01

C

B

a ... Medida da flecha na cofragem exterior
b ... Medida da flecha na cofragem interior
A Curva ideal (raio exterior)
B Curva ideal (raio interior)
C Painel Framax Xlife
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Cofragem circular

Constituição da cofragem
Exemplo

Dados da estrutura:
Raio interior [cm]:
Raio exterior [cm]:
Flecha permitida [cm]:
Comprimento betonagem [cm]:

580
600
1,0
911 (1/4 do perímetro interior)

Selecção da largura do painel:
● Seleccionar, no diagrama de distribuição de raios, a largura dos painéis através do raio
Largura do painel = 60 cm
da estrutura e da flecha permitida.

Largura da junta de compensação circular para a cofragem interior:
● Para a cofragem interior usar, geralmente, a junta de compensação circular 0,20m.

Largura da junta = 20 cm

Determinação da quantidade de painéis e de juntas de compensação circular para a cofragem interior:
● ( Comprimento de betonagem - Largura do painel) / (Largura do painel + 20) = ...
● Quantidade de juntas de compensação circular = Arredondar o resultado
● Quantidade de painéis = Quantidade de juntas de compensação circular + 1

( 911 - 60 ) / ( 60 + 20 ) = 10,64
Número de juntas de compensação circular
= 11
Número de painéis = 12

Determinação da quantidade de juntas de compensação circular para a cofragem exterior:
● ( Raio exterior / Raio interior) · (Largura do painel + 20) – Largura do painel = ...
● A junta de compensação circular de largura imediatamente inferior, é seleccionada,
como sendo junta “Tipo A”.
● Calcular a diferença.
● Quantidade de juntas de compensação circular (1 – (diferença / 5 ) ) = ...

( 600 / 580 ) · ( 60 + 20 ) - 60 = 22,76 cm
Largura da junta de compensação circular
“Tipo A“ = 20 cm
Diferença = ( 22,76 cm - 20 cm ) = 2,76 cm
11 · ( 1 - ( 2,76 / 5 ) ) = 4,93
Número de juntas de compensação circular
● Quantidade de juntas de compensação circular “Tipo A” = Arredondar o resultado
“Tipo A“ = 5
Número de juntas de compensação circular
● Quantidade de juntas de compensação circular “Tipo B” = Quantidade de juntas de
compensação circular – Quantidade de juntas de compensação circular “Tipo A”= ... “Tipo B“ = 11 - 5 = 6
● Como “Tipo B”, é seleccionada a junta de compensação circular de largura imediata- Largura da junta de compensação circular
mente a seguir
“Tipo B“ = 25 cm
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Montagem e posicionamento / plataforma de betonagem /
movimentação
Montagem e posicionamento
As escoras de aprumo dos painéis tornam a cofragem resistente ao vento e servem para o posicionamento da cofragem.

Movimentação
9727-251-01

A cofragem pode ser movimentada com a ajuda do
gancho de elevação Framax (A) .

Nota importante:
Em qualquer fase dos trabalhos, os painéis
devem manter-se estabilizados!
Atenção às normas de segurança em vigor!

Informações mais detalhadas encontram-se no
capítulo "Meios auxiliares de aprumo".

Plataforma de betonagem
Com as consolas Framax 90 (A) é possível fabricar
uma plataforma de betonagem universal.

9727-442-01

A

☞

9727-349-01

☞

A

● A dimensão máxima do conjunto a movimentar depende, entre outras coisas, do
raio ajustado.
● No caso de unidades a movimentar com
grandes dimensões todas as ligações
devem estar montadas.
● Evitar esforços elevados – usar correntes
de movimentação compridas (ângulo
máx. formado pelas correntes de suspensão β: máx. 60°).
● Tomar as medidas adequadas para impedir o deslocamento dos ganchos de elevação Framax!

Informações mais detalhadas encontram-se no
capítulo "Movimentação com a grua".
Atenção às instruções de serviço!

Informações mais detalhadas encontram-se no
capítulo "Plataforma de betonagem com consolas
individuais".
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Cofragem de fundações

Cofragem de fundações
tais ou verticais. Para a ligação bastam grampos de
maxila e uma pancada de martelo. A compensação
do comprimento e os cantos têm a mesma solução
fácil que a parede normal. Acessórios práticos facilitam o trabalho.

9727-269-01

Os painéis Framax Xlife também podem ser utilizados em fundações.
Este facto é especialmente vantajoso quando os
mesmos painéis são utilizados mais tarde na cofragem das paredes. As fundações podem ser cofradas rapidamente com todos os elementos horizon-
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Cofragem de fundações
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Composição da cofragem de fundações
C Porca super 15,0

Painéis deitados

D Fita perfurada Doka
E Espaçador de madeira

Ancoragem
● em cima: com varão esticador 15,0mm e porca
super 15,0
● em baixo: com grampo para fundação Framax e
fita perfurada Doka
Deste modo é possível executar todas as espessuras de paredes com acréscimos de 5cm.

Painel 0,45x2,70m + 0,30x2,70m

9727-372-01

A

Altura de betonagem máx. 1,20 m
B
9727-207-01

A Grampo para fundação Framax
B Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25mm (perdido)

A carga autorizada para um local de ancoragem
com o grampo para fundação Framax e a fita perfurada Doka é de 12 kN.
Fita perfurada Doka 50x2,0 mm 25 m

Os grampos para fundação são fixos nas ranhuras
das cintas integrados dos painéis 1,35x2,70m, utilizando o parafuso de fixação Framax 4-8cm.
A ancoragem superior realiza-se com o cachorro de
ancoragem Framax.
Grampo para fundação
3 unidades
4 unidades

Painel 2,70m
Painel 3,30m

Cachorro de ancoragem
2 unidades
2 unidades

Painel 1,35x2,70m
E

C

B
C

a ... 18 mm
b ... 50 mm
Z ... comprimento a utilizar: espessura de parede + 40 cm

A

Altura de betonagem até 0,90 m
Com painéis de largura até 0,90m o grampo para
fundação permite a ancoragem por cima do betão.

D
9727-374-01

Grampo para fundação
2 unidades por painel

E
F

Painel 0,90x2,70m

C
B
A

C

G

a

A
B

D
D
9727-375-01

9727-369-01

a ... max. 120 cm
A Grampo para fundação Framax

B

C

B Parafuso de fixação Framax 4-8cm
C Porca super 15,0

A

E

D Fita perfurada Doka
E Cachorro de ancoragem Framax

D

F Varão esticador 15,0mm
G Espaçador de madeira

9727-370-01

A Grampo para fundação Framax
B Varão esticador 15,0mm
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Painéis deitados numa escavação
muito estreita
A utilização do cachorro de ancoragem Framax
como ancoragem na parte superior do painel, tem
como resultado:
● O varão esticador funciona por fora do painel –
sem furos de ancoragem.
● Os varões esticadores não se inclinam e as placas de ancoragem não se deslocam.
● O espaçamento entre varões esticadores pode
ser escolhido livremente.
Cachorro de ancoragem Framax
B

C

Cofragem de fundações

Painéis de 1,35m na vertical
No exemplo apresentado uma ancoragem é suficiente para a altura.

D

A

B
C

9727-376-01

A
D
A

B

C

9727-208-01

A Cachorro de ancoragem Framax
B Varão esticador 15,0mm
C Porca super 15,0
9727-377-01

Cachorro de ancoragem
2 unidades por painel

A Painel Framax Xlife 1,35x1,35m
B Varão esticador 15,0mm

Cachorro de ancoragem Framax:
Capacidade de carga autorizada: 15 kN
Para evitar que os varões esticadores que se
encontram em cima fiquem expostos à sujidade, recomendamos a utilização de tubos
de plástico de 22mm.
No caso de uma escavação muito estreita, é possível substituir a ancoragem inferior por um escoramento.

C Porca super 15,0
D Espaçador de madeira

☞

O espaçador de madeira deve ser executado
cuidadosamente!

Escoramento dos painéis
Com a ajuda do chaço de madeira e uma tábua os
painéis podem ser escorados de forma resistente.
Chaço de madeira
A

A
B

B

C
9727-380-01

D

E

A
B

9727-378-01

C

A Cachorro de ancoragem Framax
B Varão esticador 15,0mm
C Porca super 15,0
D Espaçador de madeira
E Escoramento

9727-379-01

A Chaço de madeira
B Grampo de cunha Framax
C Tábua
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Generalidades

Framax Xlife em combinação com . . .
Cofragem trepante Doka MF

Trepante automático Doka SKE

A cofragem trepante Doka MF dá provas da sua versatilidade em todos os edifícios de grande altura. A
cofragem e a plataforma trepante estão interligados e podem ser movimentados como unidade
com um único ciclo da grua.

Com a ajuda do trepante automático SKE a cofragem trepante de série transforma-se numa plataforma autotrepante. Assim, a cofragem trepante
pode ser levantada com segurança, sem grua.

E

D

F
C

E
B

A
B

A

D

9727-446-01

C

9727-447-01

A Trepante automático SKE
A Consola trepante MF240

B Consola trepante MF240

B Unidade viajante MF

C Unidade viajante MF

C Plataforma de suspensão MF75 5,00m

D Plataforma de suspensão SKE/MF

D Consola Framax 90

E Consola de betonagem MF75

E Painel Framax Xlife

F Painel Framax Xlife

Atenção à informação para utilizadores
"Cofragem trepante MF"!
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Atenção à informação para utilizadores
"Cofragem autotrepante SKE 50 e SKE 100"!
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Plataformas de trabalho e protecção
Devido à elevada capacidade de carga destas plataformas de trabalho e protecção a cofragem pode
ser depositada com segurança nas plataformas
dobráveis.
Completando a plataforma de trabalho com poucas
peças normalizadas é obtida uma cofragem trepante que se movimenta num só conjunto.
Este pormenor torna o trabalho em altura especialmente rápido e económico.

Generalidades

Contraforte universal F

E

A

C

C

B

B

D
D

9727-448-01

A
9727-445-01

A Contraforte universal F 4,50m
B Tramo de contraforte F 1,50m

A Plataforma dobrável Doka

C Contraventamento

B Escora de aprumo

D Ancoragem

C Plataforma de betonagem Framax

E Painel Framax Xlife

D Painel Framax Xlife

Atenção às instruções de construção e utilização "Plataformas dobráveis Doka" ou à
informação para utilizadores "Cofragem trepante Doka K"!

Contraforte variável

F

Contrafortes Doka
Com a ajuda do contraforte Doka universal F ou do
contraforte Doka variável os resistentes painéis
Framax Xlife podem ser utilizados também como
cofragem de parede de uma só face.

A

C
E

D

B

9727-444-01

A Cinta para contraforte WU14
B Cinta multi-uso WS10 Top50 2,00m
C Escora de reclinação 12 3,00m
D Contraventamento
E Ancoragem
F Painel Framax Xlife

Atenção às informações para utilizadores
"Contrafortes Doka"!
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Alu-Framax Xlife em combinação com Framax Xlife
Alu-Framax Xlife (manual)
Quando se trata de traçados complicados ou
quando não há uma grua disponível, cofrar com
Alu-Framax Xlife é ideal.

9731-334-01

9727-252-01

Framax Xlife (para grandes superfícies, com grua)
A cofragem modulada Framax Xlife é a cofragem
modulada perfeita para a cofragem de grandes
superfícies com a ajuda de uma grua.

A combinação entre Framax Xlife e Alu-Framax
Xlife permite a divisão em áreas de cofragem com
grua e áreas de cofragem manuais e facilita a organização e os procedimentos na obra.
Posição das ancoragens:
Quando um painel Alu-Framax é colocado ao lado
de um painel Xlife, montar as ancoragens sempre
no painel Framax Xlife!
Na utilização conjunta entre Framax Xlife e
Alu-Framax Xlife devem ser tidas em consideração as regras estruturais patentes no
manual de utilizador "Cofragem modulada
Doka Alu-Framax Xlife".

9727-253-01

☞
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Generalidades

Utilização de betão auto-compactante
Painel universal Framax Xlife SCC
0,90x2,70m

Utilizado como cofragem
Utilizado como cofrade topos de parede
gem de parede

O painel universal Framax Xlife SCC permite a aplicação de betão autocompactante. O betão é introduzido através do ponto de ligação integrado e forçado a subir.

270

100.0

35.0

155.0

100.0

57.5

17.5

90

57.5

17.5

50.0

TR527-200-01

9764-245-01

TR527-200-01

Ponto de ligação integrado para a mangueira da
bomba de betão

52.3

TR527-200-01

As mesmas dimensões e funções que o painel universal Framax
Xlife 0,90x2,70m.

Vantagens:
● introdução do betão pela parte inferior do painel
● vibração não necessária
● betonagem de paredes contra lajes existentes
superiormente
● praticamente sem sujar a cofragem
● poucas plataformas de betonagem necessárias
● aplicável nas paredes e como cofragem de topo
Atenção às instruções de montagem e utilização para "Painel universal Framax
0,90x2,70m"!

☞
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Limpeza e cuidados
Depois da betonagem:

Limpeza
O revestimento do quadro a pó, de elevada qualidade e o revestimento especial do painel Xlife,
reduzem em muito o trabalho de limpeza.

➤ Imediatamente após a betonagem, remover com
água, eventuais restos de betão da parte posterior da cofragem (não deve adicionar areia).

Para manter os custos da limpeza da cofragem tão
baixos quanto possível, tenha em atenção os pontos seguintes:
● Não utilizar objectos pontiagudos ou aguçados,
escovas de arame ous discos abrasivos

● Para a remoção dos restos de betão recomendamos uma espátula e um raspador de betão.
9727-230-01

Imediatamente após a descofragem ou antes
de cada processo de betonagem:

☞

➤ Aplicar uma camada fina e uniforme do óleo de
descofragem na superfície cofrante e nas partes
laterais!
Uma dosagem excessiva é desvantajosa para a
superfície de betão.
O revestimento especial do painel Xlife permite também a limpeza com um sistema de
água de alta pressão.

9727-231-01

Testar previamente a dosagem e a aplicação
correcta do óleo de descofragem em peças
menos importantes.
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Generalidades

Cuidados
● Não dar pancadas de martelo nos perfis dos painéis.

9727-013

● Não usar na cofragem pregos com tamanhos
superiores a 60mm.

A

9727-012

A máx. l=60 mm

● Não deixar cair os painéis ou derrubá-los.

9727-468-01

● Empilhar conjuntos de painéis com barrotes (A)
entre eles.
A

9764-243-01

Assim, evita-se que os painéis sejam danificados
pelas peças de ligação.
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Planeamento da cofragem com Tipos
Tipos ajuda a obter uma cofragem
ainda mais económica

Sempre a quantidade certa de cofragens e acessórios

Tipos foi criado como apoio no planeamento das
suas cofragens Doka. Para as cofragens de paredes,
de lajes e plataformas terá à sua disposição as mesmas ferramentas que a própria Doka usa para a realização dos seus planeamentos.

Fácil de utilizar, resultados rápidos e
seguros
O painel é fácil de operar e permite um trabalho
rápido. Desde a introdução da planta – através do
Schal-Igel ®- até à adaptação manual da solução de
cofragem. A sua vantagem: economia de tempo.
Numerosas soluções garantem que será obtida
sempre a solução técnica e economicamente mais
eficaz para o seu problema de cofragem. Daí resultam segurança de utilização e economia de custos.
As listas de peças, plantas, alçados, cortes e perspectivas permitem um trabalho imediato. A elevada
pormenorização das plantas aumenta ainda mais a
segurança de utilização.
Tipos Doka planeia com Framax Xlife, entre outras
coisas:
● Distribuição dos painéis
● Sobreposições necessárias
● Compensações e acessórios
● Plataformas de betonagem, guarda-corpos etc.

As listas de peças criadas automaticamente podem ser transferidas para outros programas, para processamentos futuros.

Componentes e acessórios de cofragem que, a
curto prazo têm de ser organizados, ou reposto o
stock de improviso são os que se tornam mais
caros. Por isso, Tipos oferece listas completas de
equipamento, que não deixam espaço para improvisos. O planeamento com Tipos evita custos, combatendo o improviso. E o seu armazém pode gerir
os seus stocks ao máximo.

As representações de cofragens podem ser tão nítidas como
esta. Tanto nas plantas como na representação geométrica, a
Doka cria novos limites.
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Generalidades

Serviços Doka
Serviço de manutenção Doka

Formação de clientes Doka

Para que a sua cofragem esteja preparada para
a utilização seguinte.

A formação sobre cofragens traz rentabilidade.

O controlo, a limpeza e a conservação da sua cofragem modulada Doka – o serviço de manutenção da
Doka executa estes trabalhos para si. Os nossos
técnicos qualificados e os nossos equipamentos
especiais permitem devolver à sua cofragem, e a
baixos custos, as melhores condições de utilização.
A sua vantagem: A sua cofragem está sempre
pronta a ser utilizada e, além disso, a sua vida útil
será mais prolongada.
Além disso: só com uma cofragem bem conservada
é possível obter o efeito desejado que se espera de
uma superfície de betão.
Em instalações modernas as suas cofragens são
cuidadosamente limpas, sendo utilizada uma técnica que poupa energia e não sobrecarrega o ambiente.
A seguir, os painéis são submetidos a um controlo
que tem por finalidade detectar eventuais danos e
verificar a precisão das suas dimensões. Se necessário, serão reparados. Qualquer superfície
cofrante danificada é reparada ou, se necessário,
substituída.

Numa obra de betão, os trabalhos de cofragem são
os que provocam a percentagem maior em termos
de custos salariais. Um equipamento de cofragem
moderno ajuda na racionalização. Mas também
uma maior eficácia de todo o desenrolar dos trabalhos na obra traz resultados que valem a pena.
Para conseguir estes resultados, além do melhor
equipamento também é necessário ter os respectivos conhecimentos. Doka ajuda com o programa
de formação, para que cada um no seu lugar possa
contribuir para um aumento do rendimento e uma
redução dos custos.
Nas acções de formação, é feita referência também
ao manuseamento e ao facto de o equipamento de
cofragem ter sido optimizado do ponto de vista da
segurança, aumentando, assim, a segurança de trabalho na obra.
O programa de formação da Doka merece o seu
interesse.
A sua filial Doka terá muito gosto em fornecer-lhe
informações detalhadas sobre a oferta de acções
de formação da Doka.
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Visão geral dos produtos
[kg] Artigo nº

[kg] Artigo nº

Sistemas de
Cofragem
modulada
cofragem
Framax
Doka para
Xlife paredes

Painel Framax Xlife 1,35x2,70m
Painel Framax Xlife 0,90x2,70m
Painel Framax Xlife 0,60x2,70m
Painel Framax Xlife 0,45x2,70m
Painel Framax Xlife 0,30x2,70m
Painel Framax Xlife 1,35x1,35m
Painel Framax Xlife 0,90x1,35m
Painel Framax Xlife 0,60x1,35m
Painel Framax Xlife 0,45x1,35m
Painel Framax Xlife 0,30x1,35m
Painel Framax Xlife 1,35x3,30m
Painel Framax Xlife 0,90x3,30m
Painel Framax Xlife 0,60x3,30m
Painel Framax Xlife 0,45x3,30m
Painel Framax Xlife 0,30x3,30m
Framax Xlife-Element

210,0
126,5
91,5
77,7
61,5
106,3
68,5
50,5
41,0
31,8
259,3
154,5
114,7
97,9
78,5

588100500
588102500
588104500
588106500
588108500
588110500
588112500
588114500
588116500
588118500
588221500
588222500
588223500
588224500
588225500

Painel Framax Xlife 2,70x2,70m

365,3 588109500

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m

galvanizado
altura de construção: 12 cm

galvanizado, pintado de azul
altura de construção: 12 cm

Painel Framax Xlife 2,70x3,30m

514,2 588608500

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

galvanizado
altura de construção: 12 cm

Painel Framax Xlife 0,55x2,70m
Painel Framax Xlife 0,55x1,35m
Painel Framax Xlife 0,55x3,30m
Framax Xlife-Element

87,0 588105500
46,5 588115500
107,5 588131500

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a cinzento
altura de construção: 12 cm

Painel Framax Xlife 2,40x2,70m
Framax Xlife-Element 2,40x2,70m

370,0 588103500
Painéis especiais Framax Xlife

galvanizado
altura de construção: 12 cm

Framax Xlife-Sonderelemente

a pedido!
Larguras de elemento disponíveis:
0,30 a 1,35 m
Alturas de elementos disponíveis:
1,35 a 2,70m

Painel universal Framax Xlife 0,90x2,70m
Painel universal Framax Xlife 0,90x1,35m
Painel universal Framax Xlife 0,90x0,90m
Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m
Framax Xlife-Uni-Element

Painel Framax Xlife 2,40x3,30m
Framax Xlife-Element 2,40x3,30m

148,0
79,3
63,0
182,6

588122500
588124500
588120500
588228500

225,8
116,7
91,5
276,7

588601500
588603500
588604500
588671500

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a azul
altura de construção: 12 cm

484,9 588606500

galvanizado
altura de construção: 12 cm

Painel universal Framax Xlife 1,20x2,70m
Painel universal Framax Xlife 1,20x1,35m
Painel universal Framax Xlife 1,20x0,90m
Painel universal Framax Xlife 1,20x3,30m
Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a azul
altura de construção: 12 cm
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Visão geral dos produtos

[kg] Artigo nº
Painel universal Framax Xlife SCC 0,90x2,70m

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m
galvanizado, pintado de azul
altura de construção: 12 cm

Pistão de limpeza para painel SCC
Framax-Spindelaufsatz SCC

170,3 588119500

Sperrschieber D125 SCC

Canto exterior regulável A Framax 2,70m
Canto exterior regulável A Framax 1,35m
Framax-Scharnierecke A

52,8 588134000
27,4 588135000

revestido com pó, azul

10,0 588121000

galvanizado
comprimento: 48 cm
Diâmetro: 27 cm

Acessório de fecho de painel D125 SCC

[kg] Artigo nº

Junta de compensação Framax R30 2,70m
Junta de compensação Framax R30 1,35m
Junta de compensação Framax R30 0,90m
Framax-Ausgleichsblech R30

43,0 588140000
21,4 588142000
14,4 588144000

revestido com pó, azul
largura: 38 cm

18,0 588127000

galvanizado
comprimento: 18 cm
largura: 33 cm
altura: 27 cm

Canto interior Framax Xlife 2,70m
Canto interior Framax Xlife 1,35m
Canto interior Framax Xlife 3,30m
Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500
51,2 588132500
117,9 588229500

galvanizado, pintado de azul

Junta de comp. circ. Framax 0,20x2,70m
Junta de comp. circ. Framax 0,25x2,70m
Junta de comp. circ. Framax 0,30x2,70m
Junta de comp. circ. Framax 0,20x1,35m
Junta de comp. circ. Framax 0,25x1,35m
Junta de comp. circ. Framax 0,30x1,35m
Framax-Bogenblech

56,5
63,5
67,4
30,3
32,3
34,8

588235000
588236000
588237000
588238000
588239000
588240000

galvanizado, pintado de azul

Canto exterior Framax 2,70m
Canto exterior Framax 1,35m
Canto exterior Framax 3,30m
Framax-Außenecke

47,0 588126000
23,5 588128000
58,0 588227000

galvanizado

Cinta Framax RD 0,40m

8,7 588189000

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m
pintado de azul

Canto de descofragem I Framax 2,70m
Canto de descofragem I Framax 1,35m
Canto de descofragem I Framax 3,30m
Framax-Ausschalecke I

171,5 588634000
90,0 588614000
211,8 588612000

galvanizado, pintado de azul

Canto interior regulável I Framax 2,70m
Canto interior regulável I Framax 1,35m
Canto interior regulável I Framax 3,30m
Framax-Scharnierecke I

102,3 588136000
55,4 588137000
125,5 588610000

revestido com pó, azul

Fuso de descofragem I Framax

3,2 588618000

Framax-Ausschalspindel I

galvanizado
altura: 25 cm
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife
[kg] Artigo nº

Grampo de maxila Framax RU
Framax-Schnellspanner RU

3,3 588153400

[kg] Artigo nº
Cunha de fixação Framax R

galvanizado
comprimento: 20 cm

Grampo multi-uso Framax

galvanizado
altura: 11 cm
embalagem: 120 unidade

5,2 588169000

Framax-Uni-Spanner

0,20 588155000

Framax-Spannkeil R

Cavilha Framax RA 7,5

0,34 588159000

Framax-Keilbolzen RA 7,5

galvanizado
comprimento: 15 cm
embalagem: 100 unidade

galvanizado
comprimento: 40 cm

Escora de aprumo 340
Grampo ajustavel Framax

5,3 588168000

Framax-Ausgleichsspanner

galvanizado
comprimento: 48 cm
não soldar ou aquecer os varões
esticadores - perigo de rotura!

30,2 588246000

Elementstütze 340
Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

(B) Base para escora de aprumo
Parafuso universal Framax 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm
galvanizado
comprimento: 26 cm
embalagem: 60 unidade

Parafuso universal Framax 10-25cm

Framax-Universalverbinder 10-25cm
galvanizado
comprimento: 36 cm

Gancho de topo Framax

0,60 588158000

3,5 588244000

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

2,1 588245000

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

(C) Escora de aprumo 340

14,2 588247000

galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

0,69 583002000

(D) Escora ajustável 120

7,2 588248000

comprimento: 80 - 130 cm
galvanizado
Estado de fornecimento: fechado
Atenção às normas de segurança
em vigor.

1,5 588143000

Framax-Stirnanker

galvanizado
comprimento: 29 cm
Capacidade de carga admissível: 15
kN

Placa de apoio Framax 6/15

0,80 588183000

Framax-Druckplatte 6/15

galvanizado
embalagem: 40 unidade

Cinta universal Framax 0,90m
Cinta universal Framax 1,50m
Framax-Klemmschiene

Escora de aprumo 540

49,0 588249000

Elementstütze 540
Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

3,5 588244000

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

10,6 588150000
16,8 588148000

pintado de azul

(B) Base para escora de aprumo

2,1 588245000

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

(C) Escora de aprumo 540

29,6 588250000

galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

(D) Escora ajustável 220
Cinta universal de canto Framax
Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado
Atenção às normas de segurança
em vigor.

pintado de azul
comprimento lateral: 60 cm

Grampo de cunha Framax

10,6 588251000

comprimento: 171 - 224 cm

1,5 588152000

Framax-Spannklemme

galvanizado
comprimento: 21 cm
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Visão geral dos produtos

[kg] Artigo nº

[kg] Artigo nº

Escora de aprumo 340 sem cabeça

24,0 580365000

Travadeira de ajuste

(A) Escora de aprumo 340

14,2 588247000

(A) Cabeca roscada

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf
Constituído por:
galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

Einrichtstrebe
Conforme o comprimento necessário, constituído por:

3,6 584322000

galvanizado

(B) Escora ajustável 120

7,2 588248000

comprimento: 80 - 130 cm

(C) Base para escora de aprumo

2,1 588245000

(B)
(C)
(D)
(E)

Elem. rosc. sem placa de topo articulada
Peça intermédia 3,70m
Peça intermédia 2,40m
Elem. rosc. com placa de topo articulada

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

A

B

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado
Atenção às normas de segurança
em vigor.
A

30,6
80,0
54,6
38,4

pintado de azul
Estado de fornecimento: peças individuais
Atenção às normas de segurança
em vigor.

584316000
584318000
584317000
584315000

C

B

C

Escora de aprumo 540 sem cabeça
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf
Constituído por:

(A) Escora de aprumo 540

42,2 580366000
D

29,6 588250000

galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

E

(B) Escora ajustável 220

10,6 588251000

comprimento: 171 - 224 cm

(C) Base para escora de aprumo

2,1 588245000

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

Ferramenta de desmontagem universal
Universal-Lösewerkzeug
galvanizado
Estado de fornecimento: fechado
Atenção às normas de segurança
em vigor.

3,7 582768000

galvanizado
comprimento: 75,5 cm

A

B

C
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife
[kg] Artigo nº

Eurex 60 550

Consola Framax 90

Eurex 60 550
Conforme o comprimento necessário, constituído por:

(A) Escora de aprumo Eurex 60 550

[kg] Artigo nº

galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.
Atenção às normas de segurança
em vigor.

42,5 582658000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm

(B) Extensão Eurex 60 2,00m

18,0 582651000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm

(C) Cabeça para escora de aprumo

3,5 588244000

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

(D) Espiga de ligação Eurex 60

8,6 582652000

Ligação para tubo de andaime

0,27 584375000

Gerüstrohranschluss

alumínio
comprimento: 100 cm
Diâmetro: 12,8 cm

galvanizado
altura: 7 cm

(E) Base de escora de aprumo Eurex 60

8,5 582660000

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm

(F) Escora ajustável Eurex 60 540

29,0 582659000

galvanizado
comprimento: 302 - 543 cm

(G) Conector Eurex 60

3,9 582657000

galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm
C

G

12,5 588167000

Framax-Konsole 90

Estado de fornecimento: peças individuais
Atenção às normas de segurança
em vigor.

Tubo de andaime 48,3mm 1,00m
Tubo de andaime 48,3mm 1,50m
Tubo de andaime 48,3mm 2,00m
Tubo de andaime 48,3mm 2,50m
Tubo de andaime 48,3mm 3,00m
Tubo de andaime 48,3mm 3,50m
Tubo de andaime 48,3mm 4,00m
Tubo de andaime 48,3mm 4,50m
Tubo de andaime 48,3mm 5,00m
Tubo de andaime 48,3mm 5,50m
Tubo de andaime 48,3mm 6,00m
Tubo de andaime 48,3mm .....m

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
4,0

Gerüstrohr 48,3mm

682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

galvanizado

Abraçadeira simples 48mm 50

0,84 682002000

Anschraubkupplung 48mm 50

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Plat. betonagem Framax O 1,25/2,70m

117,0 588360000

Plat. betonagem Framax U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m
peças de madeira envernizadas a
amarelo
Peças de aço galvanizadas
Estado de fornecimento: fechado

C

Ancoragem express Doka 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
embalagem: 10 unidade
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m
Peças de aço galvanizadas
peças de madeira envernizadas a
amarelo
Estado de fornecimento: fechado

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

galvanizado
Diâmetro: 1,6 cm
embalagem: 100 unidade
Atenção às instruções de montagem!
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife

Visão geral dos produtos

[kg] Artigo nº
Montantes para guarda corpos S
Schutzgeländerzwinge S

11,5 580470000

[kg] Artigo nº
Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Capacidade de carga máx.: Com ângulo β de inclinação 30°: 2400 kg (2
cordões) ou 3600 kg (4 cordões)
Atenção às instruções de serviço!

galvanizado
altura: 123 - 171 cm

Cavilha de transporte Framax 5kN

1,9 588621000

Framax-Transportbolzen 5kN

Guarda corpos 1,10m

Capacidade de carga máx.: 500 kg
Atenção às instruções de serviço!

5,6 584384000

Schutzgeländer 1,10m

galvanizado
altura: 134 cm

Cinta de transporte Framax

13,3 588232000

Framax-Transportgehänge

galvanizado
Capacidade de carga máx.: com
quatro cabos até a um ângulo de inclinação β de 45° 2000 kg
Atenção às instruções de serviço!

Guarda corpos lateral T

29,1 580488000

Seitenschutzgeländer T

galvanizado
comprimento: 115 - 175 cm
altura: 112 cm

Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

verde
Capacidade de carga máx.: 2000 kg
Atenção às instruções de serviço!
Marca "GS" só aplicável à cinta!

Plataf. para cofragem de pilar Doka 150/90cm
Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

galvanizado
comprimento: 173 cm
largura: 173 cm
altura: 130 cm
Estado de fornecimento: fechado

Tábua para compensação Framax 2x12cm 2,70m
Tábua para compensação Framax 3x12cm 2,70m
Tábua para compensação Framax 5x12cm 2,70m
Tábua para compensação Framax 10x12cm 2,70m
Tábua para compensação Framax 2x12cm 3,30m
Tábua para compensação Framax 3x12cm 3,30m
Tábua para compensação Framax 5x12cm 3,30m
Tábua para compensação Framax 10x12cm 3,30m
Framax-Passholz

3,1
4,7
7,8
15,5
3,8
5,7
9,5
19,0

176020000
176022000
176024000
176026000
176021000
176023000
176025000
176027000

7,6
8,0
8,4
9,3
9,8
10,2

176012000
176010000
176119000
176013000
176011000
176120000

envernizado a amarelo

Gancho de elevação Framax
Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

galvanizado
altura: 22 cm
Capacidade de carga máx.: 1000 kg
Atenção às instruções de serviço!

Cone de empilhamento Framax
Framax-Stapelkonus

0,02 588234000

azul
Diâmetro: 2 cm
embalagem: 500 unidade
É expressamente proibido movimentar lotes de painéis sem utilização de acessórios antideslizamento (exemplo: cones de
empilhamento)!
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Barrote-quadro Framax 27mm 2,70m
Barrote-quadro Framax 21mm 2,70m
Barrote-quadro Framax 18mm 2,70m
Barrote-quadro Framax 27mm 3,30m
Barrote-quadro Framax 21mm 3,30m
Barrote-quadro Framax 18mm 3,30m
Framax-Profilholz

envernizado a amarelo
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife
[kg] Artigo nº

Barrote de descofragem Framax 10x12cm 2,85m
Barrote de descofragem Framax 10x12cm 3,45m
Framax-Ausschalholz

16,4 176008000
19,9 176014000

[kg] Artigo nº
Parafuso de fixação Framax 4-8cm

0,39 588107000

Framax-Klemmschraube 4-8cm

galvanizado
comprimento: 19 cm

envernizado a amarelo

Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

Capacidade de carga admissível:
12 kN, com Doka-Painel Frami 8 kN

Perfil met. de compensação Framax 5cm 2,70m
Perfil met. de compensação Framax 5cm 1,35m
Perfil met. de compensação Framax 5cm 3,30m
Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000
7,9 588272000
17,2 588274000

revestido com pó, azul

Tampão universal R20/25

0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25

azul
Diâmetro: 3 cm
embalagem: 100 unidade

Tampão Framax R24,5

0,003 588181000

Framax-Abdeckstopfen R24,5
amarelo
Diâmetro: 2 cm

Tampão para junta de compensação R25
Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000

preto
Diâmetro: 3 cm

Chaço de madeira

0,70 176030000

Anklemmholz

envernizado a amarelo
largura: 10 cm

Quebra canto Framax 2,70m

Contentor multi-uso Doka 1,20x0,80m

75,0 583011000

Palete de acondicionamento Doka 1,55x0,85m

42,0 586151000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
galvanizado
altura: 78 cm
Capacidade de carga máx.: 1500 kg
Atenção às instruções de serviço!

0,38 588170000

Framax-Dreikantleiste 2,70m

embalagem: 50 unidade

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Quebra aresta frontal Framax 2,70m
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

galvanizado
altura: 77 cm
Capacidade de carga máx.: 1100 kg
Atenção às instruções de serviço!

1,9 588129000

cinzento

Cachorro de ancoragem Framax
Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

pintado de azul
largura: 9 cm
altura: 13 cm

Grampo para fundação Framax 0,90m

Palete de acondicionamento Doka 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

4,9 588141000

Framax-Fundamentspanner 0,90m
galvanizado
Capacidade de carga admissível: 12
kN
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39,5 583016000

galvanizado
altura: 77 cm
Capacidade de carga máx.: 1000 kg
Atenção às instruções de serviço!
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Visão geral dos produtos

[kg] Artigo nº
Caixa de acessórios Doka

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

[kg] Artigo nº
Aumento escada XS 2,30m

peças de madeira envernizadas a
amarelo
Peças de aço galvanizadas
comprimento: 154 cm
largura: 83 cm
altura: 77 cm
Capacidade de carga máx.: 1000 kg
Atenção às instruções de serviço!

Jogo de rodas

19,1 588641000

Leiternverlängerung XS 2,30m

galvanizado

33,5 586154000

Anklemm-Radsatz

pintado de azul
Capacidade de carga máx.: 1100 kg

Barreira de segurança XS

4,9 588669000

Sicherungsschranke XS

galvanizado
comprimento: 80 cm

Guarda escada XS 1,00m
Guarda escada XS 0,25m

Sistema de escada XS
Ligação XS à cofragem de paredes
Anschluss XS Wandschalung

20,8 588662000

16,5 588643000
10,5 588670000

Rückenschutz XS

galvanizado

galvanizado
largura: 89 cm
altura: 63 cm

Guarda escada - saída XS
Ligação XS Framax/Alu-Framax
Anschluss XS Framax/Alu-Framax

11,2 588639000

galvanizado
comprimento: 115 cm

Ligação XS plat. cof. pilares

17,0 588666000

Rückenschutz-Ausstieg XS

galvanizado
altura: 132 cm

10,0 588637000

Anschluss XS Stützenbühne

galvanizado
comprimento: 123 cm

Escada XS 4,40m

33,2 588640000

System-Leiter XS 4,40m
galvanizado
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife
[kg] Artigo nº

Sistema de ancoragem 15,0
Varão esticador 15,0mm galv. 0,50m
Varão esticador 15,0mm galv. 0,75m
Varão esticador 15,0mm galv. 1,00m
Varão esticador 15,0mm galv. 1,25m
Varão esticador 15,0mm galv. 1,50m
Varão esticador 15,0mm galv. 1,75m
Varão esticador 15,0mm galv. 2,00m
Varão esticador 15,0mm galv. .....m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 0,50m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 0,75m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 1,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 1,25m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 1,50m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 1,75m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 2,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 2,50m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 3,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 3,50m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 4,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 5,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 6,00m
Varão esticador 15,0mm n. tratado 7,50m
Varão esticador 15,0mm n. tratado .....m
Ankerstab 15,0mm

Porca de estrela 15,0 G

0,47 587544000

Sternmutter 15,0 G

0,72
1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
1,4
0,73
1,1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
7,2
8,6
10,7
1,4

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 120 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 90 kN
Carga de rotura: 195 kN
não soldar ou aquecer os varões
esticadores - perigo de rotura!

Porca super 15,0

[kg] Artigo nº

galvanizado
largura: 10 cm
altura: 5 cm
tamanho de chave: 30 mm
embalagem: 40 unidade

Placa de ancoragem angular 12/18

1,3 581934000

Winkelplatte 12/18

galvanizado
embalagem: 20 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 120 kN (apoio em aço)
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 90 kN (apoio em
aço), 30 kN (apoio em madeira)

Distanciador 20cm
Distanciador 25cm
Distanciador 30cm

0,05 581907000
0,09 581908000
0,10 581909000

Distanzhalter

cinzento
Atenção às normas de montagem!

Tubo PVC 22mm 2,50m

0,45 581951000

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,91 581966000

Superplatte 15,0

galvanizado
altura: 6 cm
Diâmetro: 12 cm
tamanho de chave: 27 mm
embalagem: 20 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 120 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 90 kN
Carga de rotura: mais elevada que
carga de rotura de barra (> 195 kN)

Porca de asa 15,0

Cone universal 22mm
cinzento
Diâmetro: 4 cm
embalagem: 500 unidade

Rolha 22mm

galvanizado
comprimento: 10 cm
altura: 5 cm
tamanho de chave: 27 mm
embalagem: 80 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 120 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 90 kN
Carga de rotura: mais elevada que
carga de rotura de barra (> 195 kN)

Porca hexagonal 15,0

0,003 581953000

Verschlussstopfen 22mm
cinzento
embalagem: 1000 unidade

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

0,005 581995000

Universal-Konus 22mm

Chave para varão esticador 15,0/20,0
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galvanizado
comprimento: 37 cm
Diâmetro: 8 cm

0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

galvanizado
comprimento: 5 cm
tamanho de chave: 30 mm
embalagem: 150 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 120 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 90 kN
Carga de rotura: mais elevada que
carga de rotura de barra (> 195 kN)
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Informação ao utilizador Cofragem modulada Doka Framax Xlife
[kg] Artigo nº

Visão geral dos produtos
[kg] Artigo nº

Sistema de ancoragem 20,0
Varão esticador 20,0mm galv. 0,50m
Varão esticador 20,0mm galv. 0,75m
Varão esticador 20,0mm galv. 1,00m
Varão esticador 20,0mm galv. 1,25m
Varão esticador 20,0mm galv. 1,50m
Varão esticador 20,0mm galv. 2,00m
Varão esticador 20,0mm galv. .....m
Varão esticador 20,0mm n. tratado 0,50m
Varão esticador 20,0mm n. tratado 0,75m
Varão esticador 20,0mm n. tratado 1,00m
Varão esticador 20,0mm n. tratado 1,50m
Varão esticador 20,0mm n. tratado 2,00m
Varão esticador 20,0mm n. tratado .....m
Ankerstab 20,0mm

1,3
1,9
2,5
3,2
3,8
5,0
2,5
1,3
1,9
2,5
3,8
5,0
2,5

581411000
581417000
581412000
581418000
581413000
581414000
581410000
581405000
581416000
581406000
581407000
581408000
581403000

Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 220 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 150 kN
Carga de rotura: 354 kN
não soldar ou aquecer os varões
esticadores - perigo de rotura!

Porca super 20,0 B

2,0 581424000

Superplatte 20,0 B

galvanizado
altura: 7 cm
Diâmetro: 14 cm
tamanho de chave: 34 mm
embalagem: 10 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 220 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 150 kN
Carga de rotura: mais elevada que
carga de rotura de barra (> 354 kN)

Porca hexagonal 20,0

0,60 581420000

Sechskantmutter 20,0

galvanizado
comprimento: 7 cm
tamanho de chave: 41 mm
embalagem: 50 unidade
Carga admissível com uma segurança de 1,6 vezes em relação à carga
de rotura: 220 kN
Capacidade de carga admissível segundo DIN 18216: 150 kN
Carga de rotura: mais elevada que
carga de rotura de barra (> 354 kN)

Tubo PVC 32mm 2,00m

0,80 581460000

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

Diâmetro: 4 cm

Cone universal 32mm

0,008 581461000

Universal-Konus 32mm

cinzento
Diâmetro: 5 cm
embalagem: 250 unidade
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A cofragem modulada Doka Framax Xlife - para cofragens de
grandes superfícies a montar com a ajuda de uma grua
Framax Xlife define novos critérios para a qualidade do betão e a rentabilidade. O painel inovador Xlife para
elevados números de aplicações e a lógica do sistema Framax com painéis cujas dimensões são perfeitamente compatíveis entre si permitem cofrar com um rendimento especialmente elevado.
Framax Xlife pode ser alugado, comprado ou adquirido por leasing.
Em qualquer filial Doka.
Basta que nos telefone!

Fábrica central Amstetten do grupo Doka
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