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Principielle sikkerhedsinstrukser
Brugergrupper

Planlægning

● Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder
med det her beskrevne Doka produkt/system, og
indeholder oplysninger for standardudførelsen om
monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne
system.
● Alle personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser.
● Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller
har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og
oplæres i brugen af kunden selv.
● Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. brugerinformationer, montage- og brugervejledninger,
driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at de er
blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på
opstillingsstedet.
● De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt
øvrige gældende sikkerhedsregler, for de enkelte
lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildannelse og anvendelse af vore produkter.
Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til
at sørge for, at de i det pågældende land gældende
sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet.

● Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af
forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til
omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal
være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje!
● Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende
dokumentation eller hvis systemet bruges til
andre ting, end anført heri, kræver det en speciel
statisk beregning og en supplerende montagevejledning.

Risikovurdering
● Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere,
realisere og revidere en risikovurdering på hver byggeplads.
Dette dokument danner basis for den individuelle
risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt
anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og
anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse.

Anmærkninger til nærværende
dokumentation
● Denne brugerinformation anvendes som en generel
montage- og brugervejledning, eller integreres i en
speciel montage- og brugervejledning, der er oprettet specielt til en bestemt byggeplads.
● De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og
er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk
henseende.
Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår
af denne dokumentation, skal kunden under alle
omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid
gældende bestemmelser.
● Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er
opført i de enkelte kapitler!
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Under alle faser af brugen gælder
følgende
● Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning,
flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver
ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer.
Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre
rusmidler.
● Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun
må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte
Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka.
● Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at
samtlige byggekomponenter og enheder har den
nødvendige stabilitet!
● De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og
overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan
det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser
(livsfare) til følge og samtidig give store materielle
skader.
● Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt.
Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand
til formene og ved kyndig brug af dem.
● Arbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks.
risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold
skal der træffes forudseende forholdsregler både for
at sikre materiellet og de nærliggende områder og
for at beskytte arbejderne.
● Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder
ordentlig fast og fungerer.
Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige
hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de
efterspændes.
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Montage

Bestemmelser / arbejdssikkerhed

● Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af
kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede,
deformerede dele eller dele, der er svækket på
grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de
ikke bliver anvendt.
● Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen
med systemer fra andre producenter, indebærer det
en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle
skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse.
● Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden.
● Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

● Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver tid gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og
diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte
lande overholdes.
● Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet
hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person.

Service

Opstilling af kassetterne

● Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele. Reparationer må kun udføres af producenten eller af autoriserede aktører.

● Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan
måde, at alle belastninger afledes sikkert!

Symboler

Udstøbning

I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler:

● De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig
udstøbning medfører overbelastning af forskallingen, bevirker større udbøjning og giver risiko for
brud.

Afforskalling
● Afforskallingen må først finde sted, når betonen er
tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har
givet ordre til at afforskalle!
● Under afforskallingen må formen ikke rives af med
kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks.
trækiler, retteværktøj eller systemenheder som
f.eks. Framax afforskallingshjørner.
● Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-,
stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for
risiko!

Transport, stabling og lagring
● Alle gældende bestemmelser omkring transport af
forskallings materiel og stillads skal overholdes.
Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej.
● Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan
skride eller falde af!
● Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte
kapitler i nærværende brugerinformation overholdes!

☞

Vigtig henvisning
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det
bevirke funktionsfejl eller materiel skade.

FORSIGTIG / ADVARSEL / FARE
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det
bevirke materiel skade og medføre alvorlige
legemsbeskadigelser (livsfare).

Instruktion
Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling.

Visuel kontrol
Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt.

Tips
Henviser til praktiske tips.

Henvisning
Henviser til yderligere info-materiale.

Diverse
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med
den tekniske udvikling.
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Eurocodes hos Doka
I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet
en række ensartede standarder for bygge- og anlægsbranchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges
som gældende basis på europæisk plan for produktspecifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag.
Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt
standarder inden for bygge- og anlægsvæsen.
Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard
anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DINnormerne som Doka standard ved produktdimensioneringen.

Ed
Ed

Fd

Fk

γF

Dimensioneringsværdi for en last
(E ... effect; d ... design)
Indvirkning fra Fd
(VEd, NEd, MEd)
Dimensioneringsværdi for en last
Fd = γF · Fk
(F ... force)
Karakteristisk værdi for en last
"effektiv last"; brugslast; nyttelast
(k ... characteristic)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Sikkerhedskoefficient for last
(på belastningssiden; F ... force)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Værdier fra EN 12812

Det ellers meget udbredte "σtill-spænding koncept"
(sammenligning af de eksisterende spændinger med
de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt
sikkerhedskoncept.
Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne)
med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikkerhedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere
delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det
samme!

Rd
Rd

Dimensioneringsværdi for bæreevnen
(R ... resistance; d ... design)
Tværsnittets bæreevne
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Træ: Rd = kmod ·
Stål:
Rd =
γM
γM

Rk

Karakteristisk værdi for en bæreevne
f.eks. momentets modstand mod flydning

γM

Sikkerhedskoefficient på materialet
(på materialesiden; M...material)
f.eks. for stål eller træ
Værdier fra EN 12812
Modifikationsfaktor (kun ved træ – af hensyn
til fugt og lastens indvirkningsvarighed)
f.eks. for Dokadrager H20
Værdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377

kmod

Sammenligning af sikkerhederne
(eksempel)
σtill-spænding koncept

115.5 [kN]

Fy

EC/DIN-koncept

Rk

115.5 [kN]

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]
n ~ 1.65

Faktuel

98013-100

60 [kN]

gF = 1.5

Ftill

Faktuel= Ftill

A

98013-102

60<70 [kN]

A

Ed

90 [kN]

De i Doka dokumentationerne "tilladelige
værdier" (f.eks.: Qtill = 70 kN) svarer ikke til
dimensioneringsværdierne (f.eks.: VRd =
105 kN)!
➤ Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger!
➤ I vores dokumentationer er de tilladelige
værdier desuden anført.
Følgende delsikkerhedskoefficienter er der
taget højde for:
γF = 1,5
γM, træ = 1,3
γM, stål = 1,1
kmod = 0,9
Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en
Eurocode-beregning.

Ed= Rd

A Udnyttelsesgrad
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Doka byggeservice
Support i alle projektfaser
Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et
eneste mål for øje: At medvirke til et bedre forløb på
kundens byggeplads.
Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byggeprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med
fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og
hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven
effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre serviceydelser - i hver af disse faser.

1
Projektudviklingsfase

2
Tilbudsfase

3
Tidsplansudarbejdelse

Træf velfunderede afgørelser
ved hjælp af professionel rådgivning

Optimer det indledende arbejde
med Doka som en erfaren partner

Struktureret brug af forskalling
betyder større effektivitet
på grund af seriøst kalkulerede forskallingskoncepter

Find præcist de rigtige forskallingsløsninger gennem
● assistance ved udarbejdelse af
licitationen
● grundig analyse af udgangssituationen
● objektiv vurdering af planlægnings-, bygge- og tidsrisiko

Udarbejdelse af tilbud, der holder,
ved
● at basere dem på seriøst kalkulerede, vejledende priser
● det rigtige valg af forskallingsmateriel
● optimal basis for tidskalkulationen

Fra starten af økonomisk bæredygtig planlægning takket være
● detaljerede tilbud
● beregning af materiel
● koordinering af formontagetider
og afleveringstidspunkter

8
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Dine fordele
takket være professionel rådgivning

4
Byggefasen

5
Afleveringsfasen

● Spar udgifter og tid
Rådgivning og support fra starten
af betyder et rigtigt valg og planmæssig brug af forskallingssystemerne. Du opnår en optimal
udnyttelse af forskallingsmateriellet og effektivt forskallingsarbejde
på grund af de rigtige arbejdsprocesser.
● Maksimering af arbejdssikkerheden
Rådgivning og support omkring
rigtig og planmæssig brug giver
større arbejdssikkerhed.

Optimal brug af ressourcerne
med hjælp fra Doka forskallingseksperter

Optimering af forløbet takket være
● eksakt arbejdsplanlægning
● internationalt erfarne projektteknikere
● tilpasset transportlogistik
● support på stedet

999768008 - 05/2012

Positiv afslutning
ved hjælp af professionel support

Doka's byggeservice står for transparens og effektivitet med
● samlet returnering af forskallingen
● professionel nedtagning
● effektiv rengøring og istandsættelse med specialudstyr

● Transparens
Med transparente serviceydelser
og udgifter undgås improviseringer under og ubehagelige overraskelser ved byggeperiodens
afslutning.
● Færre tilsynsudgifter
Med kyndig rådgivning omkring
valg, kvalitet og rigtig brug undgås defekt materiel og slitagen
minimeres.
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Produktbeskrivelse
Doka Xtra dæksystem håndsystemet med integreret afforskallingslogik

Kun få systemkomponenter - perfekt
afstemt efter hinanden

Doka Xtra giver enkle og hurtige arbejdsprocesser på
grund af den integrerede afforskallingslogik:
● prædefineret afforskallingsproces
● optimeret byggepladslogistik - kun én dragerlængde
2,65 m
● mindre materiel på byggepladsen - ca. 75% af
enkeltkomponenterne kan afforskalles tidligt
● det anvendte materiel behandles skånsomt
Andre fordele:
● fleksibelt pga. de prædefinerede spring - nemt at tilpasse vægge og søjler
● støttehøjde op til 5,50 m
● frit valg af forskallingsform
● ingen udmåling

9768-201-01
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ProFrame finér
● en speciel overfladecoating giver pæne betonoverflader
● kan anvendes på begge sider
● omløbende kantbeskyttelse giver lang levetid
● forbedret arbejdssikkerhed på grund af nedsat risiko
for at skride
● nem rengøring med højtryksrenser
● pladsbesparende ved opmagasinering og transport
Følg brugerinformationerne i "Doka forskalling
finér ".

Doka drager H20 top 2,65m
● kun én dragerlængde som bære- og tværdrager
● integrerede støddæmpere ved dragerenden sikrer
færre beskadigelser og lang levetid
● faste placeringspunkter (mærker) som målestok for
montering og kontrol
Følg brugerinformationerne "Træforskallingsdragere"!

Doka Xtra hoved
● integreret quick-sænkefunktion giver skånsom afforskalling
● stabilitet under afforskallingen
● bæreevnen afstemt efter Doka stålrørsstøtterne
Eurex 20 top og Eurex 30 top iht. EN 1065.

Doka stålrørsstøtte Eurex top
Stålrørsstøtte
Till. last
Eurex 20 top
20 kN
Eurex 20 top som hjælpestøtte
30 kN
Eurex 30 top
30 kN
Eurex 30 top som hjælpestøtte
40 kN
Stålrørsstøtter med Xtra hoved må ikke anvendes i fuld
udtrækslængde!
Tilladelig udtrækslængde for stålrørsstøtterne:
maks. udtrækslængde minus 50 cm konstruktionshøjde på Xtra
hovedet

godkendt iht. Z-8.311-905
støtte iht. EN 1065
nummererede afsætningshuller til højdeindstillingen
speciel gevindgeometri gør det nemmere at løsne
stålrørsstøtten, selv under stor belastning
● forkrøppede afsætningsbøjler nedsætter risikoen for
at komme til skade og gør betjeningen nemmere
●
●
●
●

Følg brugerinformationerne i "Stålrørsstøtter
Eurex top"!

☞

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 700 må kun
anvendes ved begrænset udtrækslængde.
Følg brugerinformationen "Doka stålrørsstøtte
Eurex 20 top 700"!

ADVARSEL
➤ Det er ikke tilladt at anvende stålrørsstøtteforlænger 0,50m.

Topstykke H20 DF

Doka treben stand

● nemt at montere på stålrørsstøtten
● sikrer mellemstøtterne ved bæredrageren

● monteringshjælp for stålrørsstøtter
● på grund af de drejelige ben er rejsningen fleksibel
selv ved trange pladsforhold langs vægge og i hjørner

999768008 - 05/2012
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Systemlogik
På grund af den enkle logik ved Doka Xtra systemet
kan planlægning og arbejdsforberedelse udgå.
Mængdeberegningen foregår med materialeskyderen.

Typer stålrørsstøtter
Afhængig af dæktykkelsen kan der vælges mellem 2
typer stålrørsstøtter:
Dæktykkelse
op til 23 cm
op til 32 cm

Stålrørsstøtte
Eurex 20 top
Eurex 30 top1)

Som mellemstøtte kan der også anvendes Eurex 20 top. Men for at
undgå forvekslinger anbefales stålrørsstøtter Eurex 30 top hele vejen
igennem.

1)

☞

9768-100

Vigtig info:
Stålrørsstøtter med Xtra hoved må ikke
anvendes i fuld udtrækslængde!
Tilladelig udtrækslængde for stålrørsstøtterne:
maks. udtrækslængde minus 50 cm konstruktionshøjde på Xtra hovedet
Eksempel: Stålrørsstøtte Eurex 20 top 300 må
maks. trækkes ud til 250 cm.

b

a

B

c

A

9768-230-02

a ... Konstruktionshøjde Xtra hoved 50 cm (helt nøjagtigt 53,6 cm)
b ... maks. udtræk på stålrørsstøtten (ved Eurex 20 top 300: 300cm)
c ... till. udtræk på stålrørsstøtten (ved Eurex 20 top 300: 250cm)
A Doka stålrørsstøtte (f.eks. Eurex 20 top 300)
B Doka Xtra hoved

Valg af stålrørsstøttelængde:
Rumhøjde
210 - 252 cm
231 - 302 cm
256 - 352 cm
285 - 402 cm
306 - 452 cm
356 - 552 cm
361 - 552 cm

Doka stålrørsstøtte
Eurex 20 / 30 250
Eurex 20 / 30 300
Eurex 20 / 30 350
Eurex 20 / 30 400
Eurex
30 450
Eurex 20
550
Eurex
30 550

Afforskallingsforløb: 2 cm (indberegnet i tabellen)

12
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Bære- og tværdrager
Doka drager H20 top med dragerlængde 2,65m
anvendes både som bæredrager og som tværdrager.
Anvendelse
som bæredrager
som tværdrager

Dragerlængde
2,65m
2,65m

Afstande og placering af de enkelte
komponenter
Uanset om dragerne ligger på, mellem eller ved siden
af mærkerne, er de maksimale afstande altid entydige.
Med et hurtigt blik og uden opmåling kan det kontrolleres, at monteringen er rigtig.

Bæredragernes retning bør vælges på tværs af
retningen på et ulige rummål (5 m, 7 m, 9 m,
...). Det giver en bedre udnyttelse af systemet.

a

Format på finérpladerne
A

ProFrame finéren i formatet 200/50cm (21 eller 27mm)
passer med sine mål præcist ind i mønsteret på Doka
Xtra systemet.

9768-202-01

a ... 0,5 m
A Mærke

32,5 cm (mærker ved dragerenden)
● maks. kantdrager-konsol
● min. konsol ved bunddrager overlapningen
1 mærke = 0,5 m
● maks. tværdragerafstand
2 mærker = 1,0 m
● maks. støtteafstand
4 mærker = 2,0 m
● maks. bæredragerafstand

11

32.5 cm

32.5 cm

B

4

A

C

4

2

32.5 cm

9768-203-01

A Stålrørsstøtte Eurex + Doka Xtra hoved + treben stand
B Stålrørsstøtte Eurex + topstykke H20 DF
C Doka drager H20 top 2,65m

999768008 - 05/2012
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Materialeoptimeret dimensionering
Nedenstående tabeller tillader dimensionering af Doka
Xtra selv til større dæktykkelser.
Bunddragerafstanden beregnes på basis af stålrørsstøtterne og dæktykkelsen.
Stålrørsstøtte
Eurex 20 top
Dæktyk- maks. bunddragerkelse
afstand
23 cm
2,00 m
25 cm
1,90 m
26 cm
1,80 m
28 cm
1,70 m
30 cm
1,60 m
32 cm
1,50 m
34 cm
1,40 m
37 cm
1,30 m
40 cm
1,20 m
44 cm
1,10 m
48 cm
1,00 m

14

Stålrørsstøtte
Eurex 30 top
Dæktyk- maks. bunddragerkelse
afstand
32 cm
2,00 m
34 cm
1,90 m
36 cm
1,80 m
38 cm
1,70 m
40 cm
1,60 m
43 cm
1,50 m
46 cm
1,40 m
49 cm
1,30 m
53 cm
1,20 m
58 cm
1,10 m
64 cm
1,00 m
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Projektering af forskalling med Tipos-Doka
Med Tipos-Doka kan forskallingen
blive en tand billigere

Altid den rigtige mængde forskalling
og tilbehør

Tipos-Doka er udviklet som en hjælp til projektering af Doka forskalling. Til væg- og dækforskallinger og til gangbroer stilles dermed de værktøjer til
rådighed, som Doka selv bruger til projekteringen.

Nem at betjene, hurtige og sikre
resultater
Da brugerfladen er nem at betjene, kan man arbejde
hurtigt. Lige fra indtastning af grundplanen – pr. SchalIgel® - frem til manuel tilpasning af forskallingsløsningen. Din fordel: Du sparer tid.
Masser af løsningseksempler og assistenter tilsikrer
dig den optimale tekniske og økonomiske løsning af dit
forskallingsproblem. Det giver sikkerhed i brugen og
sparer udgifter.
Du kan straks begynde at arbejde med styklisterne,
tegningerne, opstalterne, snitbillederne og perspektiverne. De dybe detaljer i planerne øger brugssikkerheden.

De automatisk oprettede styklister kan overføres til mange programmer, hvor de kan redigeres videre.

Forskallings- og tilbehørsdele, som skal organiseres
med kort varsel eller hvor man er nødt til at improvisere,
er de dyreste. Derfor tilbyder Tipos-Doka komplette
styklister, så det ikke længere er nødvendigt at improvisere. Planlægning med Tipos-Doka undgår udgifter,
før de overhovedet opstår. Og lagerbeholdningen kan
udnyttes optimalt.

Så klare kan forskallingstegninger være. Både hvad grundplanen og
den rumlige struktur angår, sætter Tipos-Doka nye standarder.

999768008 - 05/2012
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Montage- og brugervejledning

☞

Vigtig info:

FORSIGTIGT
➤ Ved samlet flytning af stålrørsstøtter med
Xtra hoved skal disse sikres med 16mm
låsebolte, så de ikke kan falde ud. Det gælder især for liggende transport.

● Udover denne vejledning skal kapitel "Hjælpestøtter, betonteknologi og afforskalling"
ubetinget overholdes.

Opstilling af kassetterne
Opstilling af stålrørsstøtter
➤ Læg bære- og tværdragerne på kanten.
Mærkerne på drageren angiver maks. afstandene:
- 4 mærker for bunddragere
- 4 mærker for støtter med treben stand
➤ Stil trebenet op.
➤ Indstil stålrørsstøtten groft i højden med afsætningsbøjle.
Nummereringen af afsætningshullerne gør højdeindstillingen nemmere.
➤ Skyd nedsænkningsenheden på Xtra hovedet opad
og fastgør den med et kraftigt hammerslag på kilen.
1

➤ Sæt Xtra hovedet på stålrørsstøtterne og fastgør
dem med låsebolte 16 mm.
B

C

A

9768-230-01

A Doka Xtra hoved
B Doka stålrørsstøtte
C Låsebolt 16mm

☞

➤ Kilesamlinger må ikke smøres med olie eller
fedt.
➤ Sæt stålrørsstøtten med påmonteret Extra hoved i
trebenet og fastgør den med en klemarm.

2

9768-214-01

a

Vend Xtra hovederne ved kantdrageren sådan,
at de stadig kan bankes på ved afforskallingen.

9768-230-03

a ... 7 cm

Frirum mellem kile og hovedplade: 7 cm

9768-204-01

16
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Bæredrageren lægges i
➤ Læg bæredragerne i Xtra hovederne ved hjælp af
bjælkegaflerne.
Xtra hovederne kan bære både enkelte dragere (ved
kantstøtter) og dobbeltdragere (ved overlapninger).

Tværdragerne lægges på
➤ Læg tværdragerne på ved hjælp at bjælkegaflerne,
så de overlapper hinanden.
Maksimal afstand mellem tværdragerne: 1 mærke
Pas på, at der kommer til at ligge en drager
(resp. en dobbeltdrager) under hvert planlagt
pladestød.
9720-243-01

ADVARSEL
➤ Det er først tilladt at lægge belastning på
dækforskallingen (f.eks. dragere, støbeplader, armering), når mellemstøtterne er sat
op!
➤ Niveller bæredragerne ind på dækhøjde.

9768-206-01
9768-205-01

Som væltesikring for tværdragerne ved finérbelægningen kan der anvendes strø-stabilisatorer.

9768-235-02

Montering af dækkantforskalling og faldsikring

☞

➤ Brug personligt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning under arbejde på den usikrede
dækkant (f.eks. Doka sikkerhedssele).
➤ Monter dækkantforskallingen.
➤ Monter faldsikringen ved dækkets kant.
Følg brugerinformationerne i "Doka låseklemme"!

999768008 - 05/2012
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Mellemstøtterne stilles op

☞

Vigtig info:
➤ Stil mellemstøtterne kraftoverførende op.
Overhøjde på enkelte støtter er ikke tilladt!
➤ Sæt topstykke H20 DF på det indvendige rør på stålrørsstøtten og lås det fast med den integrerede fjederstålsbøjle.
1

☞

Vigtig info:
➤ ProFrame finér skal altid lægges på tværdragerne nedefra med rullestillads DF eller et
andet gængs rullestillads resp. en platformstige.
➤ Læg ProFrame finéren på på tværs af tværdragerne.
ProFrame finér lægges på - Variant montering
oppefra

3

2

ProFrame finér lægges på - Variant montering
nedefra

9767-233-01

☞

➤ I henhold til lokale reglementer eller som et
resultat af en risikovurdering foretaget på foranledning af opstilleren kan det under montering oppefra være nødvendigt at bruge personligt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning.

➤ Stil mellemstøtterne op.
➤ Læg ProFrame finéren på på tværs af tværdragerne.

A
B

9768-215-01

A Topstykke H20 DF
B Doka-drager H20 top

Maksimal afstand mellem støtterne: 2 mærker

9768-208-01

➤ Spray forskallingsolie på ProFrame finéren.
Info:
Horisontalkræfterne ved åbne dækkanter, ved overliggere og trin i dækplader skal afledes ved hjælp af stivere eller forankringer.
9768-207-01

18

☞

Vindsikring
● Ved større rum skal montagen - bæredrager
/ tværdrager / finérplader – ske trinvis i takt
med at byggeprocessen skrider frem. Det
øger stabiliteten.
Sørg hele tiden for passende afstøtning
langs væggene og/eller søjler.
● Hvis der er risiko for væltning på grund af vinden, skal fritstående, ikke-lukkede dækflader
afsikres ved arbejdspauser og fyraften.
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Udstøbning

Tidlig afforskalling

Som en beskyttelse for forskallingsformenes overflade
anbefaler vi en vibrator med gummikappe.

☞

Overhold afforskallingsfristerne.

Mellemstøtterne fjernes
➤ Fjern mellemstøtterne og læg dem på transportbarellen.

9768-216-01

Efter udstøbningen
➤ Fjern trebenene.

9768-218-01

9768-219-01

Når mellemstøtterne er taget ned, er der kun et støtteskelet tilbage i en afstand af 2,0 m i begge retninger.
Det giver plads nok til at man kan køre uhindret med
rullestillads.
Rullestillads DF giver sikker og nem ind- og
afforskalling ved middel rumhøjde.

9768-216-02

● Sammenklappeligt rullestillads af letmetal
● Variabel arbejdshøjde op til 3,50 m
(maks. platformhøjde: 1,50 m)
● Stilladsbredde: 0,75 m
Til større højder egner rullestillads Z sig.

999768008 - 05/2012

19

Brugerinformation Doka Xtra

Dækforskallingen sænkes
➤ Sænk dækforskallingen med et slag af hammeren på
kilen på Xtra hovedet.

2

9768-229-01

1

Fritliggende enkeltkomponenter fjernes
➤ Vip tværdragerne, træk dem ud og læg dem i transportbarellen.
Dragere under et pladestød skal blive siddende.
➤ Tag ProFrame finéren af og læg den i transportbarellen.
ProFrame finér, der er fastspændt af stålrørsstøtterne med Xtra hoved, bliver siddende.

9768-224-01

9768-221-01

Stålrørsstøtterne med Xtra hoved forbliver fastspændt.
➤ Stålrørsstøtter, der eventuelt kan have løsnet sig,
efterspændes.

9768-222-01

9768-225-01

9768-223-01

➤ DieTag de øvrige tværdragere og bæredragerne ud
og læg dem i transportbarellen.

9768-226-01

20
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Integrerede hjælpestøtter (stålrørsstøtter
med Xtra hoved) i området omkring afstøtninger (vægge, støtter, overliggere osv.) kan
også afforskalles tidligere.

Afforskalling af de integrerede hjælpestøtter
➤ Løsn indstillingsomløberen med en hammer.
➤ Tag fat om indskudsrøret.
➤ Åbn afsætningsbøjlen, så indskudsrøret bliver løsnet. Det skal føres i hånden, når det skydes ind.
➤ Fjern samtidig ProFrame finéren. Læg stålrørsstøtterne og ProFrame finéren i transportbarellen.

9768-232-01

A

2

(A) ... Integrerede hjælpestøtter i området omkring afstøtninger

1
3

Principielt gælder følgende:
Hjælpestøtter skal dimemnsioneres sådan, at
alle belastninger, der kan opstå under byggeriet, bliver optaget og afledt af dem.

9768-231-01

Det er mest praktisk at flytte stålrørsstøtterne
og Doka Xtra hovedet hver for sig (stålrørsstøtterne kan pakkes tættere i transportbarellen).

Hjælpestøtterne stilles op
➤ Hjælpestøtterne skal stilles op, før dækket ovenover
udstøbes.

999768008 - 05/2012
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Tilpasningsevne
Tilpasningsstykker og tilpasninger
lader løs med systemet – uden tilbehørsdele. Tilpasningen foregår ved at teleskopere Doka-dragerne og
lægge strimler af forskallingsforme i.

Intervaller og fleksibilitet i samme
system
Doka Xtra kan også tilpasses vanskelige grundplaner.

9768-212-01

9768-211-01

Tilpasning omkring bygningssøjlerne

Tilpasning ved kanten

B
B

A

9768-209-01

9776-200-01

A

A ProFrame finér
B Passtrimler i udligningsområdet

☞

Fiberretningen på dæklaget (A) skal ligge på
tværs af afstøtningerne (B) .

9792-210-01

A

999768008 - 05/2012
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Dækforskalling i kantområdet
Kantområde med Dokamatic dækborde
Specielt i kantområderne er kombinationen af Doka
Xtra og Dokamatic borde fordelagtig.
Overliggere, kantforskallinger og afgrænsninger kan på
den måde udføres nemt og sikkert.

uden kantbjælke
B

D
A

9768-213-01

C

Kantområde med Doka Xtra
Hvis ikke der er noget kantbord til rådighed, skal der
tages højde for følgende, når der anvendes Doka Xtra:
● Overkonstruktionen skal forbindes kraftoverførende
for at kunne aflede de opståede horisontale kræfter.
● Afsværtningen kan fastgøres på tvær- eller bæredrageren.
ADVARSEL
➤ Ved stor arbejdshøjde skal tværdrager-elementerne formonteres med arbejdsplatforme på jorden.
➤ Ved arbejdsplatforme på udkragende dækforskallinger skal formen sikres, så den ikke
kan løftes af.
➤ Tværdragere med kantforskalling skal sikres, så de ikke kan trækkes vandret ud.
➤ Desuden skal der anbringes et sikkerhedsstillads på bygningen.

A Dokamatic dækbord
B Dokamatic dækbord platform
C Afsværtning
D Doka Xtra

med kantbjælke

B

A

D
C

9768-227-01

A Dokamatic dækbord
B Rækværkstolpe T 1,80m
C Afsværtning
D Doka Xtra

ADVARSEL
➤ Ved lange udkragninger på hovedbjælkerne
skal disse sikres, så de ikke kan løsne sig.

999768008 - 05/2012
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Kantforskallinger
Universal forskallingsvinkel 30cm

Montering B: Fastgørelse med Spax-skruer
E

Montering A: Fastgørelse med søm

C

d

D

C
A

d

B
A

D
B

9768-234-01
9768-233-01

d ... Dæktykkelse max. 30 cm
A Universal forskallingsvinkel 30cm
B Søm 3,1x80
C Doka forskalling finér 3-SO

Tips for afforskalling:
➤ Tag sømmene ud på afforskallingssiden.
➤ Sæt hammeren ind i det frie hjørne (træ som
underlag for at beskytte finéren).
➤ Løft forskallingsvinklen op.

d ... Dæktykkelse max. 30 cm
A Universal forskallingsvinkel 30cm
C Doka forskalling finér 3-SO
D Spax-skruer 4x40 (helgevind)
E Doka drager H20

Info:
"Liggende" brug af forskallingsdragere (belastningsretning på tværs af profilniveauet) er principielt forbudt.
Men det her viste eksempel med forskallingsvinkel er
tilladt.

Dimensionering

a

Tr652-203-02

TR652-202-01

Fastgørelse
4 styk søm 3,1x80
4 styk Spax-skruer 4x40
(helgevind)

26

Montering
A
B

maks. indflydelsesbredde a
ved dæktykkelse [cm]
20
25
30
90
50
30
220

190

160
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Doka låseklemme
Doka låseklemmen bruges til hurtig og sikker opbygning af dækkantforskallinger.
● Til dæktykkelser på op til 60 cm
● 3 fastgørelsesmuligheder
● Forskellige kantforskallinger mulig
● Passende som holder for Doka standard rækværk
(overholder også kravene i DIN EN 13374)
● Montering/afmontering mulig oppefra eller nedefra
ved brug af kantbegrænsningssko
● Lav stykvægt (kan skilles ad)

Systemmål

d

Følg brugerinformationerne i "Doka låseklemme"!

c

b
a1,2

98023-200-04

a1 ... 15 - 57,5 cm med kantbegrænsningssko
a2 ... 18 - 57,5 cm med ankerstav 15,0 resp. gesimsanker 15,0
b ... Forskallingsoverstand min. 2 cm (som regel 5 cm)
c ... Bredde på kantforskalling 2 - 15 cm
d ... Dæktykkelse maks. 60 cm

98023-233-01

Anvendelseseksempel

Info:
Endegelænderet skal monteres, før finéren sættes på.

999768008 - 05/2012
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Afsværtningsløsninger
Til at optage mindre horisontale laster (stabilisering,
V/100, afsikring mod vinden osv.).

Gennem dragerhullet
Afsværtning på ankerstav eller armeringsstang
Ø20 mm gennem dragerhullet

H

Maks. afsværtningslast: 5 kN

A

V
Tr784-204-01

B
Tr784-202-01

A

H Horisontallast
V Vertikallast
A Afsværtningskraft

A Laststrop 5,00m

ADVARSEL
➤ Afsværtningen må aldrig fastgøres direkte
på topstykket eller stålrørsstøtten.

B Ankerstav eller armeringsstang Ø20 mm

Krankrog DF
Maks. afsværtningslast: 3 kN

Tr784-207-01

Tr784-204-01

A
C

Om drager og Xtra hoved

A Laststrop 5,00m
C Krankrog DF

Maks. afsværtningslast: 5 kN

Krankrog
Montage i forvejen på bæredrageren.
Maks. afsværtningslast: 5 kN
Tr784-201-01

A

Tr784-205-01

A Laststrop 5,00m

A

D

A Laststrop 5,00m
D Krankrog

28
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Strø-stabilisator
Med en strø-stabilisator kan forskallingsdragere sikres
mod at vælte under finérbelægningen.
Strø-stabilisator 1

98039-217-01

Strø-stabilisator 2

Montage:
➤ Sæt strø-stabilisatoren på med alu-bjælkegaffel
H20.

98039-217-02

Info:
Strø-stabilisatorerne kan under visse forudsætninger
(f.eks. ved et hældende dæk) også anvendes til at
optage horisontallaster.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til en Doka
tekniker.

999768008 - 05/2012
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Fordele:
● Specielle kløer på flangen mod udskridning
● Stillads ikke nødvendigt, da betjeningen sker fra jorden med alu bjælkegaffel H20
● Kun lidt materiel nødvendigt, da strø-stabilisatorerne
kan flyttes i takt med rejsningen:
- ca. 20 stk. strø-stabilisator 1
- ca. 10 stk. strø-stabilisator 2

Strøen er låst fast.
➤ Læg ProFrame finéren på
➤ Afmonter strø-stabilisatoren med alu-bjælkegaffel
H20, når finérpladen er lagt på.
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Faldsikring på bygværket
Doka låseklemme

Rækværkstvinge T

● Dækkantforskalling og afgrænsning i samme system

● Fastgørelse med forankring eller i armeringsbøjler
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

Følg brugerinformationerne i "Doka låseklemme"!

Rækværksstolpe XP 1,20m

9755-205-01

a

● Fastgørelse med skruebeslag, rækværkstvinge,
rækværksbeslag eller trappekonsol XP
● Afgrænsning med sikringsgitter XP, rækværksbrædder eller stilladsrør

geprüfte
Sicherheit

a

a ... > 1,00 m

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge T"!

98031-200-01

Rækværksholder 1,10m
● Fastgørelse i indstøbningsdel for skrue 20,0 eller
indstøbningsdel for dorn 24 mm
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m

a

Følg brugerinformationerne i "Endesikringssystem XP"!

Rækværkstvinge S
9771-200-01

● Fastgørelse med integreret tvinge
● Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør
geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m

9756-206-01

a

Følg brugerinformationen "Rækværksholder
1,10m"!

geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!

30
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Kombinationer
På grund ensartet montage af overkonstruktionerne på
Doka-dæksystemerne kan disse også anvendes sammen på byggepladsen.

Dokamatic og Dokaflex borde
Doka bordene er præfabrikeret og sparer arbejds- og
krantider. Ved hjælp af DoKart er det nok med én mand
for at flytte hele systemet videre til næste støbeafsnit.
Systemet er optimeret, så der kun skal bruges minimal
tid til forskallingen af store flader, samtidig med at det
kan klare skiftende statiske og geometriske krav.

Dokaflex 30 tec og Dokaflex 1-2-4
Dokaflex er en hurtig og fleksibel dækforskalling til forskellige grundplaner, til overliggere, forskydninger i
dækket og filigrandæk - mængdeberegningen foregår
nemt med materialskyder uden projektering af forskallingen. Frit valg af forskallingsform opfylder alle arkitekters ønsker hvad betonoverfladen angår.

For yderligere oplysninger se under brugerinformationen "Dokaflex 30 tec" og "Dokaflex 1-2-4".

Dokaflex 1-2-4 og bjælketvinge ved
bjælker og kantforskallinger
Med bjælketvinge 20 kan bjælker og kantforskallinger
forskalles professionelt. Bjælketvingen presser automatisk forskallingen sammen, så den er tæt og giver
pæne betonoverflader og kanter.
For yderligere oplysninger se under brugerinformationerne "Dokamatic bord" og "Dokaflex
bord".

For yderligere oplysninger se under brugerinformationen "Dokaflex 30 tec" og "Dokaflex 1-2-4".
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Transport, stabling og lagring
Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på
byggepladsen.
Genbrugsbeholdere som transportboxe, transportbareller og gitterboxe betyder orden på byggepladsen,
nedsætter spildtider med at lede efter ting og gør det
nemmere at opmagasinere og transportere systemkomponenter, smådele og tilbehør.

Doka gitterbox 1,70x0,80m

Doka gitterbox 1,70x0,80m som transportmiddel
Flytning med kran
➤ Må kun flyttes med sidevæggen lukket!

☞

● Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad
gangen.
● Brug passende kæder. (den till. løfteevne
skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m.
● Hældningsvinkel ß maks. 30°!

9234-203-01

Lager- og transportmidler til smådele:
● lang levetid
● kan stables

Flytning med truck eller palleløftevogn
Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Egnet transportgrej:
● Kran
● Palleløftevogn
● Truck
På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen
åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere.
Maks. bæreevne: 700 kg
Till. læs: 3150 kg

☞

● Ved stabling af genbrugsbeholdere med
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!
● Typeskiltet skal være til stede og være i god
læsbar tilstand.

Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox
Maks. antal kolli oven på hinanden
I det fri (på byggepladsen)
Hældning på gulvet op til 3%
2
Tomme paller må ikke stå oven
på hinanden!

32

I en hal
Hældning på gulvet op til 1%
5
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Doka multi transportbox 1,20x0,80m

Doka multi transportbox som lagerbox
Maks. antal kolli oven på hinanden
I det fri (på byggepladsen)
Hældning på gulvet op til 3%
3
Tomme paller må ikke stå oven
på hinanden!

I en hal
Hældning på gulvet op til 1%
6

Doka multi transportbox som transportmiddel
Flytning med kran

☞
Lager- og transportmidler til smådele:
● lang levetid
● kan stables
Egnet transportgrej:
● Kran
● Palleløftevogn
● Truck

● Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad
gangen.
● Brug passende kæder. (den till. løfteevne
skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m.
● Hældningsvinkel ß maks. 30°!

Maks. løfteevne: 1500 kg
Till. læs: 7900 kg

☞

● Ved stabling af genbrugsbeholdere med
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!
● Typeskiltet skal være til stede og være i god
læsbar tilstand.

Multi transportbox skillevæg

9206-202-01

Indholdet i en multi transportbox kan adskilles med skillevæggene 1,20m eller 0,80m.

Flytning med truck eller palleløftevogn
Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Tr755-200-02

A

A Rigel til fiksering af skillevæggen

Mulige inddelinger
Multi transportbox
skillevæg
1,20m
0,80m

på langs

på tværs

maks. 3 stk.
-

maks. 3 stk.

Tr755-200-04
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Doka transportbarelle 1,55x0,85m
og 1,20mx0,80m

Doka transportbarelle som transportmiddel

Lager- og transportmidler til lange dele:
● lang levetid
● kan stables

☞

Flytning med kran

Egnet transportgrej:
● Kran
● Palleløftevogn
● Truck
Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel.
Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"!

● Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad
gangen.
● Brug passende kæder. (den till. løfteevne
skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m.
● Skal fyldes centreret.
● Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte.
● Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal
anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes!
● Hældningsvinkel ß maks. 30°!

=

=
a

92815-224-01

Doka transportbarelle 1,55x0,85m
Doka transportbarelle 1,20x0,80m

Maks. bæreevne: 1100 kg
Till. læs: 5900 kg

☞

a
maks. 4,0 m
maks. 3,0 m

Flytning med truck eller palleløftevogn

● Ved stabling af genbrugsbeholdere med
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!
● Typeskiltet skal være til stede og være i god
læsbar tilstand.

☞

● Skal fyldes centreret.
● Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte.

Doka transportbarelle som lagerbox
Maks. antal kolli oven på hinanden
I det fri (på byggepladsen)
Hældning på gulvet op til 3%
2
Tomme bareller må ikke stå oven
på hinanden!

☞

34

I en hal
Hældning på gulvet op til 1%
6

● Anvendelse med hjulsæt for transportbarelle:
Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen.
I stablet tilstand må den nederste Doka
transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt.
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Doka transportbarelle for smådele
Lager- og transportmidler til smådele:
● lang levetid
● kan stables
Egnet transportgrej:
● Kran
● Palleløftevogn
● Truck
Samtlige forbindelses- og ankerdele kan opbevares og
stables på en overskuelig måde med denne box.
Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel.

Doka transportbarelle for smådele som transportmiddel
Flytning med kran

☞

● Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad
gangen.
● Brug passende kæder. (den till. løfteevne
skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m.
● Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal
anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes!
● Hældningsvinkel ß maks. 30°!

Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"!

92816-206-01

Flytning med truck eller palleløftevogn
Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Maks. bæreevne: 1000 kg
Till. læs: 5530 kg

☞

● Ved stabling af genbrugsbeholdere med
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!
● Typeskiltet skal være til stede og være i god
læsbar tilstand.

Doka transportbarelle for smådele som lagerbox
Maks. antal kolli oven på hinanden
I det fri (på byggepladsen)
Hældning på gulvet op til 3%
3
Tomme bareller må ikke stå oven
på hinanden!

☞

I en hal
Hældning på gulvet op til 1%
6

● Anvendelse med hjulsæt for transportbarelle:
Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen.
I stablet tilstand må den nederste Doka
transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt.
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Hjulsæt for transportbarelle B

Spændbånd 50

Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel.
Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm.

Med et spændbånd 50 kan ProFrame finér lagres og
transporteres ordentlig.

Leveringsenhed: 2 stk.

Hjulsættet B kan monteres på følgende genbrugsbeholdere:
● Doka transportbarelle for smådele
● Doka transportbareller

● Spændbåndet kombinerer tre funktioner på samme
tid: Underlagsprofil, spændbånd og kantbeskyttelse.
● ProFrame finér leveres fra fabrikken med spændbånd 50. Til hver stabel kræves der 2 spændbånd
50.

Følg driftsvejledningen!

98039-214-01

ProFrame finér 21mm
ProFrame finér 27mm

50 stk.
40 stk.

● Kan anvendes sammen med den mobile Doka transportbarelle (kan transporteres uden kran).

9776-205-01

36
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Hjælpestøtter, betonteknologi og afforskalling
Følg dimensioneringsvejledning "Afforskalling
af dæk inden for byggeri" resp. spørg din Doka
tekniker.

Hvornår skal der afforskalles?
Den nødvendige betonhærdning før afforskalling
afhænger af lastfaktor α . Den kan aflæses i følgende
tabel.

Hjælpestøtterne har til opgave at fordele lasten mellem
det nye dæk og dækket nedenunder. Denne lastfordeling afhænger af dækkenes indbyrdes stivhed.

EGD + NLbyggetilstand
EGD + EGafmontering + NLsluttilstand

0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,25
7,50
8,75

2,00
kN/m2
0,67
0,69
0,71
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80

Lastfaktor α
NLsluttilstand
3,00
4,00
kN/m2
kN/m2
0,59
0,53
0,61
0,55
0,63
0,57
0,65
0,59
0,67
0,61
0,69
0,63
0,72
0,67
0,75
0,69

5,00
kN/m2
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,62
0,65

Gældede for en afmonteringslast EGafmontering = 2,00 kN/m2 og en nyttelast i tidlig afforskallet tilstand for NLbyggetilstand = 1,50 kN/m2
EGD: Beregnet med γbeton = 25 kN/m3
EGafmontering: Last for gulvkonstruktion osv.

Eksempel: Dæktykkelse 0,20 m med nyttelast i sluttilstand 5,00 kN/m2 giver en lastfaktor α på 0,54.
Derfor kan afforskallingen allerede ske, når 54% af 28
dages afhærdningen for beton er nået. Så svarer bæreevnen til den færdige bygnings bæreevne.

☞

Vigtig info:
Hvis stålrørsstøtterne så ikke bliver løsnet resp.
aktiveret, vil de stadigvæk være belastet med
dækkets egenvægt.
Når dækket ovenover så bliver udstøbt, kan
det give en fordobling af lasten på stålrørsstøtterne.
Men stålrørsstøtterne er ikke dimensioneret til
denne overbelastning. Det kan give følgeskader på forskallingen, på stålrørsstøtterne og på
bygningen.

Spørg en fagmand!
Generelt skal spørgsmålet om hjælpestøtter
afklares med en fagmand, uafhængigt af ovenstående oplysninger.
De lokale standarder og forskrifter skal overholdes!

Hærdningsforløbet ved frisk beton
Vejledende tal findes i DIN 1045-3:2008, tabel 2, hvor
varigheden indtil 50 procent slutstyrken er nået (28
dages styrke) kan aflæses, afhængig af temperatur og
beton.
Tallene gælder kun, når betonen efterbehandles kyndigt i hele perioden.
For beton med middel styrkeudvikling kan dermed følgende afledte diagram anvendes.
Betonstyrkeudvikling middel
100
90
80
Betontrykstyrke [%]

Egenlast
EGD
[kN/m2]

☞

70

A

60

C

B

50
40
30
20

98059-100

Udregnes som følger:

Dæktykkelse d
[m]

Det afforskallede og aflastede eller afmonterede dæk
kan bære sin egenvægt og nyttelast fra byggetilstanden, dog ikke støbelasten for næstfølgende dæk.
Understøtningen bruges som afstøtning af dækket og
fordeler støbelasten til flere dæk.

Rigtig opstilling af hjælpestøtterne

Lastfaktor α

α=

Hvorfor bruge hjælpestøtter efter
afforskallingen?

10
0

0

4

8

12

16

20

24

28

Hærdetid (efterbehandlingtid ) [dage]
A ϑ ≥ 15°
B ϑ ≥ 10°
C ϑ ≥ 5°
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Udbøjning ved frisk beton
Betonens elasticitetsmodul når allerede efter 3 dage op
på mere end 90% af 28 dages værdien – uafhængigt af
betonsammensætningen. For frisk beton giver det kun
en uvæsentlig øgning af den elastiske deformation.
Krybedeformationen, der først ophører efter flere år, er
mange gange større end den elastiske deformering.
Tidlig afforskalling – f.eks. efter 3 dage i stedet for efter
28 dage – medfører dog kun en øgning af den samlede
deformation på mindre end 5%.
Sammenlignet hermed har krybeandelen i deformationen en spredning på mellem 50% og 100% af den normale værdi på grund af forskellige forhold som f.eks. tilslagsstoffernes fasthed eller luftfugtigheden. Derfor er
dækkets samlede udbøjning praktisk talt uafhængig af
afforskallingstidspunktet.

Revner i frisk beton
Forløbet af holdbarheden i samlingen mellem armering
og beton sker hurtigere i frisk beton end for trykfasthedens vedkommende. Det betyder, at tidlig afforskalling
ikke har nogen negativ indflydelse på størrelsen og fordelingen af revner på træksiden af jernbetonkonstruktioner.
Andre former for revner kan afværges effektivt med
passende efterbehandlingsmetoder.

Løsning af forskallingen ved bredt
opspændte dæk på over 7,5m støttebredde
Ved tynde, bredt opspændte betondæk (f.eks. i parkeringshuse), skal der tages højde for følgende:
● Ved løsning af dækfladerne opstår der kortsigtet
ekstra belastninger for de stålrørsstøtter, der endnu
ikke er løsnet. Det kan medføre en overbelastning og
beskadige stålrørsstøtterne.
● Her er det vigtigt at kontakte en Doka-tekniker.

☞

Principielt gælder altid:
● Løsning bør generelt foregå fra den ene
side til den anden side eller fra dækkets
midte (felt midte) ud mod dækkets kanter.
Ved store spændvidder er det ubetinget nødvendigt at overholde denne procedure!
● Løsningen må under ingen omstændigheder foretages fra begge sider og ind mod
midten!
l
A

A

Efterbehandling af frisk beton
Den friske beton er ved pladsbeton udsat for kræfter,
der kan resultere i revner og et langsommere forløb af
hærdningen:
● for tidlig udtørring
● hurtig nedkøling de første dage
● for lav temperatur eller frost
● mekaniske skader på betonens overflade
● Hydratationsvarme
● osv.
Den enkleste modforholdsregel er at lade forskallingen
sidde længere på betonens overflade. Denne forholdsregel bør i hvert fald anvendes udover de andre kendte
forholdsregler for efterbehandlingen.

98059-105

l
A

A

98059-105

l ... effektiv dækspændvidde på 7,50 m og over
A Lastforskydning
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Produktoversigt

Brugerinformation Doka Xtra
[kg]

Artikel nr.

[kg]

Artikel nr.

Produktoversigt
Doka
Xtra
dæksystem

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 150

8,0 586096000

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 250

14,8 586092000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 250

12,7 586086400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 300

16,7 586093000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 300

14,3 586087400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 350

20,5 586094000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 350

17,4 586088400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 400

24,9 586095000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 400

21,6 586089400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 450

29,2 586119000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 top 550

32,3 586090400

Længde: 92 - 150 cm

Længde: 148 - 250 cm
Længde: 173 - 300 cm
Længde: 198 - 350 cm
Længde: 223 - 400 cm

Længde: 298 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

Længde: 152 - 250 cm
Længde: 172 - 300 cm
Længde: 197 - 350 cm
Længde: 227 - 400 cm

Længde: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

Galvaniseret
Galvaniseret

Doka treben stand.

15,6 586155000

Stützbein

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 250

12,9 586086000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 300

15,3 586087000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 350

17,8 586088000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 400

22,2 586089000

Doka stålrørsstøtte Eurex 20 550

34,6 586090000

Længde: 152 - 250 cm
Længde: 172 - 300 cm
Længde: 197 - 350 cm
Længde: 227 - 400 cm

Længde: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

Galvaniseret
Højde: 80 cm
Leveringstilstand: klappet sammen

Doka treben stand. top

12,0 586155500

Stützbein top

Galvaniseret
Højde: 80 cm
Leveringstilstand: klappet sammen

Galvaniseret

Doka Xtra hoved

9,7 586108000

Doka Xtra-Kopf

Galvaniseret
Højde: 69 cm

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 250

12,8 586092400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 300

16,4 586093400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 350

20,7 586094400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 400

24,6 586095400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 450

29,1 586119400

Doka stålrørsstøtte Eurex 30 top 550

38,6 586129000

Længde: 148 - 250 cm
Længde: 173 - 300 cm
Længde: 198 - 350 cm
Længde: 223 - 400 cm
Længde: 248 - 450 cm

Længde: 303 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

Topstykke H20 DF

0,77 586179000

Haltekopf H20 DF

Galvaniseret
Længde: 19 cm
Bredde: 11 cm
Højde: 8 cm

Låsebolt 16mm

0,25 582528000

Federbolzen 16mm
Galvaniseret
Længde: 15 cm

Galvaniseret

Strø-stabilisator 1
Strø-stabilisator 2

1,6 586196000
2,1 586197000

Querträgersicherung

Galvaniseret
Højde: 38,7 cm
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Produktoversigt
[kg]

Universal forskallingsvinkel 30cm
Universal-Abschalwinkel 30cm

Artikel nr.

1,0 586232000

[kg]
Kantbegrænsnings ankerbolt 15,0 15-40cm
Abschalanker 15,0 15-40cm

Galvaniseret
Højde: 21 cm

Bjælketvinge 20

Balkenaufsatz 60cm

Rækværks tvinge S

11,5 580470000

Schutzgeländerzwinge S

Galvaniseret
Længde: 30 cm
Højde: 35 cm

Bjælketvinge forlænger 60cm

0,91 586258000

Galvaniseret
Længde: 55 cm

6,9 586148000

Balkenzwinge 20

Artikel nr.

Galvaniseret
Højde: 123 - 171 cm

4,4 586149000

Galvaniseret

Rækværks tvinge T

12,3 584381000

Schutzgeländerzwinge T
Galvaniseret
Højde: 122 - 155 cm

Laststrop 5,00m

2,8 586018000

Zurrgurt 5,00m

Gul

Krankrog DF

5,9 586077000

Umsetzbügel DF

Rækværks holder 1,10m

Galvaniseret
Længde: 42 cm
Bredde: 20 cm
Højde: 36 cm
Følg driftsvejledningen!

Krankrog

5,5 584384000

Schutzgeländer 1,10m

Galvaniseret
Højde: 134 cm

6,2 580460000

Kranöse

Galvaniseret
Højde: 59 cm

Indstøbningsdel for dorn 24mm
Steckhülse 24mm

0,03 584385000

Grå
Længde: 16,5 cm
Diameter: 2,7 cm

Doka låseklemme

12,5 586239000

Doka-Deckenabschalklemme

Indstøbningsdel for skrue 20,0
Schraubhülse 20,0

0,03 584386000

Gul
Længde: 20 cm
Diameter: 3,1 cm

Galvaniseret
Højde: 137 cm

Rækværkstolpe T 1,80m

17,7 584373000

Einschubgeländer T 1,80m

Galvaniseret

Kantbegrænsnings sko

1,6 586257000

Abschalschuh

Galvaniseret
Højde: 13,5 cm
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[kg]

Fodbrædtholder T 1,80m

Artikel nr.

0,53 584392000

Fußwehrhalter T 1,80m

Galvaniseret
Højde: 13,5 cm

Rullestillads DF

[kg]
Doka sikkerhedssele

Artikel nr.

3,6 583022000

Doka-Sicherheitsgeschirr

Følg driftsvejledningen!

44,0 586157000

Mobilgerüst DF

Aluminium
Længde: 185 cm
Bredde: 80 cm
Højde: 255 cm
Leveringstilstand: lagt sammen
Følg driftsvejledningen!

Universal værktøj

3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug
Galvaniseret
Længde: 75,5 cm

Alu bjælke gaffel H20

2,4 586182000

Alu-Trägergabel H20

Aluminium
Gul pulverlakeret
Længde: 176 cm

Dokadrager H20 top N 2,65m
Doka-Träger H20 top N 2,65m

13,8 189013000

Gul laseret

Dokadrager H20 top P 2,65m
Doka-Träger H20 top P 2,65m

14,3 189703000

Gul laseret

ProFrame finer 21mm 200/50cm
ProFrame finer 21mm 200/50cm BS
ProFrame finer 21mm 250/50cm
ProFrame finer 21mm 250/50cm BS

11,0
11,0
13,8
13,8

186118000
186118100
186117000
186117100

ProFrame finer 27mm 200/50cm
ProFrame finer 27mm 200/50cm BS
ProFrame finer 27mm 250/50cm
ProFrame finer 27mm 250/50cm BS

13,5
13,5
16,9
16,9

187178000
187178100
187177000
187177100

ProFrame-Paneel 21

ProFrame-Paneel 27
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Produktoversigt
[kg]

Artikel nr.

Genbrugsbeholdere

[kg]
Doka transport barelle 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka multi transport box 1,20x0,80m

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
Galvaniseret
Højde: 78 cm
Følg driftsvejledningen!

3,1 586156000

Stapelgurt 50

Mehrwegcontainer Unterteilung

3,7 583018000
5,5 583017000

39,5 583016000

Galvaniseret
Højde: 77 cm
Følg driftsvejledningen!

75,0 583011000

Spændbånd 50

Multi transport box skillevæg 0,80m
Multi transport box skillevæg 1,20m

Artikel nr.

Blå pulverlakeret
Leveringsenhed: 2 stk.

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret

Doka transport barelle for smådele
Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Længde: 154 cm
Bredde: 83 cm
Højde: 77 cm
Følg driftsvejledningen!

Hjulsæt for transport barelle B
Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

Blå lakeret

Doka gitterbox 1,70x0,80m

87,0 583012000

Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Galvaniseret
Højde: 113 cm
Følg driftsvejledningen!

Doka transport barelle 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

Galvaniseret
Højde: 77 cm
Følg driftsvejledningen!
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Doka Xtra dæksystem –
håndsystemet med integreret afforskallingslogik
Med tre systemkomponenter, der er afstemt perfekt efter hinanden, kan du optimere din byggepladslogistik.
Med Doka Xtra hovedet er det muligt at afforskalle en stor del af enkeltkomponenterne tidligt.
Det fremskynder arbejdsprocesserne på byggepladsen og sænker mængden af materiel.
Materiellet skånes og arbejdsforløbet bliver mere effektivt.
Du kan leje, lease eller købe Doka Xtra.
Hos nærmeste Doka forhandler.
Kontakt os på telefonen!

Hovedcentral Amstetten for Doka Gruppen

Doka international
Doka GmbH

Certiﬁceret til

Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Østrig
Tel.: +43 (0)7472 605-0
Fax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

ISO 9001

Andre datterselskaber og forhandlere:

Danmark:
Doka Danmark ApS

Århus afdeling

Egegårdsvej 11
4621 Gadstrup
Tel.: +45 46 56 32 00
Fax: +45 46 56 32 50
E-Mail: Danmark@doka.com

Høgemosevænget 3
8380 Trige
Tel.: +45 86 26 39 00
Fax: +45 86 26 39 50

Algeriet
Australien
Bahrain
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Estland
Finland
Forenede Arabiske
Emirater
Frankrig
Grækenland
Holland
Hviderusland
Indien
Iran

Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kina
Korea
Kroatien
Kuwait
Letland
Libanon
Litauen
Luxemborg
Marokko
Mexico
New Zealand

Norge
Panama
Polen
Portugal
Qatar
Romænien
Rusland
Saudi Arabien
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika

Taiwan
Thailand
Tjekkiet
Tunesien
Tyrkiet
Tyskland
Ukraine
Ungarn
USA
Vietnam
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