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Úvod

Všeobecné pokyny
pre predpísané používanie
● Táto informácia pre užívateľov (Návod na montáž
a použitie) je určená osobám, ktoré pracujú s
uvedeným systémom/výrobkom Doka. Nájdete v
nej pokyny pre montáž a predpísané používanie
daného systému.
● Produkty Doka sa musia používať výlučne v
súlade s príslušnými Doka informáciami pre
užívateľov alebo inou existujúcou písomnou
technickou dokumentáciou od firmy Doka.
● Funkčno-technické návody, bezpečnostné pokyny
a údaje o zaťažení sa musia presne dodržiavať. V
prípade nedodržania môže dôjsť k nehodám alebo
k škodám.
● Pri odchýlkach alebo použití mimo určených
predpisov sú potrebné dodatočné statické
prepočty, musia k nim existovať doplňujúce
montážne inštrukcie od zákazníka a Doka musí
predtým s nimi súhlasiť.
● Zákazník sa musí presvedčiť, či existujú
informácie pre užívateľov (návod na montáž a
použitie), či bol o nich informovaný a či mu boli
poskytnuté.
● Z bezpečnostno-technického hľadiska je pre naše
produkty potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa
ochrany práce a iné bezpečnostné predpisy platné
v danej krajine používania.
● Ukážky v dokumentácii zobrazujú čiastočné
montážne stavy a preto nie sú z bezpečnostnotechnického hľadiska vždy úplné.
● Zákazník sa musí pred použitím presvedčiť, či je
materiál v bezchybnom stave. Poškodené,
deformované, koróziou alebo hnilobou
opotrebované a poškodené komponenty sa musia
z prevádzky vyradiť.
● Ako náhradné diely sa môžu používať len
originálne prvky od Doka.
● Kombinovanie našich debniacich systémov s
debneniami iných výrobcov môže byť nebezpečné
a vyžaduje si špeciálne preskúšanie.
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● Všetky osoby pracujúce s danými výrobkami sa
musia oboznámiť s obsahom a bezpečnostnými
pokynmi z tejto príručky.
● Osoby, ktoré tieto poklady nemôžu prečítať, alebo
im nerozumejú, musí zákazník poučiť a zaškoliť.
● Zákazník musí zabezpečiť, že montáž, demontáž,
transport a predpísané používanie výrobku bude
riadené a kontrolované odborne zdatnými a
vyškolenými osobami.
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Základné bezpečnostné pokyny
● Produkty/systémy Doka sa musia montovať a
stavať tak, aby boli bezpečne odvedené všetky
pôsobiace záťaže!
● V každej etape výstavby treba zaistiť bezpečnú
stabilitu všetkých stavebných prvkov a jednotiek!
● Pri používaní debnenia navrhujte bezpečné
pracoviská (napr. pre montáž a demontáž,
prestavbu debnenia, transport, atď). Na pracoviská
musia byť bezpečné prístupy!
● Dodržujte dovolený tlak čerstvého betónu. Príliš
rýchle tempo betonáže preťažuje debnenie,
vytvára na ňom väčšie preliačiny a môže ho
preboriť.
● Oddebňujte, len keď betón dosiahne dostatočnú
pevnosť a nariadi to zodpovedná osoba!
● Pri oddebňovaní zostáv panelov nepoužívať pre
uvoľňovanie žeriav. Použite na to vhodné nástroje
napr. drevené kliny alebo vyrovnávacie náradie.
● Pri oddebňovaní nenarušte stabilitu stavebného
lešenia a debniacich prvkov!
● Dodržujte všetky platné predpisy pri transporte
debnenia a lešenia. Je potrebné používať Dokaviazacie prostriedky.
● Voľné prvky treba odstrániť alebo zaistiť proti
vypadnutiu!
● Všetky stavebné prvky treba bezpečne skladovať.
Pritom treba dodržiavať pokyny z príslušných
kapitol tejto Informácie pre užívateľov!
● Ďalšie bezpečnostné pokyny sú uvedené v
jednotlivých kapitolách!
● V príslušných kapitolách tejto príručky sú
uvedené príklady nesprávneho použitia, ktoré
slúžia len ako príklady a vychádzajú z našich
dlhoročných skúseností.
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Symboly
V tejto príručke sú použité nasledovné symboly:

☞

Dôležité upozornenie
Nedodržanie inštrukcií môže spôsobiť funkčné poruchy
alebo vecné škody.

Pozor / Výstraha / Nebezpečenstvo
Nedodržanie pokynov môže spôsobiť vecné škody a
dokonca ťažké škody na zdraví (životu nebezpečné).

Pokyn
Tento symbol znamená, že užívateľ musí vykonať daný
úkon.

Vizuálna kontrola
Tento symbol znamená, že vykonávané úkony treba
vizuálne skontrolovať.

Tip
Upozorňuje na užitočné používanie.

Iné
S výhradou zmien spôsobených technickým vývojom.
Všetky údaje/miery sú, pokiaľ nie sú označené ináč,
uvedené v cm.

Odborníci na debnenie
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Popis systému
Dokamatic-stôl - rýchly stropný stôl
s dokonalou prispôsobivosťou

Krátke premiestňovacie časy
● Presun vopred zhotovených jednotiek
● transportné zariadenia overené praxou
● vyššia rýchlosť a bezpečnosť oproti ručnému
debneniu - najmä pri väčších výškach miestností

Bezpečný a univerzálny na okraji stropu
● integrovateľné stolové plošiny, ktoré šetria pracovné
a ochranné lešenia
● jednoduché uchytenie podpier pri konzolovitom
presahu stola do 1,50 m
● systémové riešenia prievlakov a čelného debnenia
● výkyvné a aretovateľné podpery na voľné vysúvanie
ponad parapety

Prispôsobenie vo všetkých 3 rozmeroch

9767-200-01

Dokamatic-stôl je úsporný úsporný, pokiaľ ide o
pracovníkov i čas žeriavu: Horizontálny presun na ďalší
úsek betonáže prebieha pomocou transportného
vozíka s pohonom len jednou osobou.
Systém je optimalizovaný na najkratšie debniace časy
a vysporiada sa aj s meniacimi sa požiadavkami na
statiku a geometriu.

● Zásuvný nosník a systémové pripojenie k stolovému
paždíku umožňuje rýchle prispôsobenie sa
ľubovoľnému pôdorysu
● možnosť priameho pripojenia k stolovému rámu,
resp. k podpernému systému Staxo pri väčších
výškach stropov
● jednoducho nastaviteľná výkyvná hlavica na rýchle
prispôsobenie meniacim sa statickým a
geometrickým požiadavkám
● štandardné použitie debniacich dosiek 3-S plus.
Možnosť použiť ľubovoľné debniace dosky pre
akékoľvek architektonické požiadavky

● 4 štandardné formáty s rastrovou logikou:
- 2,50 x 4,00 m
- 2,50 x 5,00 m
- 2,00 x 4,00 m
- 2,00 x 5,00 m
● pokrytie debniacimi doskami 3-S plus 21 alebo
27 mm. Ako alternatíva debniacej dosky je k
dispozícii Dokamatic-stolový rošt.
● Výšky stropov:
- do ca. 5,80 m s Doka-stropnými podperami Eurex
- do ca. 7,30 m s Dokamatic-stolovým rámom,
- pri väčších výškach podopretie podperným
systémom Staxo
● napriek nízkej vlastnej hmotnosti ca. 55 kg/m2 je
vysoko zaťažiteľný (stropom do hrúbky 84 cm)
● konštrukcia z kvalitných systémových komponentov,
ako sú stabilný Dokamatic–stolový paždík 12 a
Doka-nosníky H20 top s mimoriadne dlhou
životnosťou pri minimálnych dodatočných nákladoch
● včasná dodávka vopred zhotovených Dokamaticstolov na stavbu
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Prehľad systému
Dokamatic-stolový rošt

Systémové rozmery

Vopred zhotovený stolový rošt v 4 štandardných
formátoch, na ktorý je možné ukladať ľubovoľné
debniace dosky.

Dokamatic-stôl 2,50 x 4,00m
2x45.0

53.0 50.0 44.0 8.0

9767-209-01

211.0

4.0

7.5

47.5

230.0

150.0

47.5

7.5

8.0 44.0 50.0 53.0

Dokamatic-stôl 2,50 x 5,00m
2x51.5

52.0 2x43.0 52.0

2x51.5

44.0 8.0

9767-204-01

279.0

4.0

7.5

47.5

150.0

230.0

47.5

7.5

8.0 44.0

Dokamatic-stôl 2,00 x 4,00m
2x45.0

53.0 50.0 44.0 8.0

180.0
9767-205-01

211.0

4.0

7.5

22.5

150.0

22.5

7.5

8.0 44.0 50.0 53.0

Dokamatic-stôl 2,00 x 5,00m
2x51.5

52.0 2x43.0 52.0

2x51.5

44.0 8.0

180.0
9767-210-01

279.0

999767024 - 09/2006
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Návod na montáž a použitie
Dokamatic-stoly môžu v praxi pokryť rozsiahlu oblasť
použitia.
Flexibilná konštrukcia umožňuje vytvárať
mnohostranné kombinácie.
V závislosti od projektu sa preto môže skutočná
konštrukcia a priebeh montáže líšiť od uvedenej
schémy (napr. pri šikmých stenách).
Pozor!
➤ Dokamatic-stoly so stropnými podperami je
dovolené používať len pri vodorovných
stropných plochách.
➤ Použitie pre stropy v sklone nie je dovolené.

☞

Potrebné dopravné komunikácie zabezpečuje
stavba!

Debnenie

☞

● Stoly ukladať vždy tak, aby západka
výkyvnej hlavice smerovala k okraju stropu
(v smere vysúvania).

➤ Hornú konštrukciu stola uložiť na transportný vozík
DF alebo vhodné pomocné podopretie pomocou
Dokamatic–transportného popruhu 13,00m (viď
kapitolu "Transport ukladanie a skladovanie").
➤ Podľa potreby prispôsobiť polohu a počet výkyvných
hlavíc (viď kapitolu "Prispôsobenie sa hrúbke
stropu").
➤ Upevnite stropné podpery (viď kapitolu "Výškové
prispôsobenie").

Transport prvkov:
➤ Vykládka z nákladného vozidla, resp. premiestnenie
celého zväzku prvkov pomocou
Dokamatic–transportného popruhu 13,00 m (viď
kapitolu "Transport, ukladanie a skladovanie").

Predbežná montáž
➤ Na stoly, ktoré sa umiestňujú priamo k stene budovy,
pripevniť okrajový pás (F) už na stohu.

F
9767-290-02

Veľmi dlhé stropné podpery zabudovať
poprípade vo vychýlenej polohe.

9767-283-01

➤ Aj stolové plošiny pre okrajové stoly predbežne
zmontujte už na stohu (viď kapitolu "Okrajové stoly").
Podľa potreby upevniť bočné zábradlie.

➤ Stôl premiestniť pomocou Dokamatic-transportného
popruhu 13,00 m alebo transportného vozíka DF na
miesto použitia, zdvihnúť do predpísanej výšky,
vysunúť stropné podpery a nastaviť ich výšku.
Podľa možnosti začať uložením stola v rohu budovy
- okrajový pás je predmontovaný zo strany steny.

9767-289-01
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➤ Prvý stôl zafixovať k stavbe (napr. vzperami,
pripevňovacím popruhom 5,00 m (A) alebo riešením
zo strany stavby, ktoré využíva napr. kotviace otvory
v stene).

➤ Uložiť ďalšie stoly a vložiť pásy debniacich dosiek.
Oddebnenie uľahčí T-lišta.
Potrebná je len v tej oblasti, kde sa s
oddebňovaním začína.

9767-299-01

a
a ..max. 15 mm

Uloženie okrajových stolov
➤ Na okrajové stoly s namontovanými plošinami
upevniť podpery a celý stôl postaviť na miesto
použitia.

A

9767-285-01

➤ Ďalšie stoly presunúť na miesto použitia rovnakým
spôsobom.

9767-286-02

9767-292-01

➤ Medzi stoly vložiť pásy debniacich dosiek a podľa
potreby ich zafixovať klincami.

Pozor!
Nebezpečenstvo prevrhnutia stola na okraji
stropu spôsobené konzolovitým vysunutím
plošín a v mieste posunutia krajných podpier
smerom dovnútra!
Okrem toho v mieste obvodového debnenia a
prievlakov vznikajú horizontálne sily v smere
okraja stropu!
➤ Všetky okrajové stoly je preto potrebné
zaistiť vhodným kotviacim lanom!
Podrobnosti o kotvení stolov viď v kapitole "Okrajové
stropné stoly".
➤ Ďalšie stoly uložiť a zaistiť podľa pôdorysu objektu.

9767-293-01

999767024 - 09/2006
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Oblasť vyrovnania, napr. s
Dokamatic-zásuvným nosníkom
2,45m

➤ Debniacu dosku položiť na oblasť vyrovnania a
podľa potreby priklincovať.

➤ Zásuvné nosníky v stoloch zasunúť pozdĺž oblasti
vyrovnania tak, aby tvorili s priečnymi nosníkmi
jednu rovinu.

9767-288-01

9767-287-01

➤ Zhotoviť debnenie okraja stropu.
➤ Na debniacu dosku nastriekať separačný
prostriedok.
➤ Uložiť výstuž.

➤ Ďalšie stoly ukladať oproti oblasti vyrovnania.
➤ Zásuvný nosník ťahať z pojazdného lešenia do
oblasti vyrovnania (1) a postaviť (2).

Betónovanie
Na ochranu povrchovej plochy debniacej dosky
odporúčame použiť vibrátor s ochranným gumovým
nádstavcom.

9767-295-01

1
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Oddebnenie a presun debnenia

☞

➤ Spustiť stôl na transportný vozík DF a stropné
podpery zasunúť.

Dôležité upozornenie:
Pri uvedenom návode venujte
bezpodmienečne pozornosť kapitole
"Pomocné podopretie, technológia betónu a
oddebňovanie“.

a

➤ Odskúšať pevnosť betónu.
➤ Uvoľniť stropné podpery stola a spustiť ich asi o
5 cm.

9767-290-01

a ... prispôsobenie vzhľadom na povrch podlahy ca. 5 cm

9767-297-01

➤ Stôl presunúť na nové miesto použitia alebo na
miesto premiestnenia transportu vidlicou (viď
kapitolu "Horizolnálne premiestnenie/presun" a
"Vertikálne premiestnenie transportnými vidlicami".

Umiestnenie pomocného podopretia

➤ Zásuvný nosník z pojazdného lešenia preklopiť (1) a
vsunúť do stola (2).

☞

Dôležité upozornenie:
Pri uvedenom návode venujte
bezpodmienečne pozornosť kapitole
"Pomocné podopretie, technológia betónu a
oddebňovanie“.

➤ Pred betonážou stropu ležiaceho nad oddebneným
stropom je nutné, pod oddebneným stropom
umiestniť pomocné podpery.

9767-295-01

2

1

➤ Demontovať debniace dosky vyrovnania.

9767-298-01

999767024 - 09/2006
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Dokamatic-stôl v detaili
Dokamatic-výkyvná hlavica 40

Doka-drevené nosníky H20 top

● jednoduchá montáž na Dokamatic-stolový paždík
pomocou čapov
● rýchla montáž stropných podpier klinovým spojom
(manipulácia kladivom)
● zafixovanie klina v transportnej polohe integrovanou
pružinovou poistkou
● pevné uchytenie stropných podpier a optimálne
stuženie medzi hlavicou a priečnym nosníkom pre
zvýšenie nosnosti stropných podpier
● stropné podpery sklopné a aretovateľné pod uhlom
75° a 90°(poloha pre vysúvanie)
● otočnú páku možno ovládať z podlahy
● otvory na šikmé kotvenie pri okrajových stoloch
● možnosť montáže do oceľového stenového paždíka
WS10 (špeciálne stoly)
● ochranná podložka z plastu chráni debniace dosky
pri ukladaní stolov do stohu

Inovačné zosilnenie koncov nosníka:
● znižuje možnosť poškodenia koncov nosníka
● podstatne predlžuje jeho životnosť

9767-243-01

Doka-stropné podpery Eurex
typovo preskúšaná podľa EN 1065

Dokamatic-stolový paždík 12
● Tuhé spojenie Dokamatic-stolového paždíka a
priečných nosníkov

9767-219-01

● trojuholníkové značky na zistenie optimálnej polohy
výkyvných hlavíc a medzipodpier
9720-214-01

K vysokej únosnosti a jednoduchej manipulácii
prispieva veľa praktických detailov:
● očíslované nastavovacie otvory pre nastavenie
výšky
● ohnuté nastavovacie strmene redukujú
nebezpečenstvo poranenia a uľahčujú obsluhu
● špeciálna geometria závitu uľahčuje uvoľnenie
stropnej podpery aj pri vysokom zaťažení

9767-254-01

V ohybe pevné spojenie s vrchnou konštrukciou
zvyšuje nosnosť stropných podpier vždy o 10 kN:
● Eurex 20 - nosnosť podpery 30 kN
● Eurex 30 - nosnosť podpery 40 kN

9767-237-01

c

● univerzálne možnosti pripojenia pomocou
systémového rastra otvorov

a

b

b

b

b

a ... 3,5 cm
b ... 10,7 cm (systémový raster)
c ... 5,1 cm

12
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Pôdorysné prispôsobenie
Rastrová logika
Optimálne prispôsobenie sa pôdorysnému tvaru:
● kombináciou rôznych veľkostí stolov
● usporiadaním stolov (pozdĺžnym a priečnym)
● použitím vyrovnaní

Pásy debniacich dosiek medzi stolmi
(pozdĺžne)
Vrstva debniacich dosiek je o 20 cm kratšia ako
systémový rozmer (2,00 m, resp. 2,50 m).
Minimálna šírka pásu debniacich dosiek (E) je preto 20
cm - to zodpovedá vyrovnaniu 0.
Pre túto šírku sú k dispozícii Doka-debniace dosky 3-S
plus 21 a 27 mm (E) s dĺžkami 200 a 250 cm.

A

s

E

A

A
9767-272-03

9767-275-01

A napr. Dokamatic-stoly 2,50 x 5,00m alebo 2,00 x 4,00m

Prispôsobenie sa pomocou pásov
debniacich dosiek
V priečnom smere stola (šírka stola) sa vždy medzi
stoly a pri stene uchytávajú pásy debniacich dosiek.

Upozornenie:
Problematike vyrovnania sa venuje kapitola
"Dimenzovanie - varianty vyrovnania".

Pásy debniacich dosiek (okrajové pásy) pri
stenách a medzi pozdĺžne a priečne uloženými
stolmi
Pri stenách sa na stoly ukladajú Doka-debniace dosky
3-S plus (F) šírky 9,7 cm.
9.7

F

9767-278-01

40

50

B

200

50

E

40 20 40

50

A

250

50

50

40

F

9.7

Ulkadanie dosiek a pásy debniacich dosiek:

s ... šírka pásu debniacich dosiek

9767-274-01

rozmery cm
A Dokamatic-stôl šírky 2,50m
B Dokamatic-stôl šírky 2,00m
E Doka-debniaca doska 3-S plus šírky 20cm
F Doka-debniaca doska 3-S plus šírky 9,7cm

999767024 - 09/2006
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Výškové prispôsobenie
Montáž stropných podpier

Výšky stropu do 5,80 m
(štandardný stôl)
Pre tieto výšky sa zhotovuje Dokamatic-stôl s Dokastropnými podperami Eurex 20, resp. Eurex 30.

➤ Vytiahnuť klin Dokamatic výkyvnej hlavice a zasunúť
podperu.

9767-201-01

➤ Kladivom zaraziť klin do hlavice.

☞

9767-200-01

Zvierací mechanizmus v Dokamatic-výkyvnej
hlavici pre stropné podpery Eurex 20 a Eurex
30!
● Veľkosť platne stojky 12x12 cm až
14x14 cm.
● Hrúbka platne stojky 6 až 8 mm.

9767-200-02

Dodatočné zabezpečenie klina (napr. pružinovou
závlačkou ) nie je potrebné.

Dlhé stropné podpery možno osadiť aj pri
vychýlenej Dokamatic-výkyvnej hlavici.

9767-277-01

a

d

e

b

c

Stropné podpery je možné osadiť zhora ako
stojanovou, tak i zásuvnou rúrou:
● nastavovacia matica je tak vždy ľahko
prístupná
● stojanová rúra v hornej časti zvyšuje stabilitu

a ... výťažná výška Doka-stropnej podpery Eurex
b ... 32,8 cm
c ... debniaca doska hr. 21 alebo 27mm
d ... 8,9 cm
e ... výška konštrukcie stola bez debniacej dosky 40,9 cm

14
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Výšky stropu do ca. 7,30 m

Spotreba materiálu

Dokamatic-stolový rám rozširuje možnosť použitia
Dokamatic-stola aj na debnenie stropov do výšky ca.
7,30 m.
● rýchle nadstavenie o 1,50m
● montáž na Dokamatic–stôl pomocou Dokamaticspojky lešenia
● rovnaký tvar spojky podpery ako pri Dokamaticvýkyvnej hlavici 40
● integrované západkové čapy na pripevnenie
diagonálnych krížov z Doka-podperného systému
Staxo
● centrovacie plechy pre transportnú vidlicu DM 1,5t

2

diagonálny kríž 9.150
diagonálny kríž 9.200
alebo 12.200
diagonálny kríž 9.250
diagonálny kríž 12.150
diagonálny kríž 18.100
diagonálny kríž 18.250
Ddokamatic-stolový rám
1,50m
Dokamatic-spojka lešenia
perový čap 16mm
stropná podpera Eurex
spojovací čap 10cm
pružinová závlačka 6mm

4
-

počet stolových rámov
3
4
dĺžka stola (m)
5
4
5
4
5
9
-

-

-

-

6

-

-

3
-

3

6
-

-

-

9
-

2

2

3

3

4

4

4
4
4
6
6

4
4
4
6
6

6
6
6
8
8

6
6
6
8
8

8
8
8
10
10

8
8
8
10
10

9767-279-01

Vzdialenosť rámov

b
diagonálny kríž
9.150
9.200
9.250
12.150
12.200
18.100
18.250

☞

b [cm]
103,0
167,7
225,0
127,7
183,9
146,2
271,8

9767-242-01

Pri presunoch transportným vozíkom DF
dodržiavať:
● dĺžka rozdeľovacích nosníkov (Dokanosníky H20) 3,90 m namiesto štandardnej
dĺžky 2,65 m.
● použiť výložníky pre transportný vozík DF.

999767024 - 09/2006
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Montáž
➤ Diagonálne kríže (D) osadiť vertikálne a horizontálne
a ihneď po nasadení na západkové čapy ich zaistiť
uzatváracou západkou.
➤ Dokamatic-spojku lešenia (B) zasunúť do
Dokamatic-stolového rámu a zaistiť perovým čapom
16mm (C) .

Uchytenie hornej konštrukcie:
➤ Hornú konštrukciu nasadiť na vopred zhotovenú
podpernú konštrukciu pomocou dvoch Dokamatictransportných popruhov 13,00m a žeriavu.
➤ Hornú konštrukciu stola (G) uchytiť spojovacími
čapmi 10cm (E) a zaistiť pružinovými závlačkami
6mm (F) . (Druhý spojovací čap na pozdĺžnom spoji
bráni posunu hornej konštrukcie.)

a

E F

E F

G

G

B

B

B

a

C

9767-242-02

G

b
D
A
9767-244-01

a ... 1,50 m
b ... variabilné podľa rozmeru Dokamatic-stola

Montáž stropných podpier
➤ Zmontovaný celok zdvihnúť žeriavom a z Dokapojazdného lešenia Z upevniť stropné podpery
(upevnenie ako na štandardnom stole).

A Dokamatic-stolový rám 1,50 m
B Dokamatic-spojka lešenia
C perový čap 16mm (nie je súčasťou dodávky)
D diagonálny kríž podľa tabuľky

Detail spojky lešenia:
B

9767-244-02

C

9767-251-01

16
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Výšky stropu nad 7,30 m
Pri výškach stropu nad 7,30 m možno kombinovať
Dokamatic-stôl s podperným systémom.

➤ Takto spojenú jednotku nasadiť na vopred
pripravený podperný systém Staxo pomocou dvoch
Dokamatic-transportných popruhov 13,00m a
žeriavu a spojiť (použiť montážne plošiny alebo
pojazdné lešenie).

Podrobné pokyny na montáž a premiestnenie
podperných systémov viď "Informácie pre
užívateľov podperných systémov Staxo"

☞

Pre rozdielne vzdialenosti rámov je potrebné
použiť dimenzovanie v závislosti od projektu
konkrétnej stavby

Montáž
➤ Najvyššiu časť podpernej koštrukcie Staxo pripraviť
na podlahe (vystužiť diagonálnymi krížami).
➤ Dokamatic-spojku lešenia (B) zasunúť do Staxorámu a zaistiť perovým čapom 16mm (C) (nie je
súčasťou dodávky).
B

9767-256-01

C

Uchytenie hornej konštrukcie:
➤ Hornú konštrukciu stola (G) nasadiť pomocou dvoch
Dokamatic-transportných popruhov 13,00m a
žeriavu na vopred zhotovenú najvyššiu časť
podpernej konštrukcie Staxo.
➤ Hornú konštrukciu stola (G) uchytiť spojovacími
čapmi 10cm (E) a zaistiť pružinovými závlačkami
6mm (F) . (Druhý spojovací čap na pozdĺžnom spoji
bráni posunu hornej konštrukcie.)
E F

G

G

B

B

9767-294-01

E F

G

9767-202-02

999767024 - 09/2006
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Prispôsobenie sa hrúbke stropu
Prispôsobenie sa požadovanej hrúbke stropu je možné
dosiahnuť:
● posunutím Dokamatic-výkyvných hlavíc (krajných
podpier)
● dodatočnou montážou medzipodpier, ktoré sa
upevnia buď Dokamatic-výkyvnými hlavicami ako
krajné podpery, alebo Dokamatic-spojkami podpier.
Presné rozmiestnenie je opísané v kapitole
"Dimenzovanie".

Montáž medzipodpier, resp.
posunutie Dokamatic-výkyvných
hlavíc 40
Značky na Dokamatic-stolovom paždíku 12 uľahčujú
určenie správnej polohy.

Montáž
➤ Dokamatic-výkyvnú hlavicu 40 (A) upevniť
spojovacími čapmi (B) (súčasť dodávky), na
Dokamatic-stolový paždík (D) zaistiť pružinovými
závlačkami 6mm (C) .

9767-257-01

D

C
B

A

☞

● Všetky výkyvné hlavice stola vyrovnať
rovnakým smerom.
● Stoly montovať vždy tak, aby západka
výkyvnej hlavice smerovala k okraju stropu
(v smere vysúvania).

9767-234-01

A

a

a ... 21,4 cm

Ak výkyvná funkcia nie je potrebná, možno
výkyvnú hlavicu v polohe (A) zaistiť
dodatočným spojovacím čapom.

18
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Montáž medzipodpier
s Dokamatic-spojkou podpery

Montáž
➤ Dokamatic-spojku podpery (A) nasadiť na stropnú
podperu a zaistiť perovým čapom 16mm (B) .
➤ Vreteno spojky podpery vyskrutkovať až nadoraz.
➤ Pomocou stropnej podpery vsunúť spojku podpery
do stolového paždíka (C) , otočiť o 90° a stiahnuť
nadol.

Medzipodpery možno upevniť na stolový paždík
obzvlášť ľahko Dokamatic-spojkami podpery.
Potrebné je to najmä vtedy, keď je prispôsobenie sa
väčším hrúbkam stropov (kvôli vyšším zaťaženiam)
nutné len na niektorých podlažiach.
Ďalšia možnosť použitia je pri podopretí obvodových
prievlakov, a tým napojenie na viacúčelové alebo
oceľové stenové paždíky WS10 alebo WS12.

C
A

9767-235-01

9767-220-01

B

➤ Stropnú podperu otáčaním upevniť k stolovému
paždíku.

Upozornenie:
Medzipodpery umiestniť čo najbližšie k príslušným
značkám.
Dôležité upozornenie:
● Zvýšenie nosnosti stropnej podpery a prenos
momentu, ako pri Dokamatic-výkyvnej
hlavici 40, nie je možné!
● Hlavné podpery stola (aspoň 4 kusy) musia
byť vždy uchytené Dokamatic-výkyvnými
hlavicami 40!

999767024 - 09/2006

9767-220-02

☞
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Dimenzovanie - Dokamatic-stoly
V tabuľkách kapitoly o dimenzovaní je zohľadnené
prevádzkové zaťaženie vo výške 20 % zaťaženia
čerstvým betónom, najmenej však 1,5 kN/m2 (150 kg/
m2) podľa DIN 4421.

9767-236-01

Značky na Dokamatic-stolovom paždíku 12

Vzdialenosti v cm
dĺžka
stolového
paždíka
4,00 m
5,00 m

2 podpery/
paždík
a
211
279

3 podpery/
paždík
b
138
177

4 podpery/paždík
c
107
128

d
104
140

a
b
c

b
d

c

max. hrúbka stropu / dovolené vyrovnanie

formát stola
[m]

varianty variant
max. hrúbka stropu [cm]
max. hrúbka stropu [cm]
1a2
3
0
0
30
43
20
40
27
39
30
60
26
38
Eurex 20
40
80
25
37
60
-23
34
80
-21
32
2,50x5,00
0
0
40
57
20
40
37
53
30
60
35
51
Eurex 30
40
80
34
49
60
-32
46
80
-30
43
0
0
37
56
20
40
35
52
30
60
34
50
Eurex 20
40
80
32
48
60
-30
45
80
-28
42
2,50x4,00
0
0
50
75
20
40
47
69
30
60
45
67
Eurex 30
40
80
43
64
60
-40
60
80
-38
57
0
0
38
54
20
40
34
49
30
60
33
47
Eurex 20
40
80
31
45
60
-29
41
80
-26
38
2,00x5,00
0
0
50
72
20
40
46
65
30
60
44
63
Eurex 30
40
80
42
60
60
-38
55
80
-36
51
0
0
47
70
20
40
43
64
30
60
41
61
Eurex 20
40
80
39
58
60
-36
54
80
-33
50
2,00x4,00
0
0
63
84
20
40
57
84
30
60
55
81
Eurex 30
40
80
52
78
60
-48
72
80
-45
67
Zhotovenie vyrovnania a dimenzovanie viď kapitolu "Dimenzovanie - varianty vyrovnania".

20

typ
podpery
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2 medzipodpery s výkyvnou
hlavicou, posunutá krajná
podpera

9767-226-05

1 medzipodpera s výkyvnou
hlavicou, posunutá krajná
podpera

9767-226-03

dov. vyrovnanie x
[cm]

9767-226-01

štandardný stôl

max. hrúbka stropu [cm]
56
52
50
48
45
42
75
69
67
64
60
56
71
66
64
61
57
54
84
84
84
82
77
71
70
63
61
58
54
50
84
84
81
78
72
67
84
81
78
74
68
64
84
84
84
84
79
70
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Dimenzovanie - varianty vyrovnania
Úvodné poznámky

Vyrovnanie v priečnom smere

V priečnom smere stola sa vždy medzi stoly vkladá
jeden pozdĺžne prebiehajúci pás debniacich dosiek. To
znamená, že:
● Vrstva debniacich dosiek je o 20 cm kratšia ako
systémový rozmer (2,00 m, resp. 2,50 m).
● Minimálna šírka pásu debniacich dosiek (E) je preto
20 cm - to zodpovedá vyrovnaniu 0.
● Pri vyrovnaní preto vždy prihliadať na rozdiel medzi
skutočným rozmerom vyrovnania x a potrebnou
šírkou pásu debniacich dosiek s.

Variant 1
prekrytie debniacou doskou
s
9767-221-01

Príklad s vyrovnaním 0
Dovolené hrúbky stropu v cm

s
x

E

x
s
3-SO 21mm
3-SO 27mm

0
20
50
80

5
25
35
65

10
30
25
50

15
35
20
40

20
40
-35

25
45
-30

30
50
-20

Znova skontrolovať z tabuľky vybratý stôl podľa hodnoty x.

Varianty 2 a 3

9767-272-01

s ... šírka pásu debniacich dosiek 20 cm
x ... 0 cm

Príklad s vyrovnaním x medzi menovitými
rozmermi stolov

Dokamatic zásuvný nosník 2,45m
bez podopretia (variant 2)
s
9767-224-01

s
x

Dokamatic zásuvný nosník 2,45m
s podopretím v strede (variant 3)
s

9767-272-02

s ... šírka pásu debniacich dosiek
x ... skutočný rozmer vyrovnania

☞
☞

Upozornenie k rozmeru x:
Vplyv vyrovnania na stôl je rozdielny v
závislosti od zvoleného variantu vyrovnania (1
až 3).
Príslušný stôl sa vyberá z tabuľky Dokamaticstolov podľa hodnoty x a hrúbky stropu.
Upozornenie k pracovnému postupu:
● …Šírky otvorov do 30 cm - možnosť
ukladania dosiek zhora.
● …Šírky otvorov nad 30 cm - ukladanie
dosiek zdola z pojazdného lešenia.

Tabuľkové hodnoty zohľadňujú hodnoty Dokadebniacich dosiek 3-SO. Pre iné dosky, napr.
viacvrstvové, je potrebné vlastné dimenzovanie.

999767024 - 09/2006

9767-225-01

Dovolené hrúbky stropu v cm
x
s
3-SO 21mm
3-SO 27mm

20
40
60
85

30
50
60
85

40
60
25/50*
50/80*

50
70
25/35*
50/65*

60
80
25
50

70
90
20
40

80
100
-35

Znova skontrolovať z tabuľky vybratý stôl podľa hodnoty x.

* Platí len pri priebežnom kladení dosiek (napr. šírky
60 cm) alebo rozdelení dosiek v polovici šírky (napr.
30+30 cm - nie 50+10 cm)
Pri veľkých hrúbkach stropov je možné
zásuvný nosník uložiť podložkou nadol a na
stolovom paždíku vyklinovať do správnej výšky.
Umožní to väčšie šírky vyrovnania.
Informujte sa prosím u Vášho Doka-technika.

Odborníci na debnenie
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Poloha Dokamatic-zásuvných nosníkov 2,45m
➤ Zásuvné nosníky (A) na koncoch stolov uložiť čo
najbližšie k okraju.
➤ Zásuvné nosníky neukladať vo väčších
vzdialenostiach ako sú vzdialenosti nosníkov stola.
➤ V mieste styku debniacich dosiek (C) uložiť prídavný
zásuvný nosník (B) .

Na účely premiestnenia možno zásuvné nosíky
(A) stolov šírky 2,5 m zasunúť - preklopiť
naležato a zasunúť.
Tým sú na novom mieste použitia okamžite k
dispozícii.

A

Podopretie oblasti vyrovnania
C

B

A

9767-238-01

Styk dosiek (D) umiestniť vždy na podložku
zásuvného nosníka (A) .
9767-239-01

☞

B

D

A pridržovacia hlavica H20 DF
B Doka-drevený nosník H20 top
A
9767-296-01

Ak túto podmienku nemožno splniť, je možné zásuvný
nosník uložiť podložkou nadol a na stolovom paždíku
vyklinovať do správnej výšky.

➤ Pridržovaciu hlavicu H20 DF nasadiť na vnútornú
rúru stropnej podpery a zaistiť pomocou
integrovaného strmeňa z pružinovej ocele.
1

2

3

9767-233-01

Napojenie stĺpov v oblasti vyrovnania:

22
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Vyrovnanie v pozdĺžnom smere
s vyrovnávacou príložkou FF20/50
Upozornenie:
Oblasť vyrovnania podoprieť stropnou podperou v
strede - tým nie je ovplyvnené dimenzovanie stola. V
opačnom prípade je potrebná statická kontrola.
l
m

m

E

9767-218-01

A B

D

C

l ... rozmer dosky pre vyrovnanie
m ... max. 10cm
A vyrovnávacia príložka FF20/50
B nosníkový plech Top50
C Dokamatic-stolový paždík
D spojovací čap 10cm + pružinová závlačka 6mm
E pridržovacia hlavica H20 DF

☞

Príložku na stolovom paždíku fixovať len
jedným spojovacím čapom (spoj namáhaný
iba ťahom). V opačnom prípade hrozí
preťaženie.
Spojovací čap zaistiť pružinovou závlačkou
6mm!

Kombinácia Dokamatic-stolov v
pozdĺžnom a priečnom smere
s

A
B

9767-255-01

s ... rozmer dosky
A Doka-drevený nosník H20
B doska spojená klincovaním (zabezpečí stavba)

☞

Nosník (A) sa musí zmontovať vopred!

999767024 - 09/2006
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Okrajové stoly
V Dokamatic-stoloch pre okrajovú oblasť môžu byť
imtegrované prievlaky, obvodové debnenie a bočná
ochranná zábrana.

Zaistenie pripevňovacím popruhom
5,00m a Doka-expres-kotvou
16x125mm
➤ Pripevňovací popruh 5,00m (A) zavesiť priamo na
Dokamatic-výkyvnú hlavicu.

9767-258-01

A

9767-245-01

Pozor!
Nebezpečenstvo prevrhnutia stola na okraji
stropu spôsobené konzolovitým vysunutím
plošín a v mieste posunutia krajných podpier
smerom dovnútra!
Okrem toho v mieste obvodového debnenia a
prievlakov vznikajú horizontálne sily v smere
okraja stropu!
➤ Všetky okrajové stoly je preto potrebné
zaistiť vhodným kotviacim lanom!

☞

Max. ťahová sila pre pripevňovací popruh: 10 kN
➤ V podlahe vytvoriť kotvenie Doka-expres-kotvou (B)
- uchytiť pripevňovací popruh (A) a napnúť.
A

● Okrajové stropné stoly montovať vždy tak,
aby západka výkyvnej hlavice smerovala k
okraju stropu (v smere vysúvania).
B
9767-258-02

Doka-expres-kotvu je možné použiť viacnásobne ako náradie postačuje kladivo.

9767-234-01

Dovolené zaťaženie v „mladom betóne“ a vo
vytvrdnutom betóne C20/25 pri pevnosti v tlaku
≥14 N/mm2: Fmax = 5,0 kN

Zohľadnite prosím návod na montáž!

Ak sa pre vytvorenie kotviacich miest v podlahe
použijú kotvy iných výrobcov, je potrebné vykonať
statické preskúšanie.
Dodržať platné predpisy pre zabudovanie a montáž
od konkrétneho výrobcu.
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Zaistenie kotviacim lanom
(namáhanie ťahom) alebo oporou
(namáhanie tlakom)
Dokamatic-stoly je možné fixovať voči pôsobeniu ťahu
a tlaku nastavovacími oporami hlavou vzpery.

Dov. prevádzkové zaťaženie bez Dokamaticrozšírenia plošiny: 200 kg/m2
Zaťaž. tr. 3 podľa EN 12811-1:2003
Dov. prevádzkové zaťaženie s Dokamaticrozšírením plošiny: 150 kg/m2
Zaťaž. tr. 2 podľa EN 12811-1:2003

Montáž

☞

Keď je to možné, stolové plošiny montovať už
na podlahe.

Príprava Dokamatic-stolovej plošiny:
➤ Zábradlie vyklopiť a zaaretovať.

B

A

9767-304-01

A zafixovanie v pozdĺžnom smere
B zafixovanie v priečnom smere
9767-261-01

pozostáva z:
- nastavovacej opory 340, príp. 540 s opornou hlavou
- Doka-expres-kotvy

Premiestnenie Dokamatic-stolovej plošiny:
➤ Dokamatic-stolovú plošinu zavesiť štvorbodový
záves (napr. Doka-kombi-záves 3,20m).

Dokamatic-stolová plošina
Vopred zhotovená, skladacia rýchlo použiteľná plošina
šírky 1,00 m určená na pohodlnú a bezpečnú prácu.
● k dispozícii sú 2 dĺžky plošiny:
- 2,45m - pre Dokamatic-stoly so šírkou 2,50m
- 1,95m - pre Dokamatic-stoly so šírkou 2,00m
● vysoká bezpečnosť okrajových stolov
● jednoduchá montáž pomocou kladiva
● integrované napojenie pre systémové obvodové
debnenie
● rozšírenie plošiny o 0,50m systémovým prvkom
● možnosť sklopiť zábradlie pri zasúvaní okrajových
stolov do vnútra objektu
A
C

9767-262-01

Uchytenie k Dokamatic-stolu
➤ Dokamatic-profily plošiny (B) upevniť k stolu vždy 2
spojovacími čapmi 10cm (D) a zaistiť pružinovými
závlačkami.
➤ Dokamatic-stolovú plošinu nasadiť na profil plošiny a
zaistiť spojovacími čapmi 10cm s pružinovými
závlačkami.

b
a
9767-252-01

B

a

a ... 1,00m
b ... 0,50m
A Dokamatic-stolová plošina
B Dokamatic-profil plošiny 1,00m
C Dokamatic-rozšírenie plošiny

9767-245-02

B

999767024 - 09/2006
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Príklad s Dokamatic-rozšírením plošiny
➤ Dokamatic-profily plošiny (B) upevniť postupom
opísaným predošle.
➤ Dokamatic-stolovú plošinu nasadiť na profil plošiny na vonkajších otvoroch - a zaistiť spojovacími čapmi
10cm s pružinovými závlačkami.
➤ Položiť rozšírenie plošiny (C) a zaistiť spojovacími
čapmi 10 cm (D) s pružinovými závlačkami.

Alternatívna možnosť uchytenia panelovou
spojkou FF20/50 Z
Keď rozšírenie plošiny nie je potrebné, možno
namiesto Dokamatic-profilu plošiny použiť panelovú
spojku FF20/50 Z.

a

c
C

9767-270-01

F

D

a ... 1,50m
9767-259-01

B

D

D spojovací čap 10cm + pružinová závlačka 6mm
F panelová spojka FF20/50 Z

c ... celková šírka 1,50m

Alternatívna možnosť uchytenia spojovacou
príložkou Top50 Z
Keď rozšírenie plošiny nie je potrebné, možno
namiesto Dokamatic-profilu plošiny použiť spojovaciu
príložku Top50 Z.

Pozor!
➤ Zo statických dôvodov sa pri tomto spôsobe
upevnenia musí panelová spojka FF 20/50 Z
použiť zošikmeným rohom nahor.

a

9767-260-01

E

D

a ... 1,50m
D spojovací čap 10cm + pružinová závlačka 6mm
E spojovacia príložka Top50 Z
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Transport, ukladanie a skladovanie
Stoh s
12 Dokamatic-stolovými plošinami

Ochranné zábradlie z čelnej strany

poskladaná plošina

Na koncoch plošín je potrebné navrhnúť vhodné
ochranné zábradlie.

☞

Ak je to možné, ochranné zábradlie montovať
už na podlahe na pripravené prvky stola
naukladané v stohu s Dokamatic-stolovými
plošinami.

c

so zverákovým stĺpikom ochranného zábradlia S
d

e

A

9767-253-01

a
b
B

Kóty v cm
a
b
c
d
e

Dokamatic-stolová
plošina 1,00/2,50m
245,0
253,0

Dokamatic-stolová
plošina 1,00/2,00m
195,0
203,0
239,0
122,0
25,5

9767-301-01

C

A doska zábradlia min. 15/3 cm (zabezpečí stavba))
B zverákový stĺpik ochranného zábradlia S
C Dokamatic-stolová plošina

Ochranné zábradlie pozostáva z:
● 2 ks zverákový stĺpik ochranného zábradlia S
● 3 ks doska zábradlia min. 15/3 cm (zabezpečí
stavba)
Montáž:
➤ Zverákové stĺpiky ochranného zábradlia S uchytiť o
podlahu Dokamatic-stolovej plošiny (zverný rozsah
od 2 do 43 cm).
➤ Každú dosku zábradlia uchytiť na rám zábradlia
jedným klincom 28x65.
Zohľadnite prosím “Návod na montáž a použitie
Doka-zverákového stĺpika ochranného
zábradlia S”.

999767024 - 09/2006
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Okrajové stoly bez prievlaku
s Dokamatic-stolovou plošinou
V tomto príklade je na obrázku Dokamatic-stôl v
štandardnom vyhotovení s ukotvenou Dokamaticstolovou plošinou.

9767-246-01

s posunutými krajnými podperami
(bez Dokamatic-stolovej plošiny)
V tomto príklade je stropná podpera (A) , v porovnaní
so štandardným stolom, posunutá do vnútra.
Vzniká tak dostatočná plocha ako pracovný priestor
mimo debnenia.
Ako zábradlie možno použiť napr. zasúvacie zábradlie
T 1,80m (B) .

B

A

9767-247-01

999767024 - 09/2006
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Okrajové stoly s prievlakom
s Dokamatic prievlakovou príložkou 60cm
K

b

d

F

Q

Vhodný na bočné debnenie výšky do 65 cm

A

D

● Pre prievlaky od 20 do 60 cm v modulovom rastri
5 cm (ostatné rozmery medzi uvedenými hodnotami
- prispôsobenie podľa projektu)
● rýchla montáž (spojovací čap 10cm)
● podklad pre bočné Doka-nosníky H20
● nízke náklady na projekt/krátke lehoty projektovania
● prídavné kotvenie pre špeciálne konštrukcie

L M

J

O

E

L M

P
B
9767-263-01

Variant so žľabovou klieštinou T
0,40m

C

N

b ... závisí od dĺžky viacúčelového alebo oceľového stenového
paždíka (J) a nosnosti použitej stropnej podpery (N) .
A Dokamatic-stôl (štandardné vyhotovenie)
B Dokamatic-prievlaková príložka 60cm
C Dokamatic-čelový hranol 4x8cm 2,60m
D debniaca doska
E Doka-drevený nosník H20 top
F Framax-rámový prvok (veľkosť podľa potreby)
G viacúčelový alebo oceľový stenový paždík WS10
H vretenová vzpera T6 73/110cm
I

panelová spojka FF20 50

J viacúčelový alebo oceľový stenový paždík WS10 Top50
K zasúvacie zábradlie T 1,80m
L spojovací čap 10cm
M pružinová závlačka 6mm
N stropná podpera Eurex
O Dokamatic-spojka podpery
P perový čap 16mm
Q žľabová klieština T 0,40m
9767-263-02

spolupôsobiaca šírka [m]
1,25
1,75
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Variant s vretenovou vzperou
Vhodný na bočné debnenie výšky do 90 cm.

9767-248-01

Tento variant si pri väčších prievlakoch vyžaduje
použitie viacúčelových alebo oceľových stenových
paždíkov WU12 (pozícia (J) ).
Nevyhnutné je osobitné statické posúdenie.

K

b

F
G

C

A

d

H

D
I

L M

B

J

O

E

L M

9767-248-02

P

N

b ... závisí od dĺžky viacúčelového alebo oceľového stenového
paždíka (J) a nosnosti použitej stropnej podpery (N) .
d ... max. 90 cm
Legenda - viď variant so žľabovou klieštinou T 0,40m.

999767024 - 09/2006
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Obvodové debnenie
s Framax-rohovou upínacou
koľajnicou

s Dokamatic-debniacou jednotkou

9767-250-01

9767-249-01

b
b

A

D

A

B C

B

C

9767-250-02

d

D

d

c

9767-249-02

b ... oblasť nastavenia od 10 cm do 58 cm
d ... hrúbka stropu, pozri tabuľku

b ... oblasť nastavenia od 57 cm
c ... od 6 do 16 cm
d ... hrúbka stropu max.40 cm

A Framax-rámový prvok

A Framax-rámový prvok

B Dokamatic-debniaca jednotka 50cm

B Framax-rohová upínacia koľajnica

C Framax-upínacia skrutka 4-8cm

C Dokamatic-okrajová zvierka vrátane spojovacieho čapu 10cm a
pružinovej závlačky 6mm

D kotevná matica s podložkou 15,0

D kotevná matica s podložkou 15,0

spojovací prvok medzi
Dokamatic–stolovou plošinou a šírka plošiny [m]
stolom
Dokamatic-profil plošiny 1,00m
1,00
spojovacia príložka Top50 Z
1,00
panelová spojka FF20/50 Z
1,00

E kotevná tyč 15,0, ca. dĺžky 25 cm

Variant: rohová upínacia koľajnica uchytená na
stolovej plošine
B

d

9767-282-01

50
40
40

A

D
E

max. hrúbka
stropu d [cm]

Dov. zaťaženie Dokamatic-stolovej plošiny počas
betónovania: 150 kg/m2 (platí pre všetky varianty s
so zafixovaním obvodového debnenia na plošine).
Zaťaž. tr. 2 podľa EN 12811-1:2003

Prevŕtanie debniacej dosky vrtákom s
priemerom 20 mm.
Uzavretie nepotrebných otvorov na stavenisku
Kombi-zátkami kotevného otvoru rámu R20/25.

Stoly použiť podľa možnosti na rovnaký účel,
napr. použitie okrajových stolov vždy iba na
okraji stropu vylúči nepotrebné vŕtanie do
stolov.
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Zostava B: uchytenie Spax-skrutkami

s univerzálnym debniacim
uholníkom 30cm

E

d

D

9767-305-03

A
D

d ... hrúbka stropu max. 30 cm
A univerzálny debniaci uholník 30cm
D Spax-skrutky 4x40 (celozávitové)
E Doka-drevený nosník H20

Dimenzovanie
9767-305-01

Príklady použitia
a

Zostava A: uchytenie klincami

C

d

B

9767-305-02

A
B
TR652-202-01

d ... hrúbka stropu max. 30 cm
A univerzálny debniaci uholník 30cm
B klinec 3,1x80
C Doka-debniaca doska 3-SO

Tip na oddebňovanie:
➤ Odstrániť klince na zadebnenej strane.
➤ Kladivo umiestniť do uvoľneného rohu
(drevenú podložku použiť ako ochranu
dosky).
➤ Nadvihnúť debniaci uholník.

Upevnenie
4 ks klinec 3,1x80
4 ks Spax-skrutky 4x40
(celozávitové)

max. spolupôsobiaca
šírka a pri hrúbke stropu
[cm]
zostava
20
25
30
A
90
50
30
B

220

190

160

Tr652-203-02

999767024 - 09/2006
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Spájanie stolov
v smere pozdĺžnych nosníkov

v smere priečnych nosníkov

Stolové paždíky je možné v každom styku spájať
panelovou spojkou FF20/50Z a spojovacími čapmi
10cm.

Možnosť spojenia stolov napríklad kotevnou tyčou 15,0
a maticou.
Upozornenie:
Maticu doťahovať iba zľahka!

9767-217-01

A

B

C

A panelová spojka FF20/50Z

E

C

B spojovací čap 10cm + pružinová závlačka 6mm

D

C Dokamatic-stolový paždík 12

☞

Príložku na stolovom paždíku fixovať len
jedným spojovacím čapom (spoj namáhaný
iba ťahom). V opačnom prípade hrozí
preťaženie.
Spojovací čap zaistiť pružinovou závlačkou
6mm!

9767-227-01

Upozornenie:
Pri vyrovnaní alebo z dôvodu tolerancií použiť
vyrovnávacie príložky FF20/50 (viď kapitolu
"Dimenzovanie - varianty vyrovnania").

C Dokamatic-stolový paždík 12
D kotevná tyč 15,0
E matica kompletná, č. výrobku 500340002
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Kombinácia s inými Doka-stropnými systémami
Kombinácia s Dokaflex-stolmi

☞

Rozdielne konštrukčné výšky stolov Dokamatic
(A) a Dokaflex (B) .
Pri výbere podpier dbajte na rozdiel d = 8,2 cm !

Kombinácia s Dokaflex 1-2-4 alebo
Doka Xtra

Kombinácia s Dokaflex-stolmi 27mm
C

s1

D

e e
B

c

b

A

d

9767-269-01

9767-216-01

Detail prídavného nosníka:

b ... 35,5 cm
c ... 43,7 cm
d ... rozdiel 8,2 cm
e ... 10,0 cm
s1 ... 20,0 cm

A
9767-269-02

B

A Doka-drevený nosník H20

A Dokamatic-stôl

B doska spojená klincovaním (zabezpečí stavba)

B Dokaflex-stôl 27mm

C Dokamatic-stôl
D Dokaflex alebo Doka-Xtra

Kombinácia s Dokaflex-stolmi 21mm

☞

s2
e f
B

Dodržujte informácie pre užívateľov "Dokaflex
1-2-4", resp. "Doka Xtra"!

9767-216-02

d

c

b

A

Nosník (A) sa musí zmontovať vopred!

b ... 34,9 cm
c ... 43,1 cm
d ... rozdiel 8,2 cm
e ... 10,0 cm
f ... 15,0 cm
s2 ... 25,0 cm
A Dokamatic-stôl
B Dokaflex-stôl 21mm

Dodržujte informácie pre užívateľov "Dokaflexstoly"!
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Zabezpečenie okraja stropu
Na vytvorenie bezpečnej ochrannej zábrany v mieste
okraja stropu a prierazov si možno vybrať spomedzi
viacerých výrobkov.
zverákový stĺpik
ochranného
zábradlia T

zverákový stĺpik
ochranného
zábradlia S

Varianty uchytenia:
● priskrutkovanie na
strop
● priskrutkovanie z
čelnej strany na
stenu alebo strop

zovretie na stropnej
doske alebo inom
prvku stavby, zverný
rozsah 2 až 43 cm

ochranné zábradlie
1,10m

Dodržujte príslušné návody na montáž a
používanie a informácie pre užívateľov!

9767-300-01

Varianty uchytenia:
● do zástrčnej
objímky 24mm
● do objímky so
závitom 20,0
● do dodatočne
vytvorených
otvorov v betóne

Stavba: Lenaupark Linz

999767024 - 09/2006
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Horizontálne premiestnenie/prevoz
transportným vozíkom DF

Nasadzovací rám DF slúži na výškové prispôsbenie.

Stoly Dokamatic a Dokaflex možno rýchlo a bezpečne
hydraulicky spúšťať a prevážať transportným vozíkom
DF.

D

C

B

h

B

☞

● Podklad musí byť nosný, pevný a dostatočne
rovný (napr. betón)
● Prevoz je dovolený len pri sklone do 5 %:
- max. nosnosť 1 500 kg pri sklone do 3 %
- max. nosnosť 900 kg pri sklone do 5 %
● Obzvlášť dávať pozor na:
- zmeny výšky
- schody
- prierazy
- silný vietor

Transportný vozík DF sa pod stôl zasúva z čelnej alebo
pozdĺžnej strany, v závislosti od veľkosti stola a
podmienok na stavenisku.

☞

Pri asymetrických stoloch dodržať:
Centrické nastavenie polohy sa vzťahuje na
hmotnostné ťažisko.
Riaďte sa prosím návodom na obsluhu!

A

9720-265-01

A transportný vozík DF
B nasadzovací rám DF
C rozdeľovací nosník (Doka-drevený nosník H20 2,65m)
D spona 8

Výškové rozsahy, vrátane rozdeľovacích nosníkov
počet nasadzovacích
rámov DF
0
1
2
3

h min.
[cm]
174,0
249,0
324,0
399,0

h max.
[cm]
323,0
398,0
473,0
548,0

Max. nosnosť jedného transportného vozíka DF bez
rámu DF/s rámom DF pri centrickom zaťažení:
●
●
●
●
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bez nasadzovacieho rámu DF: 1500 kg
s jedným nasadzovacím rámom DF: 1418 kg
s dvomi nasadzovacími rámami DF: 1336 kg
s tromi nasadzovacími rámami DF: 1254 kg
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Namiesto troch nasadzovacích rámov DF možno
použiť aj Alu-nasadzovací rám DM 2,25m.

Pohon DF
Pohon DF je akumulátorový pripájateľný hnací agregát
na jednoduchý prevoz stolov Dokamatic a Dokaflex.

E
D

h

C

Každý transportný vozík DF možno dodatočne vybaviť
pohonom DF.
Okrem hnacieho mechanizmu je v pohone integrované
aj hydraulické zariadenie a všetky ovládacie prvky.
Batéria je dimenzovaná na celodennú prevádzku.
Nabíja sa v noci pripojením na elektrickú sieť (220 V /
50 Hz).

B

A

Tr675-200-01

A transportný vozík DF

Výhody:
● úspora personálu a nákladov
● na oddebnenie a horizontálny presun stačí jeden
pracovník - bez ohľadu na dĺžku presunu

☞

B pohon DF
C Alu-nasadzovací rám DM 2,25m
D spona 8

● Podklad musí byť nosný, pevný a dostatočne
rovný (napr. betón)
● sklon trasy presunu max. 3%.

E rozdeľovací nosník (Doka-drevený nosník H20 2,65m)
počet Alu-nasadzovacích
rámov DM 2,25m
1

h min.
[cm]
399,0

h max.
[cm]
548,0

Max. nosnosť jedného transportného vozíka DF s
jedným Alu-nasadzovacím rámom DM 2,25m pri
centrickom zaťažení: 1440 kg
Obzvlášť ťažké stolové konštrukcie možno
presúvať pomocou 2 spojených transportných
vozíkov DF.
E

9720-266-01

E pohon DF

Riaďte sa prosím návodom na obsluhu!

TR676-200-01

Ďalšie informácie vám poskytne Váš Dokatechnik.
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Vertikálne premiestnenie transportnými vidlicami
Funkcia značenia na vidlici

Transportná vidlica DM 1,5t,
nastaviteľná
Pri premiestňovaní stolov Dokamatic a Dokaflex sa na
stavbách najviac osvedčilo používanie transportných
vidlíc.

Každý úkon premiestnenia vyžaduje, podľa
možnosti, vodorovnú polohu stola.

Ak sa raz určí optimálna poloha určitého stola, značky
na vidlici slúžia ako mnemotechnická pomôcka pre
určenie polohy pri ďalšom premiestnení rovnakého
typu stola.
Značky sú okrem toho výstražným optickým signálom
pre obsluhujúci personál pri zdvihnutej vidlici.

h

Transportná vidlica DM 1,5t, nastaviteľná, má tieto
výhody:
● nastaviteľná šírka vidlice - jedna transportná vidlica
pre všetky formáty stola
● integrované vodiace laná - jednoduchá manipulácia
pod stropnými stolmi
● dodatočné vertikálne predĺženie - premiestnenie
stropných stolov cez 2 podlažia

☞

l

Parkovacia poloha
Ľahké zavesenie a zvesenie 2-bodového závesu,
pretože pri odstavení sa výložník automatický sklopí.
b
b ... 90, 130, 204 alebo 227 cm
l ... 580 cm
h ... 421 cm

B

A

Max. nosnosť: 1500 kg
A

Riaďte sa prosím návodom na obsluhu!

9270-240-01

A integrované zdvíhacie popruhy
B 2-bodový záves
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Premiestnenie stolov priečne k smeru vidlice

☞

Doka-nosníky H20 sú potrebné len pri
Dokamatic-stoloch!

Keď sa Dokamatic-stoly premiestňujú naprieč smeru
vidlice, sú potrebné ďalšie Doka-nosníky H20 (vyššia
bezpečnosť proti zošmyknutiu).

Výložník DF a vidlica DF
Transportnú vidlicu tvorí:
● výložník DF
● vidlica DF s príslušnou šírkou
Pre štandardné veľkosti stolov sa odporúča šírka
vidlice 90 cm.
Pre ťažké stoly s osadenou plošinou zvoliť systém
1,5 t.

h

a

A

B

G

A
C

c

H

c

a

b
D

b
b

9270-215-01

a ... dĺžka nosníka = min.
b ... dĺžka stola
c ... max. 300 mm

b/

3

(max. 1,80 m)

l
b
9767-211-01

A nasadzovacia zvierka H20 k vidlici 1,5 t
G Dokamatic-stôl

Prehľad typov

V prípade odchýlok od uvedených hodnôt sú
potrebné ďalšie opatrenia.
Ďalšie informácie Vám na požiadanie poskytne
Doka.

výložník DF

H Doka-nosník H20 (2 kusy)

☞

E

max. nosnosť
(hmotnosý stola)
max. veľkosť stola
dĺžka [m] x šírka [m]
poloha (A)
dĺžka výložníka a [cm]
svetlosť h [cm]
poloha (B)

vidlica DF

šírka vidlice b [cm]
poloha (C)
šírka vidlice b [cm]
poloha (D)
šírka vidlice b [cm]
dĺžka vidlice l [cm]

1t

1,5 t

5,0 x 4,0

8,0 x 5,0

výložník DF 1t
336,2

výložník DF 1,5t
456,2

280,0

350,0

vidlica DF 1t/
0,90m
90,0
vidlica DF 1t/
1,30m
128,0
vidlica DF 1t/
2,00m
200,0
380,0

vidlica DF 1,5t/
0,90m
90,0
vidlica DF 1,5t/
1,30m
128,0
vidlica DF 1,5t/
2,00m
200,0
600,0

Riaďte sa prosím návodom na obsluhu!

999767024 - 09/2006
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Vysunutá plošina
V prípade potreby možno zo štandardných dielcov
Doka zhotoviť vysunutú plošinu.
Z tejto plošiny sa Dokamatic-stoly zdvihnú na
nasledujúcu pracovnú úroveň pomocou Dokamatictransportných popruhov 13,00m.

Všeobecné pokyny k
premiestňovaniu

☞

● Stoly je dovolené voľne odstaviť len na
vodorovných, pevných plochách.
● Stoly sa v každej fáze stavebných prác
musia zabezpečiť proti účinkom vetra.
● Zaťaženie - aj krátkodobé odloženie stohu
dosiek - je dovolené až po kompletnej
montáži podľa projektu (všetky podpery sú
umiestnené).
● Počas premiestňovania a prevozu sa na
stole nesmú nachádzať osoby ani
nezabezpečené predmety.
Výnimka: Dokamatic-zásuvný nosník 2,45m,
ktorý je súčasťou systému, možno v
zasunutom stave premiestňovať spolu so
stolom šírky 2,5 m.

Tr657-201-01

Ďalšie informácie vám poskytne Váš Doka-technik.

42

Odborníci na debnenie

999767024 - 09/2006

Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl

➤ Výkyvnú hlavicu zaistiť v polohe pod uhlom 75°
alebo 90°.

Priebeh transportu
➤ Transportný vozík DF umiestniť pod stolom do
stredu.
➤ Stôl spustiť.
➤ Stôl previezť na miesto presunu, pritom dbať, aby
bola západka výkyvnej hlavice (A) vždy v smere
vysunutia.

9767-240-01

A

➤ Stôl vysunúť a premiestniť.

9767-228-01

➤ Zložiť stôl z vozíka.
➤ Vytiahnuť transportný vozík (na premiestnenie už
možno pripraviť ďalší stôl).
➤ Stôl zdvihnúť transportnou vidlicou.

9270-209-01

9767-240-01

➤ Stropnú podperu zľahka nadvihnúť.
➤ Nadvihnúť západku na výkyvnej hlavici.

9270-209-01

➤ Západku na výkyvnej hlavici tlačiť smerom hore ( vo
väčšej výške možnosť vytlačenia pomocou dosky).
➤ Podperu sklopiť nahor.

2
1

➤ Stropnú podperu otočiť do funkčnej polohy a zaistiť.
Skontrolovať, či je výkyvná hlavica zaistená –
západka výkyvnej hlavice musí byť
rovnobežná so stolovým paždíkom!

999767024 - 09/2006

2

9767-264-01

9767-241-01

1
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➤ Stôl umiestniť na nové miesto použitia.

Zoradenie Dokamatic-stolov
Plastové kladivo 4,0kg je praktickou
pomôckou na rýchle a presné nastavenie
polohy stropných stolov bez premiestňovacích
zariadení. Tvrdosť plastu a hmotnosť kladiva sú
na tento účel špeciálne dimenzované.
Poškodenia nevzniknú pri správnom používaní:
➤ primerane a len v spodnej časti stropných
podpier
➤ rovnomerne na všetkých stropných
podperách
➤ striedavo, vždy len jedným úderom na každú
stropnú podperu

9270-239-01

Príklad premiestnenia okrajových stropných
stolov s prievlakmi
Pri okrajových stropných stoloch s prievlakmi možno
voľný priestor medzi transportnou vidlicou a stolom
preklenúť drevenou konštrukciou, zhotovenou z
nasadzovacieho profilu H20, nasadzovacej zvierky
H20 a Doka-nosníkov H20.

Integrovaná plocha na jednoduché
odloženie:

b

N

I
M

a

A

9270-214-01

a ... 2250 mm
b ... max. 600 mm
A nasadzovacia zvierka H20 k vidlici 1,5t
I

nasadzovací profil H20 k vidlici 1,5t

M Doka-drevený nosník H20 2,65m (4 kusy)
N okrajový stôl s prievlakom

44

Odborníci na debnenie

999767024 - 09/2006

Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl

Poznámky
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Transport, ukladanie a skladovanie
Vďaka svojej pevnej konštrukcii možno na nákladné
vozidlo naložiť až 6 Dokamatic-stolov nastohovaných
jeden na druhom - zlepší sa tým logistika a znížia
prepravné náklady.

Pomocou Dokamatic-transportných popruhov 13,00m
možno premiestňovať jednotlivé prvky i celé stohy
prvkov.
Na každú transportnú jednotku sú potrebné 2
Dokamatic-transportné popruhy.
Najdôležitejšie znaky:
● integrovaná "botka popruhu" na bezpečné
premiestňovanie stohov prvkov
● poistka proti vypadnutiu botiek popruhu
● pohyblivá ochranná hadica dĺžky 8 m umožňuje
premiestnenie stola vo vodorovnej rovine a chráni
textilný materiál popruhu.

9767-203-01

Stoh a stav pri dodaní
Stohovať na seba max. 6 prvkov!

max. nosnosť: 2000 kg

Riaďte sa prosím návodom na obsluhu!

c

d

b

a

☞

Premiestnenie stolov

9767-203-02

Kóty v cm
a (6 prvkov)
b (5 prvkov)
c
d

Dokamatic-stôl
27mm
262,6
218,0
43,6
8,9

Dokamatic-stôl
21mm
258,0
215,0
43,0
8,9

Medziuskladnenie stolov

☞
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Pri medziuskladnení zhotovených stolov
dodržiavať tieto bezpečnostné zásady:
● stoly odkladať len na rovné a nosné plochy.
● zhotovené stoly neukladať nikdy na seba –
ani ak sú stropné podpery sklopené o 90°.
● v exponovanej polohe stoly zaistiť proti
účinkom vetra.

Odborníci na debnenie

☞

Pri transporte a skladovaní vopred
zhotovených konštrukcií stolov dodržať tieto
bezpečnostné zásady:
● Prvky nakladať, vykladať, transportovať a
stohovať tak, aby nemohli spadnúť,
zošmyknúť sa, prevrátiť alebo rozpadnúť.
● Prvky odkladať a stohovať len na rovné a
nosné plochy.
● Uhol sklonu β viazacích prostriedkov je max.
30°.
● Prvok zvesiť, až keď je bezpečne uložený.
● Neloziť po stohu prvkov.
● Pri preprave nákladným vozidlom prvky
upevniť.

999767024 - 09/2006
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Transport prvkov v stohoch
Ak sa použijú Dokamatic transportné popruhy 13,00m
s integrovanými botkami, je možné horné konštrukcie
stolov premiestňovať v stohoch.

B

9265-204-01

9767-281-01

Pozor!
➤ Premiestnenie stola uvedené na obrázku, je
dovolené len vtedy, keď sú botky popruhu
upevnené správne a zošmyknutie
transportného popruhu nie je možné.
➤ Súčasne možno premiestňovať max.
6 prvkov.
➤ Botky (B) Dokamatic-transportného popruhu (A)
kompletne nasunúť na priečny nosník, pritom dbať
na pravé a ľavé uloženie a obidve botky umiestniť na
ten istý nosník.

☞

9767-265-01

Upozornenie pre stoly s:
● vopred uchytenými okrajovými pásmi (C)
● veľkoplošnými debniacimi doskami(na celú
šírku)

A
A

C
9767-266-01

e

B
D

9767-280-01

➤ Druhý popruh pripraviť rovnakým spôsobom a
pomocou botiek nasunúť na nosník. Dbať, aby
transportné popruhy boli rozmiestnené symetricky.

Premiestňovanie stolov
Horné konštrukcie stolov a hotové stoly je možné
premiestňovať pomocou transportných popruhov
13,00m. Popruh dĺžky 13 m umožňuje zavesenie a
zvesenie z podlahy.

e ... ca. 1,0 cm

Priklincovaná fošna (D) (ca. 15 x 5 x 60 cm)
zabráni, aby transportný popruh (A) poškodil
alebo odtrhol okrajový pás.

Upozornenie:
Integrované botky popruhu (B) pritom nie sú
nasunuté na priečnych nosníkoch, aby bolo možné
zabezpečiť obsluhu transportného popruhu 13,00m z
podlahy.
V zásade môžu botky ostať na popruhu alebo ich podľa
potreby možno odstrániť.

999767024 - 09/2006
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Pomocné podopretie, technológia betónu a oddebňovanie
Kedy oddebňovať?

Vývoj pevnosti mladého betónu

Zaťaženie vznikajúce pri betonáži (hmotnosť stropu z
čerstvého betónu) tvorí vo výškových stavbách bežne
cca 50% dimenzovaného zaťaženia stropu (vlastná
hmotnosť + podlaha + prevádzkové zaťaženie).
Z tohto dôvodu je možné oddebňovať už po
dosiahnutí 50% 28-dňovej pevnosti betónu.
Bezpečná nosnosť stropu zodpovedá nosnosti
ukončeného stavebného diela.

Vývoj pevnosti betónu v závislosti od použitého druhu
cementu je možné vyčítať z diagramu. Za predpokladu,
že priemerná teplota betónu počas tvrdnutia je 20°C.

V prípade, že nebudú stropné podpery
uvoľnené, zostanú aj naďalej zaťažené
vlastnou hmotnosťou stropu.
Toto môže viesť pri betonáži vyššie
ležiaceho stropu k zdvojnásobeniu
zaťaženia na podpery.
Na takéto preťaženie nie sú však podpery
dimenzované. Výsledkom môže byť
poškodenie debnenia, podpier a môže nastať i
poškodenie stavebného diela.

Prečo je potrebné dodatočné
podopretie po oddebnení?

Pevnosť v tlaku v % 28-dňovej hodnoty ßWN,t/ßWN,28

☞

Dôležité upozornenie:

100

80

60

A

40
B

20

C
9720-100

0

1

3

7

28

Vek betónu v dňoch

Pre prevzatie prevázkového zaťaženia od stropu z
mladého betónu, príp. zaťaženia pri betonáži vyššie
ležiaceho stropu môže byť pomocné podopretie
potrebné v závislosti od pracovného priebehu na
stavbe.

Voda / spojivo (cement)= 0,50

Správne umiestnenie pomocných
podpier

Priehyb mladého betónu

Pomocné podpery preberajú úlohu rozdelenia
zaťaženia medzi stropom z mladého betónu a stropom
ležiacim pod ním. Rozdelenie zaťaženia závisí od
pomeru tuhosti stropov.
Pre nasledujúce hraničné prípady je možné uviesť čísla
udávajúce pomer pomocných podpier a stropných
podpier debnenia:
● len cca 0,4 pomocnej podpery na stropnú
podperu, keď majú obidva stropy rovnakú tuhosť.
● len cca 0,8 pomocnej podpery na stropnú
podperu, keď má spodný strop podstatne vyššiu
tuhosť (základová doska).

☞

48

Pýtajte sa odborníkov!
Všeobecne treba otázku pomocného
podopretia, nezávisle od hore uvedených
údajov, prejednať s príslušnými odborníkmi. V
prípade pochybností a hlavne v mimoriadnych
prípadoch rozdielnych stropných systémov sa
treba spojiť so zodpovedným statikom.

Odborníci na debnenie

A Z 45 F, PZ 475
B Z 35 F, PZ 375
C Z 35 L (vysokopecný cement so 60% podielom trosky)

Modul pružnosti betónu dosahuje už po troch dňoch
viac ako 90% 28-dňovej hodnoty – nezávisle od
receptúry betónu. V mladom betóne týmto vzniká len
nepodstatné zväčšenie pružnej deformácie.
Deformácia z dotvarovania betónu, ktorá doznieva až
po viacerých rokoch, predstavuje viacnásobok pružnej
deformácie.
Skoré oddebnenie, napr. po 3 dňoch namiesto po 28
dňoch, však zväčšuje celkovú deformáciu o menej ako
5%.
Naproti tomu je podiel deformácie z dotvarovania v
dôsledku rôznych vplyvov, napr. pevnosť kameniva
alebo vlhkosť vzduchu, medzi 50% a 100% bežných
hodnôt. Preto je celkový priehyb stropu prakticky
nezávislý od okamihu vhodného na oddebnenie.

999767024 - 09/2006
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Trhliny v mladom betóne
Vývoj súdržnosti medzi výstužou a betónom prebieha v
mladom betóne rýchlejšie ako vývoj pevnosti v tlaku. Z
toho vyplýva, že skoré oddebnenie nemá žiadny
negatívny vplyv na veľkosť a rozloženie trhlín v ťahovej
zóne železobetónových konštrukcií.
Výskytu ďalších trhlín spôsobených napr.
zmrašťovaním, príliš skorým oddebnením,
zabraňovaním deformácií, je možné účinne čeliť
vhodnými metódami dodatočných úprav.

Dodatočné úpravy mladého betónu
Mladý betón je na stavenisku vystavený vplyvom, ktoré
môžu spôsobiť trhliny a spomaliť vývoj pevnosti betónu:
● predčasné vysychanie
● rýchle ochladenie v prvých dňoch
● veľmi nízke teploty alebo mráz
● mechanické poškodenia povrchu betónu
● atď.
Najjednoduchším opatrením je ponechať debnenie
dlhšie na povrchu betónu. Toto opatrenie by sa malo v
každom prípade použiť s ďalšími známymi opatreniami
dodatočných úprav.

Oddebňovanie stropov s veľkým
rozpätím so vzdialenosťou podpier
viac ako 7,5m
Pri tenkých stropoch s veľkým rozpätím (napr.
viacpodlažné garáže) je potrebné dodržať nasledujúce:
Pri oddebnení (uvoľnení) stropných polí dochádza ku
krátkodobému dodatočnému zaťaženiu podpier, ktoré
ešte neboli uvoľnené. To môže viesť k ich preťaženiu a
poškodeniu.
Pri obzvlášť tenkých betónových stropoch je preto
nutné pri projektovaní stropného debnenia dodatočne
zohľadniť k bežnému dimenzovaniu aj zaťaženie
vznikajúce pri oddebňovaní.
Informujte sa prosím u Vášho Doka-technika.

☞

Zásadne platí:
Oddebňovať by sa malo zásadne od stredu
stropu (v strede poľa) smerom k okrajom.
Pri veľkých rozpätiach je nutné tento postup
bezpodmienečne dodržiavať!
l

A

A

9767-214-01

l ... vzdialenosť stropných podpier od 7,50 m
A presun zaťaženia

999767024 - 09/2006
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Prehľad výrobkov
[kg] Č. výrobku

[kg] Č. výrobku

Doka-stropné systémy
Dokamatic-stôl

Dokamatic-stôl 2,50x4,00m 21mm
Dokamatic-stôl 2,50x5,00m 21mm
Dokamatic-stôl 2,00x4,00m 21mm
Dokamatic-stôl 2,00x5,00m 21mm
Dokamatic-Tisch

515,0
656,0
480,0
600,0

586200000
586201000
586202000
586203000

Doka-stropná podpera Eurex 20 250

12,9 586086000

Doka-stropná podpera Eurex 20 300

15,3 586087000

Doka-stropná podpera Eurex 20 350

17,8 586088000

Doka-stropná podpera Eurex 20 400

22,2 586089000

Doka-stropná podpera Eurex 20 550

34,6 586090000

výška: 148 - 250 cm
výška: 172 - 300 cm
výška: 197 - 350 cm
výška: 223 - 400 cm

výška: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

Dokamatic-stôl 2,50x4,00m 27mm
Dokamatic-stôl 2,50x5,00m 27mm
Dokamatic-stôl 2,00x4,00m 27mm
Dokamatic-stôl 2,00x5,00m 27mm
Dokamatic-Tisch

Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 9,7/200cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 9,7/250cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 20/200cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 20/250cm

560,0
685,0
522,0
625,0

586204000
586205000
586206000
586207000

2,0
2,5
4,2
5,3

186109000
186110000
186107000
186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm
3-SO-doska v súlade s ÖNORM
B3023
Glejovanie odolné voči varu a
počasiu
Vnútorná strana: Vysokokvalitný
povrch z umelej živice s dopĺňajúcim
PUR-náterom a s popraškom
korundu
Vonkajšia strana: Vysokokvalitný
povrch z umelej živice (MUF)

Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 9,7/200cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 9,7/250cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 20/200cm
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 20/250cm

2,5
3,1
5,2
6,5

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm
3-SO-doska v súlade s ÖNORM
B3023
Glejovanie odolné voči varu a
počasiu
Vnútorná strana: Vysokokvalitný
povrch z umelej živice s dopĺňajúcim
PUR-náterom a s popraškom
korundu
Vonkajšia strana: Vysokokvalitný
povrch z umelej živice (MUF)

Dokamatic-stolový rošt 2,50x4,00m
Dokamatic-stolový rošt 2,50x5,00m
Dokamatic-stolový rošt 2,00x4,00m
Dokamatic-stolový rošt 2,00x5,00m
Dokamatic-Tischrost

418,0
536,0
402,0
508,0

pozink.
dovolená nosnosť: pri každej
výťažnej výške 20 kN podľa EN 1065

Doka-stropná podpera Eurex 30 250

14,8 586092000

Doka-stropná podpera Eurex 30 300

16,7 586093000

Doka-stropná podpera Eurex 30 350

20,5 586094000

Doka-stropná podpera Eurex 30 400

24,9 586095000

Doka-stropná podpera Eurex 30 450

29,2 586119000

výška: 148 - 250 cm
výška: 172 - 300 cm
výška: 197 - 350 cm
výška: 223 - 400 cm

výška: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

pozink.
dovolená nosnosť: pri každej
výťažnej výške 30 kN podľa EN 1065

187052000
187053000
187050000
187051000

Dokamatic-stolový paždík 12 4,00m
Dokamatic-stolový paždík 12 5,00m
586208000
586209000
586210000
586211000

Dokamatic-Tischriegel

122,5 586212000
154,0 586213000

lak. na modro
Vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm
moment zotrvačnosti: 728,0 cm4
Prierezový modul: 121,4 cm3

Dokamatic-výkyvná hlavica 40
Dokamatic-Schwenkkopf 40

17,1 586214000

pozink.
dĺžka: 60 cm
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Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl

Prehľad výrobkov
[kg] Č. výrobku

Dokamatic-stolová plošina 1,00/2,00m
Dokamatic-stolová plošina 1,00/2,50m
Dokamatic-Tischbühne

92,0 586218000
103,0 586217000

[kg] Č. výrobku
Dokamatic-spojka lešenia

3,4 586216000

Dokamatic-Gerüstanschluss

pozink.
výška: 27 cm

oceľové časti pozinkované
drevené časti lazúrované na žlto
stav dodávky: zložená

Dokamatic-stolový rám 1,50m

59,8 586224000

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

pozink.

Dokamatic-rozšírenie plošiny 0,50/2,00m
Dokamatic-rozšírenie plošiny 0,50/2,50m
Dokamatic-Bühnenverbreiterung

32,5 586220000
37,0 586219000

oceľové časti pozinkované
drevené časti lazúrované na žlto

Dokamatic-profil plošiny 1,00m
Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

pozink.

Diagonálny kríž 9.150
Diagonálny kríž 9.200
Diagonálny kríž 9.250
Diagonálny kríž 12.150
Diagonálny kríž 12.200
Diagonálny kríž 18.100
Diagonálny kríž 18.250

5,2
6,6
8,0
5,7
6,9
6,1
9,1

Diagonalkreuz

582773000
582774000
582775000
582612000
582614000
582620000
582626000

pozink.

Doka-pojazdné lešenie Z
Doka-Fahrgerüst Z
skladá sa z:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)

Nasadzovací rám Z 1,00m
Nasadzovací rám Z 2,00m
Rám zábradlia Z 1,00m
Zábradlie Z 1,80m
Platforma Z so záklopkou 1,80m
Platforma Z bez záklopky 1,80m
Priečna obruba Z 1,35m
Pozdĺžna obruba Z 1,80m
Diagonálna vzpera Z 2,00m
Horizontálna vzpera Z 1,80m
Trojhranný výložník Z

6,7
11,3
4,1
6,5
17,5
17,0
4,0
5,1
3,0
2,8
5,3

586016000
586017000
586021000
586022000
586023000
586024000
586025000
586026000
586027000
586028000
586029000

(bez zobrazenia)

(L) Vodiace koliesko Z D200mm
(M) Nástupný strmeň Z
(N) Zaťaženie bremenom Z

Dokamatic-zásuvný nosník 2,45m
Dokamatic-Einschubträger 2,45m

10,0 183045000

lazúrov. nažlto

7,1 586030000
2,5 586031000
10,0 586033000

(bez zobrazenia)
D

hliník.
Dodržiavajte návod na montáž a
použitie.

C

Pridržovacia hlavica H20 DF

0,77 586179000

Haltekopf H20 DF
F

E

G

pozink.
dĺžka: 19 cm
šírka: 11 cm
výška: 8 cm

H

A

I

Dokamatic-čelový hranol 4x8cm 2,60m

4,2 183046000

Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

lazúrov. nažlto

B

J
M
L

Dokamatic-spojka podpery

1,3 586215000

Dokamatic-Stützenanschluss

pozink.
výška: 26 cm
jednotka balenia: 15 ks
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Perový čap 16mm

0,25 582528000

Federbolzen 16mm

pozink.
dĺžka: 15 cm
jednotka balenia: 100 ks

Odborníci na debnenie

51

Prehľad výrobkov

Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl
[kg] Č. výrobku

T-lišta 21/42 2,00m

0,34 580196000

T-Leiste 21/42 2,00m

[kg] Č. výrobku
Pohon DF

šed.

Transportný vozík DF

512,0 586062000

Andockantrieb DF

lak. na modro
dĺžka: 100 cm
šírka: 100 cm
výška: 130 cm
Dodržiavajte návod na použitie!

566,0 586080000

Umsetzwagen DF
súčasťou dodávky je:

(A) Nastavovacia páka pre transportný vozík DF
(B) Spona 8

6,0 586063000
2,7 582751000

4 ks
pozink.
šírka: 19 cm
výška: 46 cm
priemer kľúča: 30 mm
Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte – v opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo zlomenia!
pozink.
dĺžka: 181 cm
šírka: 130 cm
výška: 154 - 303 cm
max.nosnosť: 1500 kg
Dodržiavajte návod na použitie!
potrebné napájanie hydraulického
pohonu prúdom:220V /50 Hz

Transportná vidlica DM 1,5t nastaviteľná
Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar

1134,0 586233000

pozink.
dĺžka: 634 cm
šírka: 245 cm
výška: 507 cm
stav dodávky: zložená
max.nosnosť: 1500 kg
Dodržiavajte návod na použitie!

Vertikálne predĺženie DM 1,5t 3,30m

240,0 586235000

Vertikalverlängerung DM 1,5t 3,30m
pozink.
výška: 352 cm
Dodržiavajte návod na použitie!

Výložník pre transportný vozík DF
Ausleger für Umsetzwagen DF

40,0 586015000

pozink.
Dodržiavajte návod na použitie!

Nasadzovacia zvierka H20 pre vidlicu 1,5t

4,5 586236000

Aufsatzklemme H20 für Gabel 1,5t

pozink.
výška: 45 cm

Nasadzovací rám DF

82,0 586079000

Aufsatzrahmen DF

pozink.
dĺžka: 134 cm
šírka: 130 cm
výška: 75 cm
Dodržiavajte návod na použitie!

Alu-nasadzovací rám DM 2,25m
Alu-Aufsatzrahmen DM 2,25m

59,2 586238000

hliník.
dĺžka: 187 cm
šírka: 128 cm
výška: 225 cm
Dodržiavajte návod na použitie!
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Nasadzovací profil H20 pre vidlicu 1,5t
Aufsatzprofil H20 für Gabel 1,5t

34,1 586237000

pozink.
dĺžka: 83 cm
výška: 52 cm

Výložník DF 1t
Ausleger DF 1t

263,0 586068000
pozink.
dĺžka: 336 cm
šírka: 66 cm
výška: 309 cm
stav dodávky: zložená
max.nosnosť: 1000 kg
Dodržiavajte návod na použitie!
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Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl

Prehľad výrobkov
[kg] Č. výrobku

Výložník DF 1,5t

475,0 586064000

Ausleger DF 1,5t

[kg] Č. výrobku
Dokamatic-prievlaková príložka 60cm
Dokamatic-Unterzugslasche 60cm

pozink.
dĺžka: 456 cm
šírka: 82 cm
výška: 386 cm
stav dodávky: zložená
max.nosnosť: 1500 kg
Dodržiavajte návod na použitie!

lak. na modro
výška: 68 cm

Univerzálny debniaci uholník 30cm
Universal-Abschalwinkel 30cm

Vidlica DF 1t 0,90m
Vidlica DF 1t 1,30m
Vidlica DF 1t 2,00m

pozink.
dĺžka: 411 cm
výška: 58 cm
max.nosnosť: 1000 kg
Dodržiavajte návod na použitie!

Vidlica DF 1,5t 0,90m
Vidlica DF 1,5t 1,30m
Vidlica DF 1,5t 2,00m

0,90 586232000

pozink.
výška: 21 cm

220,0 586069000
245,0 586070000
274,0 586071000

Gabel DF 1t

21,1 586226000

Dokamatic-debniaca jednotka 50cm
Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

16,8 586223000

pozink.
dĺžka: 71 cm
výška: 57 cm

480,0 586065000
520,0 586066000
540,0 586067000

Gabel DF 1,5t

pozink.
dĺžka: 638 cm
výška: 71 cm
max.nosnosť: 1500 kg
Dodržiavajte návod na použitie!

Vyrovnávacia príložka FF20/50

Framax-rohová upínacia koľajnica
Framax-Eckklemmschiene

lak. na modro
dĺžka ramena: 60 cm

9,1 587532000

Ausgleichslasche FF20/50

Dokamatic-okrajová zvierka 0,70m

3,9 586222000

Dokamatic-Randklemme 0,70m

pozink.

lak. na modro
dĺžka: 87 cm
moment zotrvačnosti: 97,2 cm4
Prierezový modul: 21,6 cm3

Panelová spojka FF20/50 Z

12,8 588151000

6,0 587533000

Elementverbinder FF20/50 Z

lak. na modro
dĺžka: 55 cm
moment zotrvačnosti: 97,2 cm4
Prierezový modul: 21,6 cm3

Nosníkový plech Top50

Pripevňovací popruh 5,00m

2,8 586018000

Zurrgurt 5,00m

žltá
max. sila v ťahu: 10 kN

1,2 580081000

Trägerklammer Top50

lak. na modro
výška: 15 cm

Doka-expres-kotva 16x125mm

0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm

pozink.
dĺžka: 18 cm
jednotka balenia: 10 ks

Spojovací čap 10cm

0,34 580201000

Verbindungsbolzen 10cm
pozink.
dĺžka: 14 cm
jednotka balenia: 100 ks

Doka-pružinová hmoždinka 16mm
Doka-Coil 16mm

Pružinová závlačka 6mm

0,06 580204000

Federvorstecker 6mm

pozink.
dĺžka: 13 cm
jednotka balenia: 250 ks
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0,009 588633000

pozink.
priemer: 1,6 cm
jednotka balenia: 100 ks
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Prehľad výrobkov

Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl
[kg] Č. výrobku

Dokamatic-transportný popruh 13,00m
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

[kg] Č. výrobku
Ochranné zábradlie 1,10m

zelen.
max.nosnosť: 2000 kg
Dodržiavajte návod na použitie!
Označenie GS platí len pre popruh!

Nastavovacia opora 340 s opornou hlavou
Justierstütze 340 mit Stützenkopf

5,6 584384000

Schutzgeländer 1,10m

pozink.
dĺžka: 134 cm

28,0 580671000

pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm
Zohľadnite platné bezpečnostnotechnické predpisy!

Zástrčná objímka 24mm

0,03 584385000

Steckhülse 24mm

šed.
dĺžka: 16,5 cm
priemer: 2,7 cm

Objímka so závitom 20,0

0,03 584386000

Schraubhülse 20,0

Nastavovacia opora 540 s opornou hlavou
Justierstütze 540 mit Stützenkopf

žltá
dĺžka: 20 cm
priemer: 3,1 cm

35,2 580673000

pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm
Zohľadnite platné bezpečnostnotechnické predpisy!

Pásové sťahovadlo B 5,00m

3,5 580394000

Bandzwinge B 5,00m

pozink.

Plastové kladivo 4kg

4,5 586097000

Kunststoffhammer 4kg

modrá
dĺžka: 110 cm

Zasúvacie zábradlie T 1,80m

17,7 584373000

Einschubgeländer T 1,80m

pozink.

Prepínací rapkáč 1/2"

0,73 580580000

Umschaltknarre 1/2"

pozink.
dĺžka: 30 cm

Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S
Schutzgeländerzwinge S

pozink.
výška: 123 - 171 cm

11,5 580470000
Zakladací kľúč 30 1/2"
Stecknuss 30 1/2"
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0,20 580575000
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Informácie pre užívateľov Dokamatic-stôl

Prehľad výrobkov
[kg] Č. výrobku
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S Dokamatic-stolom je možné veľké stropné plochy debniť
ešte rýchlejšie
Vopred zhotovené Dokamatic-stoly je možné horizontálne a vertikálne rýchlo premiestňovať, a tým znížiť mzdové
náklady. Vzhľadom na jednoducho integrovateľné príslušenstvo pre plošiny, prievlaky, vyrovnania a obvodové
debnenie sa stávajú mnohostrannými a bezpečnými pri každom tvare a výške stropu.
Dokamatic-stoly si môžete prenajať, vziať na lízing alebo kúpiť.
V každej pobočke Doka neďaleko Vás.
Jednoducho len zavolajte.

Centrálny závod združenia Doka, Amstetten

Doka medzinárodne
Österreichische Doka
Zertifikát

ISO 9001

Schalungstechnik GmbH
Reichsstrasse 23
A 3300 Amstetten / Rakúsko
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: Oest.Doka@doka.com
Internet: www.doka.com

Slovensko:

Česká republika:

Doka-pobočky a
generálne zastupiteľstvá:

Doka Slovakia
Debniaca technika s.r.o.

Česká Doka
Bednící technika spol. s r.o.

Ivanská cesta 28,
SK 821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel.: +421 (0)2 43 42 14 26
+421 (0)2 43 42 14 72
Fax: +421 (0)2 48 20 21 20
E-Mail: Slovakia@doka.com
Internet: www.doka.sk

Za Avií 868
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 284 001 311
Fax: +420 284 001 312
E-Mail: Ceska@doka.com
Internet: www.ceskadoka.cz

IČO: 31 354 335
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro,
Vložka č.: 5405/B

Pobočka Brno

Austrália
Belgicko
Brazília
Bulharsko
Chorvátsko
Čína
Dánsko
Egypt
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Guatemala
Holandsko
India
Indonézia
Irán
Írsko
Island
Izrael
Japonsko
Južná Afrika
Katar
Kórea
Kuvajt
Libanon
Líbya

Pobočka Prešov
Košická 48
SK 080 01 Prešov 1
Tel.: +421 (0)51 772 39 19
Fax: +421 (0)51 749 27 62

Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
(areál Stavomontáže a.s.)
SK 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 47 00 48 0
Fax: +421 (0)48 47 00 48 8

Kšírova 265
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 543 424 711
Fax: +420 543 424 712
E-Mail: Brno@doka.com

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
CZ 718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: +420 596 226 480
Fax: +420 596 226 481
E-Mail: Ostrava@doka.com
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Litva
Lotysško
Maďarsko
Malajzia
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
SAE
Saudská Arábia
Singapur
Slovinsko
Španielsko
Srbsko a Čierna Hora
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia

