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Introducere
Indicaţii elementare de siguranţă
Grupuri de utilizatori
▪ Prezentul document se adresează personalului care

▪

▪
▪

▪

lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi conţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit,
relevante pentru montare şi utilizarea conform
domeniului de aplicaţie a sistemului descris.
Toate persoanele care lucrează cu produsul respectiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii
incluse.
Persoanele care nu pot să studieze acest document,
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instruite şi iniţiate de către client.
Clientul trebuie să se asigure că este în posesia
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi
sunt disponibile la locul de utilizare.
În această documentaţie tehnică şi în planurile aferente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor
Doka în situaţiile de lucru prezentate.
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure respectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de
siguranţă a muncii.

Evaluarea riscului
▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea,

realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de
risc pe fiecare şantier.
Acest document constituie baza pentru evaluarea
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instrucţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea
sistemului.
El însă nu le înlocuieşte.
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Observaţii referitoare la acest
document
▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de

▪

▪

instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utilizare specifice şantierului.
Imaginile prezentate în această documentaţie
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea
nu sunt întotdeauna complete din punct de
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost prezentate în aceste descrieri trebuie utilizate de client
conform respectivelor prevederi.
Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii,
în special avertizări, sunt prezentate în capitole
separate!

Planificare
▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-

▪

ranţă la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demontare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile
de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.
Abaterile de la indicaţiile din acest document sau
utilizările în afara domeniului de utilizare specificat impun verificări statice speciale şi instrucţiuni suplimentare de montaj.

Reglementări / protecţia muncii
▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-

▪

nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.
După impactul unei persoane sau a unui obiect cu
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utilizarea în continuare a protecţiei laterale este permisă
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt
valabile următoarele:

Introducere

Montajul
▪ Starea tehnică a echipamentelor /sistemului trebuie

▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon-

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a produsului este condusă şi supravegheată de personal
specializat, în conformitate cu legile, normele şi prevederile în vigoare.
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu trebuie să fie afectată de alcool, medicamente sau droguri.
Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale conform Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de
Doka.
Stabilitatea şi portanţa tuturor componentelor şi unităţilor trebuie asigurată în orice etapă a construcţiei!
Este interzis accesul pe ieșirile în consolă, elementele de compensare etc. până nu se iau măsuri
corespunzătoare pentru asigurarea stabilității (de ex.
prin ancorări).
Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile privind siguranța și Indicațiile privind încărcările trebuie
considerate şi respectate cu exactitate. Nerespectarea acestora poate provoca atât accidente şi vătămări grave ale sănătăţii (pericol de moarte), cât şi
pagube materiale considerabile.
Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofrajelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în
cazul unei utilizări competente la o distanţă corespunzătoare de cofraj.
Clientul trebuie să ia în considerare toate condiţiile
meteorologice, atât în ceea ce priveşte dispozitivul
ca atare, cât şi utilizarea şi depozitarea acestuia (de
ex. suprafeţe alunecoase, pericol de alunecare,
influenţa vântului etc.) şi să ia măsuri preventive
pentru asigurarea dispozitivului, resp. a zonei adiacente, precum şi pentru protecţia angajaţilor.
Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie
controlate în mod regulat.
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după furtună).
Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pieselor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asupra materialelor acestor elemente constructive.
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil
pentru securitate.
Scurtarea tijelor de ancorare cu discuri pentru tăierea metalelor este permisă (aport de căldură numai
la capătul bulonului), totuşi trebuie să se ia măsuri ca
scânteile produse să nu încălzească şi implicit să
deterioreze alte buloane de ancorare.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţionate în mod expres în documentaţiile Doka.
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▪

▪

▪

verificată de către client înainte de utilizare. Trebuie
excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi
cele slăbite datorită uzurii, coroziunii sau putrezirii.
Combinarea sistemelor de cofrare Doka cu cele ale
altor producători implică pericole care pot genera
vătămări ale sănătăţii şi pagube materiale şi impune
din acest motiv o verificare separată.
Montarea trebuie executată în conformitate cu legile,
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventuale obligaţii de verificare.
Modificările produselor Doka sunt interzise şi constituie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea
▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate,

încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările!

Betonarea
▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-

păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîncărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând pericolul de rupere.

Decofrarea
▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi▪

▪

ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi
în baza deciziei unei persoane responsabile.
La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua.
Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de
lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale sistemului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.
La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a
schelei sau a elementelor de cofraj!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
▪ Respectaţi toate prevederile naţionale specifice,

▪
▪

aplicabile în ceea ce priveşte transportul cofrajelor şi
al schelelor. În cazul sistemelor de cofrare este obligatorie utilizarea mijloacelor de prindere specificate.
În cazul în care tipul mijlocului de prindere nu este
definit în prezentul document, clientul va trebui să
folosească mijloace de prindere adecvate respectivei situaţii de utilizare şi conforme cu prevederile
aplicabile.
Îndepărtaţi elementele libere sau asiguraţi-le împotriva alunecării şi a căderii!
Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă,
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capitolele corespunzătoare ale prezentului document!

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Simboluri
În prezentul document sunt utilizate următoarele simboluri:
PERICOL
Această indicaţie avertizează asupra unei
situaţii extrem de periculoase, în care nerespectarea indicaţiei va duce la deces sau
răniri grave, cu urmări ireversibile.

AVERTIZARE
Această indicaţie avertizează asupra unei
situaţii periculoase, în care nerespectarea
indicaţiei poate duce la deces sau răniri
grave, cu urmări ireversibile.

Întreţinerea
▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale

Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către
producător sau de către instituţii autorizate.

ATENŢIE
Această indicaţie avertizează asupra unei
situaţii periculoase, în care nerespectarea
indicaţiei poate duce răniri uşoare, cu urmări
reversibile.

Diverse
Greutăţile indicate sunt valori medii calculate pornind
de la materialul nou şi pot diferi în funcţie de toleranţele
materialului. În plus, greutăţile pot diferi din cauza murdăriei, pătrunderii umezelii etc.
Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul dezvoltării tehnice.

MENŢIUNE
Această indicaţie avertizează asupra situaţiilor, în care nerespectarea indicaţiei poate
duce la defecţiuni sau pagube materiale.

INSTRUCŢIUNI
Indică faptul că utilizatorul trebuie să execute anumite operaţii.

VERIFICAREA VIZUALĂ
Acest semn arată că lucrările efectuate se
vor controla prin verificare vizuală.

Recomandare
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale
necesare pentru utilizare.

Trimitere
Face trimitere la alte documente.

6

999803121 - 02/2020

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

999803121 - 02/2020

Introducere

7

Introducere

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Descrierea sistemului

la cofraje şi structură
Utilizare universală
▪ un singur montant pentru orice tip de protecţie perimetrală
▪ la cofraje, rampe de scară şi margini ale clădirilor
▪ acoperă toate situațiile prin varietatea mare a elementelor de fixare

Montaj rapid şi simplu
prin funcţia easy-click pentru o productivitate mai
mare
Ergonomie maximă
▪ pentru o utilizare rapidă şi intuitivă datorită modului
logic de utilizare
▪ simplifică manipularea
▪ construcție ușoară și rezistentă
▪ piese integrate, care reduc costurile suplimentare

Fixare revoluţionară de jos pentru
extensii pe înălţime
până la o înălţime a grilajelor de 1,80 m cu 20% mai
puţine elemente verticale
Sistemul ingenios
▪ asigură cu un singur montant, protecție completă
până la 1,20 m
▪ poate fi extins simplu, la o înălţime de 1,80 m, prin
utilizarea unui montant de extensie la bază
▪ îndeplineşte toate cerinţele cu doar două tipuri de
montanți, nemaifiind necesară menţinerea la dispoziţie a mai multor tipuri de elemente diferite

▪ 1 montant pentru toate tipurile de balustrade

▪

- Grilaj de protecţie XP
- Balustradă din scânduri
- Ţevi de eşafodaj
- Închidere cu scânduri
"Funcţia Easy-Click"
- Montare şi demontare simplă și rapidă a montantului XP, fără unelte suplimentare
- Blocare automată împotriva ridicării accidentale

▪ Protecţie inferioară XP opţională
- Pentru fixarea unei protecţii inferioare la delimitările cu scânduri sau ţevi de eşafodaj
- Montare şi demontare simple și rapide a protecţiei inferioare XP, fără unelte suplimentare

98031-203-02

Sistem complet de protecție
împotriva căderii

Montant XP în detaliu

98031-208-02

Acest sistem reprezintă soluţia universală de protecție
pentru orice cerință referitoare la protecția perimetrală.
Se potriveşte perfect la sistemele Doka - fie că este
vorba de cofraje pentru pereţi, planşee, de asigurarea
marginii planşeului sau de balustrade de protecţie
fixate de structură.

▪ Montant XP, disponibil în 3 variante de înălțime
- 1,80m
- 1,20m
- 0,60m

Grilaj protecție XP în detaliu
▪ Cadru tubular zincat, pentru mai multă stabilitate şi
durată mare de viaţă.

▪ Protecție inferioară şi mânere, pentru siguranţă şi
flexibilitate.

▪ Etrierele de stivuire împiedică alunecarea acciden-

Siguranţă certificată

tală a grilajelor de protecţie XP.

Formate disponibile:
la cumpărare sau închiriere
Sistemul poate fi închiriat sau achiziționat, după caz
▪ zincat la cald şi robust
▪ conform EN 13374 clasa A
▪ informaţii detaliate pentru utilizatori
▪ diagrame de dimensionare, inclusiv încărcarea din
vânt
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Lăţime
Înălţime
1,20m
0,60m

2,70m
✓
✓

2,50m
✓
✓

2,00m
✓
✓
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1,20m
✓
—
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea
balustradei de până la 1,20 m
Balustradă din scânduri

Ţevi de eşafodaj

Închidere cu scânduri

Delimitări

Grilaj de protecţie XP

98031-201-01
98031-200-01

Înălţime balustradă: 114 cm

98031-220-02

Înălţime balustradă: 119 cm (cu
98031-202-01
balustradă din scânduri de 15 cm
lăţime)
Înălţime balustradă: 110 cm

Înălţime balustradă: 119 cm (cu
balustradă din scânduri de 15 cm
lăţime)

Montant XP 1,20m

Element de prin- Element de prinTalpă montant
dere montant
dere montant Talpă filetată XP
XP
XP 40cm
XP 85cm

Profil de capăt
planşeu XP

Talpă scară XP

Piesă de fixare
placă pod XP

fixare pe
planșeele din
beton

▪

fixare frontală la balcoane

▪

fixare la
perete pentru cofrajele
de închidere
planşeu

▪

▪

cu ancoră
Expres Doka
16x125mm
alternativ, cu
conexpand

▪

cu ancoră
frontală 15,0

▪

cu tijă ancorare 15,0 şi
placă Super
15,0
cu ancoră
frontală 15,0

▪

Elemente de fixare

Adaptor pentru
balcon XP

▪
▪

domeniul de
strângere:
2 - 43 cm
fixare frontală pe planşeele din
beton
fixare la
parapete din
beton

▪
▪

domeniul de
strângere:
2 - 85 cm
fixare frontală de ex. pe
rebordurile
suprabetonate de pe
marginea
suprastructurii podurilor

▪

▪
▪

Ancorări

Domenii de utilizare

▪

▪
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fixare pe
planșeele din
beton

▪

în bucşă filetată 20,0
în bucşă
24mm
într-o gaură
realizată
ulterior în
beton

▪
▪

▪

▪

▪

fixare frontală la trepte
fixare frontală pe planşeele din
beton

▪

domeniul de
strângere:
12 - 35 cm
fixare frontală în etrierele de armătură, de ex.
pe structurile portante
ale podurilor

cu ancoră
Expres Doka
16x125mm
alternativ, cu
conexpand
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Asamblarea montantului XP 1,20m
MENȚIUNE
▪ Dacă la montarea, respectiv demontarea
protecţiei perimetrale nu este disponibil
niciun sistem de asigurare împotriva căderii
(de ex. schelă pentru faţadă, platformă),
este obligatorie purtarea unui echipament
individual de protecţie (de ex. centură de
protecţie Doka).
▪ Punctele de fixare adecvate trebuie stabilite
de către o persoană autorizată de antreprenor.
▪ Ataşarea pieselor de legătură este permisă
numai la acele elemente de construcţie care
asigură şi descărcarea în siguranţă a forţelor.
▪ Zonele de influenţă permise la montanţii XP
şi sarcinile sistemelor de ancorare pot fi
consultate în capitolul „Dimensionarea".

cu Element de prindere montant XP
40cm
➤ Pentru reglarea domeniului de strângere al elementului de prindere montant XP 40cm, îndepărtaţi pana
din locaş.
➤ Introduceţi elementul de prindere montant XP 40cm
pe planşeu, până ajunge în contact cu betonul.
➤ Fixaţi pana cu lovituri de ciocan, până la obţinerea
unui recul.
A

➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

C

A

D

98031-203-03

A Element de prindere montant XP 40cm
C Montant XP 1,20m
D Siguranţă

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

cu element de prindere montant XP
85cm
➤ Asamblarea montantului XP 1,20m pe elementul de
prindere montant XP 85cm are loc în acelaşi fel ca
asamblarea pe elementul de prindere montant XP
40cm.
Exemplu practic
B

98031-203-01

A Element de prindere montant XP 40cm

A

C

98031-203-02

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 1,20m, de jos în
sus, pe montantul XP 1,20m (nu este necesar dacă
se utilizează grilajul de protecţie XP).

B

98031-236-01

A Element de prindere montant XP 85cm
B Montant XP 1,20m
B Protecţie inferioară XP 1,20m
C Montant XP 1,20m

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
10
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cu talpă filetantă XP
3 variante de fixare:
▪ în bucşa filetată 20,0
▪ în bucşă 24mm
▪ într-o gaură realizată ulterior în beton

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 1,20m, de jos în
sus, pe montantul XP 1,20m (nu este necesar dacă
există grilajul de protecţie XP).

C

98031-203-02

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

B

Fixare în bucşă filetată 20,0
➤ Introduceţi bucşa filetată 20,0 în betonul proaspăt,
prin apăsare.

B Protecţie inferioară XP 1,20m
C Montant XP 1,20m

E

a

b

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

98031-204-01

a ... distanţa faţă de margine min. 10 cm
b ... 19,4 cm
E bucşă filetată 20,0

C
D
F

➤ După atingerea unei rezistenţe a betonului B10
(rezistenţa caracteristică la compresiune stabilită pe
cub fck cub ≥ 10 N/mm2):
Perforaţi capacul bucşei filetate 20,0 cu partea filetată a tălpii filetante XP.
➤ Introduceţi talpa filetată XP până la începutul filetului
bucşei filetate şi asiguraţi-o împotriva scoaterii accidentale, realizând cca. 3 rotaţii, până la opritor.

F

98031-204-03

C Montant XP 1,20m
D Siguranţă
F Talpă filetată XP

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

98031-204-02

F Talpă filetată XP

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea interioară a clădirii.
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Fixare în bucşa 24mm

Fixarea în alezaje efectuate ulterior

➤ Introduceţi bucşa 24mm în betonul proaspăt, prin
apăsare.

➤ Realizaţi alezajul şi curăţaţi-l.

a
a
b

b
c

G

98031-206-01

98031-205-01

a ... distanţa faţă de margine min. 10 cm
b ... 16,5 cm
G bucşă 24mm

a ... distanţa faţă de margine min. 10 cm
b ... Adâncimea de găurire min. 16 cm
c ... Diametrul alezajului 24 mm

➤ Introduceţi talpa filetantă XP în alezaj, până la opritor.

➤ După atingerea unei rezistenţe a betonului de B10
(rezistenţa caracteristică la compresiune stabilită pe
cub fck cube ≥ 10 N/mm2):
Scoateţi dopul bucşei şi introduceţi talpa filetantă XP
1,20m până la opritor.

F

F

98031-206-02

F Talpă filetantă XP

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea interioară a clădirii.
98031-205-02

F Talpă filetantă XP

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea interioară a clădirii.
➤ Următorii paşi - ca la fixarea în bucşa filetată 20,0.
MENȚIUNE
Măsuri suplimentare, atunci când cerinţele pe
care trebuie să le îndeplinească siguranţa
împotriva scoaterii accidentale a balustradei
sunt mai mari decât cele prevăzute în
DIN EN 13374:
▪ Asiguraţi suplimentar cele două tălpi filetante (de ex. prin lipirea tălpilor filetante cu
spumă de montaj).
▪ Alternativ prevedeţi bucşe filetate 20,0 în
loc de bucşe 24mm la tălpile filetante exterioare.

12

➤ Următorii paşi - ca la fixarea în bucşa filetată 20,0.
MENȚIUNE
Măsuri suplimentare, atunci când cerinţele pe
care trebuie să le îndeplinească siguranţa
împotriva scoaterii accidentale a balustradei
sunt mai mari decât cele prevăzute în
DIN EN 13374:
▪ Asiguraţi suplimentar cele două tălpi filetante (de ex. prin lipirea tălpilor filetante cu
spumă de montaj).
▪ Alternativ prevedeţi bucşe filetate 20,0 în
loc de bucşe 24mm la tălpile filetante exterioare.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

cu talpă montant XP
Respectaţi instrucţiunile de montaj "Ancora
expres Doka 16x125mm" resp. pe cele ale
ancorajului alternativ!

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

➤ Fixaţi talpa montant XP cu ancora expres Doka
16x125mm sau cu un ancoraj alternativ cu o lungime
minimă de fixare de 3 cm, de ex. Ancora Hilti
M12x50.
C
I

H

D
H

a

J

98031-208-02

C Montant XP 1,20m
D Siguranţă
H Talpă montant XP

98031-208-03

a ... distanţă faţă de margine min. 15 cm (cu ancora expres Doka
16x125mm)

tate înspre partea interioară a clădirii.

H Talpă montant XP
I Ancoră Expres Doka 16x125mm
J Diblu Doka 16mm

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

Alezaje în talpa montant XP
b
98031-207-01

c

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orien-

b ... Ø 18 mm (pentru ancora expres Doka 16x125mm)
c ... Ø 13 mm (pentru ancoraj alternativ)

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea interioară a clădirii.

98031-208-01

C

98031-203-02

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 1,20m, de jos în
sus, pe montantul XP 1,20m (nu este necesar dacă
există grilajul de protecţie XP).

B

B Protecţie inferioară XP 1,20m
C Montant XP 1,20m

999803121 - 02/2020
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

Cutie pentru talpă montant XP
Cutia recuperabilă pentru talpă montant XP serveşte la
realizarea de deschideri pentru talpa montant XP,
atunci când pe planşeul la roşu trebuie să se aplice
beton ulterior (înălţimea maximă a betonului 5 cm).

➤ După betonare, demontaţi sistemul de delimitare şi
talpa montant XP.
➤ Desfaceţi ancora expres Doka 16x125mm, îndepărtaţi talpa montant XP şi cutia.

MENȚIUNE
▪ Dacă la montare, respectiv demontare nu
este disponibil niciun sistem de asigurare
împotriva căderii (de ex. schelă pentru
faţadă, platformă), este obligatorie purtarea
unui echipament individual de protecţie (de
ex. centură de protecţie Doka).
▪ Punctele de fixare adecvate trebuie stabilite
de către o persoană autorizată de antreprenor.
▪ Ataşarea pieselor de legătură este permisă
numai la acele elemente de construcţie care
asigură şi descărcarea în siguranţă a forţelor.
➤ Realizaţi o gaură potrivită în planşeul de beton şi
curăţaţi-o.
A

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

D
C

B

TR1010-202-01

➤ Închideţi deschizătura astfel realizată și nivelați
zona.

a

F
TR1010-200-02

a ... distanţa faţă de margine min. 15 cm

E

➤ Plasaţi cutia pentru talpă montant XP pe beton (pe
gaură).
➤ Puneţi talpa montant XP în cutie.
➤ Ancoraţi în beton folosind o ancoră expres Doka
16x125mm sau ancoraj alternativ.

TR1010-203-01

D
C

A
B
C
D
E
F

Gaură
Cutie pentru talpă montant XP
Talpă montant XP
Ancoră Expres Doka 16x125mm
Montant XP
Beton (înălţime max. 5 cm)

B

TR1010-200-01

➤ Introduceţi talpa montant XP şi montaţi sistemul de
delimitare.
➤ Aplicaţi beton.
E
F

TR1010-201-01

14
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Cu adaptor pentru balcon XP
Adaptorul pentru balcon XP serveşte la delimitarea la
marginea planșeelor, pe balcoane. Prin montarea frontală a adaptorului pentru balcon XP, la placa de balcon
se formează un spaţiu liber de montaj între balcon şi
grilajul de protecţie, aşa încât să se poată monta corniere de acoperire, aşa cum e uzual la balcoane.
▪ Începând de la o grosime a planşeului de 16 cm (la
elemente prefabricate din beton 14 cm)
▪ Utilizare cu grilaj protecţie XP, scânduri pentru
balustradă sau ţevi de eşafodaj
▪ Ancorare cu ancoră frontală 15,0

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Notă:
Pentru elemente prefabricate din beton, dimensiunea a
poate fi redusă la 6 cm dacă e necesar (grosimea planşeului c 14 cm).

Montajul
➤ Poziţionaţi ancora frontală 15,0 cu conul de fixare cu
cui 15,0 pe închiderea de cofraj şi betonaţi.
A

B

C

Exemplu practic
TR1094-201-01

A Ancoră frontală 15,0
B Con fixare cu cui 15,0
C Astereala închiderii de cofraj
B

➤ Îndepărtaţi conul de fixare cu cui 15,0 şi introduceţi
tija de ancorare 15,0 0,50m în ancora frontală, prin
înşurubare.

A

A

C

D

D

TR1094-202-01

A Ancoră frontală 15,0
D Tijă ancorare 15,0 0,5m

TR1094-200-01

Vedere de jos
A
B
C
D

➤ Introduceţi adaptorul pentru balcon XP pe tija de
ancorare şi fixaţi-l cu piuliţa fluture 15,0.

Adaptor pentru balcon XP
Montant XP 1,20m
De ex. grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
Planșeu

c
X

Menţiune:
▪ Rezistenţă minimă necesară a betonului: B10
▪ Distanţă minimă faţă de margine a punctului de
ancorare pe direcţie verticală: 8 cm
▪ Distanţă minimă faţă de margine a punctului de
ancorare pe direcţie orizontală (în colţ): 25 cm

a

b

TR1094-203-01

E

F

a ... Spaţiu liber de montaj pentru corniere de acoperire: 8 cm
b ... Spaţiu liber de montaj pentru corniere de acoperire: 5 cm
c ... 14,4 cm

Detaliu:

B

b

c

a

A

TR1094-206-01

E Adaptor pentru balcon XP
F Piuliţă fluture sau placă Super 15,0
X Cornier de acoperire pentru balcon

Atenţie la fixarea corectă a adaptorului pentru balcon XP!
Notă:
Închideţi spaţiul liber dintre beton şi balustradă cu lemn.
Scoaterea lemnului este permisă exclusiv pentru lucrări
la cornierele de acoperire.

a ... 8 cm
b ... ≥ 8 cm
c ... ≥ 16 cm
A Adaptor pentru balcon XP
B Montant XP 1,20m
999803121 - 02/2020
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

G

E

TR1094-204-01

E Adaptor pentru balcon XP
G Montant XP 1,20m

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

În funcţie de tipul de delimitare, rezultă următoarea
înălţime a delimitării x:
▪ Grilaj de protecţie XP: 113 cm
▪ Ţevi de eşafodaj: 107 cm
▪ Scânduri de balustradă 15 cm: 118 cm

x

TR1094-207-01

16
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Cu profil de capăt planşeu XP
Profilul de capăt planşeu XP serveşte realizării rapide
şi sigure a cofrajelor simple pentru marginea planşeului.
▪ Pentru grosimi ale planşeului de până la 30 cm.
▪ Cofrajul de închidere planşeu se poate realiza cu
scânduri sau plăci de cofraj.

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

➤ Puneţi scândura de distanţare 5 x 10 cm pe eclisa
prevăzută a profilului de capăt planşeu XP şi fixaţi-o
pe profilul de capăt planşeu XP.
➤ Montaţi profilul de capăt planşeu XP cu tija de ancorare 15,0 şi 2 bucăţi plăci Super 15,0 pe peretele din
beton, fără să le strângeţi încă.

Exemplu practic
A

F

H

I
G

H

B

C

D

TR1008-201-01

A Profil de capăt planşeu XP
F Scândură de distanţare (5 x 10 cm)
A

A

TR1008-200-03

A
B
C
D

Profil de capăt planşeu XP
Montant XP 1,20m
Cofraj de închidere planşeu (scândură 5x20 cm)
Cofraj de închidere planşeu (scândură 5x13 cm)

Montajul
MENȚIUNE
▪ Dacă la montare, respectiv demontare nu
este disponibil niciun sistem de asigurare
împotriva căderii (de ex. schelă pentru
faţadă, platformă), este obligatorie purtarea
unui echipament individual de protecţie (de
ex. centură de protecţie Doka).
▪ Punctele de fixare adecvate trebuie stabilite
de către o persoană autorizată de antreprenor.
▪ Ataşarea pieselor de legătură este permisă
numai la acele elemente de construcţie care
asigură şi descărcarea în siguranţă a forţelor.

G Şurub pentru securizarea poziţiei (pe şantier)
H Placă Super 15,0
I Tija de ancorare 15,0

➤ Puneţi scândura 5 x 20 cm + 5 x 13 cm (sau scândura 5 x 33 cm) pe eclisa prevăzută a profilului de
capăt planşeu XP şi fixaţi-o pe profilul de capăt planşeu XP.
Cofrajul de închidere planşeu se poate executa şi cu plăci de cofrare Doka 3-SO 21mm
(duble).

A
G

N

➤ Realizaţi un orificiu potrivit pentru tija de ancorare
15,0 în peretele din beton.
a
G

O

E

TR1008-204-01

TR1008-201-02

a ... 15 cm
E Orificiu de ancorare prefabricat sau realizat ulterior
999803121 - 02/2020

A
G
N
O

Profil de capăt planşeu XP
Şurub pentru securizarea poziţiei (pe şantier)
2 bucăţi placă de cofrare Doka 3-SO 21mm (înălţime 33 cm)
2 bucăţi placă de cofrare Doka 3-SO 21mm (format 10 x 10 cm)
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

➤ Ulterior fixaţi profilul de capăt planşeu XP, împreună
cu scândurile montate, pe peretele din beton.
Notă:
Banda izolatoare KS de la cofrajul de închidere planşeu
(scândură 5 x 20 cm) este necesară şi împiedică scurgerea laptelui de ciment (se ia în calcul o posibilă
săgeată a cofrajului pentru marginea planşeului de
max. 3 mm).

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

➤ Introduceţi montantul XP 1,20m pe profilul de capăt
planşeu XP, până la blocarea siguranţei ("EasyClick-Function").
➤ Fixați grilajul de protecţie XP 2,70x1,20m.

J
K

D
G
C
G

Z

A

A

TR1008-202-01

C

TR1008-200-01

A Profil de capăt planşeu XP
J Montant XP 1,20m
K Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Z
TR1008-206-01

A
C
D
G
Z

Exemplu de utilizare cu planşeu prefabricat şi grosime a planşeului de 30 cm

Profil de capăt planşeu XP
Cofrajul de închidere planşeu (scândură 5 x 20 cm)
Cofrajul de închidere planşeu (scândură 5 x 13 cm)
Şurub pentru securizarea poziţiei (pe şantier)
Bandă izolatoare KS 10x3mm 10m

M

b

L

TR1008-200-02

b ... Grosimea planşeului max. 30 cm
L Planşeu finit din beton
M Planşeu (beton monolit)

18
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Metode de ancorare alternative
2 posibilităţi:
▪ Profilul de capăt planşeu XP poate fi fixat şi cu
ancoră frontală, tijă de ancorare şi placă Super
(ancorare unilaterală).
▪ Orice alt ancoraj care garantează o descărcare
sigură a forţelor care intervin.
Respectaţi instrucţiunile de montaj în vigoare ale
producătorilor!

A

a

H

I

P

TR1008-205-01

a ... 15 cm
A
H
I
P

Profil de capăt planşeu XP
Placă Super 15,0
Tija de ancorare 15,0
Ancoră frontală 15,0

Forţa de tracţiune max. care intervine în ancoraj:
11 kN

999803121 - 02/2020
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

cu talpă scară XP
Talpa de scară XP poate fi prinsă pe lateralul treptelor
și iese 4 cm în afară, fără a îndepărta balustrada.
Este posibilă delimitarea cu ţevi de eşafodaj sau scânduri pentru balustradă.

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Montaj mai simplu:
➤ Montaţi mai întâi ancora expres Doka
16x125mm, introduceţi talpa de scară XP şi
fixaţi-o.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

Talpa de scară XP se poate utiliza şi pentru
delimitări orizontale la marginea planşeului. În
acest caz se poate utiliza şi grilajul de protecţie
XP.
Respectaţi instrucţiunile de montaj "Ancora
expres Doka 16x125mm" resp. pe cele ale
ancorajului alternativ!

C

K

D

MENȚIUNE
Pentru ancorarea tălpii de scară XP este necesar un beton neted.
➤ Fixaţi talpa scară XP cu ancora expres Doka
16x125mm sau cu un ancoraj alternativ (max. M16)
cu o lungime minimă de fixare de 3 cm, de ex.
Ancora Hilti M12x50.
Cuplu de strângere minim necesar pentru ancora
expres Doka 16x125mm: 120 Nm (corespunde unei
greutăţi de cca. 25 kg la o prelungire de 50 cm)
Strângeţi periodic îmbinările cu şuruburi (în funcţie de
solicitare).

98031-210-03

C Montant XP 1,20m
D Siguranţă
K Talpă scară XP

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

K

a

J
I

a

98031-210-04

a ... distanţă faţă de margine min. 15 cm (cu ancora expres Doka
16x125mm)
I Ancoră Expres Doka 16x125mm
J Diblu Doka 16mm
K Talpă scară XP

Alezaje în talpa scară XP

98031-209-01

c

b

b ... 18 mm (pentru ancora expres Doka 16x125mm)
c ... 14 mm (pentru ancoraj alternativ)

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea exterioară a treptelor.

20
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

cu piesă de fixare placă pod XP
➤ Pentru reglarea domeniului de strângere al piesei de
fixare placă pod XP, îndepărtaţi pana din locaş.
➤ Acroşaţi ambele plăcuţe de prindere ale piesei de
fixare placă pod XP în etrierul de armătură şi fixaţi-le
cu pana.

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

Piesa de fixare placă pod XP trebuie să se
sprijine pe structură.
L

C

➤ Fixaţi pana cu lovituri de ciocan, până la obţinerea
unui recul.

D

L
98031-211-03

C Montant XP 1,20m
D Siguranţă
L Piesă de fixare placă pod XP

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orien-

a

tate înspre partea interioară a clădirii.

M
98031-211-02

a ... lăţime interioară între etrierele de armătură min. 13 cm
L Piesă de fixare placă pod XP
M Etrier de armătură

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

Ridicarea protecţiei inferioare

Dimensiunea etrierului de armătură

Notă:
Înălţarea şi fixarea protecţiei inferioare este posibilă
numai în combinaţie cu piesa de fixare placă pod XP.
AVERTIZARE
Din cauza ridicării protecţiei inferioare, pot
cădea obiecte de la marginea structurii.
➤ Îndepărtaţi piesele nefixate de pe margine.
➤ Nu ridicaţi protecţia inferioară decât pe termen scurt, de ex. în timpul lucrărilor necesare la marginea planşeului.

b
d
98031-211-01

c

b ... 12 cm - 35 cm
c ... min. 12 cm
d ... min. 1 cm

Suportul balustradei trebuie să fie orientat
înspre partea interioară a clădirii.

➤ Ridicaţi protecţia inferioară şi suportul protecţiei inferioare XP.
➤ Fixaţi protecţia inferioară pe plăcuţa suport, folosind
cuiul.

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 1,20m, de jos în
sus, pe montantul XP 1,20m (nu este necesar dacă
există grilajul de protecţie XP).

A
A

98031-203-02

C

B

a
D

B

C

98031-216-01

a ... 15 cm
B Protecţie inferioară XP 1,20m
C Montant XP 1,20m

999803121 - 02/2020

A
B
C
D

Protecţie inferioară
Suport protecţie inferioară XP
Cui
Plăcuţă suport
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Montarea balustradei de protecţie
cu grilaje de protecţie XP
Caracteristicile produsului:
▪ Protecţie inferioară integrată
▪ Grilajele de protecţie individuale XP pot fi scoase şi
puse la loc cu uşurinţă, pentru lucrări pe termen scurt
în zona respectivă (de ex. pentru transportul materialelor).
▪ Etrier integrat pentru înălţare, de ex. pentru lucrările
necesare la marginea planşeului
▪ Disponibil cu lăţimile 2,70m, 2,50m, 2,00m şi 1,20m.
➤ Fixaţi grilajele de protecţie XP în toate 4 etrierele de
balustradă.

Înălţarea grilajelor de protecţie XP
Distanţa necesară între montanţi: 2,50 m (la grilajul de
protecţie XP 2,70x1,20m)
AVERTIZARE
Din cauza ridicării protecţiei inferioare, pot
cădea obiecte de la marginea structurii.
➤ Îndepărtaţi piesele nefixate de pe margine.
➤ Nu ridicaţi protecţia inferioară decât pe termen scurt, de ex. în timpul lucrărilor necesare la marginea planşeului.
➤ Înălţaţi grilajele de protecţie XP în poziţia reprezentată în figură.

A

a
98031-215-01
98031-200-01

a ... max. 15 cm

A De ex. grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m

▪ Dacă distanţa dintre montanţi este mai

mică, grilajele de protecţie XP pot fi suprapuse.

98031-217-01

22
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Suport grilaj protecţie XP
Suportul de grilaj protecţie XP serveşte la fixarea tuturor tipurilor de grilaj protecţie XP la zidăriile portante, de
ex. ca protecţie împotriva căderii la golurile de uşi,
casele scărilor, balcoane etc. Pentru aceasta, grilajul
de protecţie XP 1,20x1,20m este deosebit de adecvat.
În funcţie de varianta de montaj a suportului de grilaj
protecţie XP se poate realiza o protecţie împotriva
căderii fixă sau demontabilă pe termen scurt.

Variantă A
Grilajul de protecție XP poate fi montat cu suport grilaj
protecţie XP pe zidărie, de manieră fixă.

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

AVERTIZARE
➤ Suporturile de grilaj protecţie XP trebuie
montate întotdeauna aşa încât grilajul de
protecţie XP să se poată sprijini de construcţie când este încărcat.
➤ La variantele de montaj B, C şi D, unde este
necesară o demontare pe termen scurt, grilajul de protecţie XP trebuie asigurat de
suportul grilaj protecţie XP împotriva deschiderii accidentale sau alunecării laterale, folosind coliere de cablu (orificiul există deja).
➤ Când grilajele de protecţie XP sunt demontate, utilizaţi eventual echipamentul personal
de protecţie împotriva căderii, de ex. centură
de protecţie Doka.
Variantă B
Grilajul de protecție XP poate fi demontat temporar prin
tragere în sus.

C

A
A

A

B

D
A

A
B

B

TR1050-200-01

Detaliu A

TR1050-201-01

Detaliu B

A

Detaliu C

A

A

Detaliu D

C

A
D

C
B

B
TR1050-200-02

TR1050-200-03
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Variantă C
Grilajul de protecție XP poate fi demontat temporar prin
deplasare laterală.

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Variantă D
Grilajul de protecție XP poate fi rabatat în interior prin
deplasare laterală (se deblochează după cca. 2 cm, vezi
detaliul I) (funcţia uşii).

E

G

A

A

A

F

H

A

B

B

TR1050-202-01

Detaliu E

A

TR1050-204-01

Detaliu F

Detaliu G

A
B
C

D

B
TR1050-202-03

Detaliu H

A

A
C
B

TR1050-202-02

TR1050-204-02

TR1050-204-03

Detaliu I
TR1050-204-04

1
2

A
B

A Suport grilaj protecţie XP
B De ex. grilaj de protecţie XP 1,20x1,20m
C Dibluri şi şuruburi (diametru 6 mm) sau aparat de fixat buloane
(respectaţi indicaţiile producătorului şi instrucţiunile de montaj)
D Colier de cablu
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

cu scânduri de balustradă
➤ Poziţionaţi scândurile de balustradă pe etriere şi
fixaţi-le cu cuie (Ø 5 mm).
➤ Ridicaţi protecţia inferioară XP, puneţi protecţia inferioară în dreptul montantului XP şi coborâţi la loc protecţia inferioară XP.
➤ Fixaţi protecţia inferioară cu cuie (Ø 5 mm).

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

➤ Aduceţi în poziţie corectă plăcuţa de prindere a elementului de fixare pentru ţeava de eşafodaj (respectaţi marcajele de direcţie pentru diametrul ţevii).
Poziţia plăcuţei de prindere
la ţevile de eşafodaj D34mm
la ţevile de eşafodaj D48mm

C
C

98031-263-02

98031-263-01

Indicaţie privind ţevile de eşafodaj D34mm:
▪ Dacă plăcuţa de fixare este rotită cu 180° (marginea orientată în
sus), este posibilă modificarea poziţiei verticale a ţevii de eşafodaj D34mm cu 14 mm (în acest fel se obţine distanţa verticală
admisă, de 47 cm, între protecţia superioară şi protecţia mediană).
▪ Zonele de influenţă admise trebuie dimensionate individual - în
funcţie de grosimea peretelui şi de rezistenţa materialului.

B

D
C

98031-201-01

C Plăcuţa de prindere a elementului de fixare pentru ţeava de eşafodaj D34/48mm

B Balustradă din scânduri
C Suport protecţie inferioară XP
D Protecţie inferioară

cu element fixare ţeavă de eşafodaj
D34mm/48mm

➤ Introduceţi elementul de fixare ţeavă de eşafodaj
între ţevile de eşafodaj şi fixaţi-l de partea posterioară a montantului XP.

D

Cu elementul de fixare pentru ţeavă de eşafodaj
D34/48mm este posibilă fixarea ţevilor de eşafodaj de
montanţii XP.
▪ Utilizabil pentru ţevile de eşafodaj D34mm şi
D48mm.
▪ Este posibilă fixarea ţevilor de eşafodaj dispuse
oblic, de ex. a celor pentru scări.
▪ În cazul ţevilor de eşafodaj dispuse paralel, sunt
fixate ambele ţeavă de eşafodaj.
MENȚIUNE
➤ Pe fiecare etrier de balustradă trebuie montat un element de fixare pentru tija de ancorare, ca siguranţă împotriva scoaterii accidentale.
➤ Fiecare ţeavă de eşafodaj trebuie să fie
fixată cu pana elementului de fixare pentru
ţeavă de eşafodaj, împotriva alunecării laterale.

B
A
98031-264-01

A Montant XP 1,20m
B Ţeavă de eşafodaj D34mm resp. D48mm
D Element de fixare ţeavă de eşafodaj D34/48mm

➤ Fixaţi cu pana elementul de fixare ţeavă de eşafodaj.

a

➤ Poziţionaţi ţevile de eşafodaj pe etrierele de balustradă de la montanţii XP.
B

A

98031-261-03

a ... ieşire în afară minimă 10 cm

➤ Ridicaţi protecţia inferioară XP, puneţi protecţia inferioară în dreptul montantului XP şi coborâţi la loc protecţia inferioară XP.
98031-262-01

A Montant XP 1,20m
B Ţeavă de eşafodaj D34mm resp. D48mm
999803121 - 02/2020
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➤ Fixaţi protecţia inferioară cu cuie (Ø 5 mm).

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

cu element de fixare ţeavă de
eşafodaj D48mm
MENȚIUNE
➤ Pe fiecare etrier de balustradă trebuie montat un element de fixare pentru tija de ancorare, ca siguranţă împotriva scoaterii accidentale.
➤ Fiecare ţeavă de eşafodaj trebuie să fie
fixată cu pana elementului de fixare pentru
ţeavă de eşafodaj, împotriva alunecării laterale.

E
F

98031-265-01

E Suport protecţie inferioară XP
F Protecţie inferioară

➤ Introduceţi elementul de fixare pentru ţeava de eşafodaj D48mm în etrierul de balustradă.

Exemple de utilizare

Ţevi de eşafodaj

E

Dispunerea ţevilor de eşafodaj
drept
oblic

E

D34mm

98031-259-01

98031-260-01

98031-218-01

E Element fixare ţeavă de eşafodaj D48mm
D48mm

98031-257-01

98031-258-01

➤ Introduceţi ţevile de eşafodaj în elementul de fixare
pentru ţeavă eşafodaj D48mm şi fixaţi-le cu pene.
➤ Ridicaţi protecţia inferioară XP, puneţi protecţia inferioară în dreptul montantului XP şi coborâţi la loc protecţia inferioară XP.

F

F
C
D

98031-218-02

C Suport protecţie inferioară XP
D Protecţie inferioară
F Ţeavă eşafodaj
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➤ Introduceţi elementul de fixare pentru ţeavă eşafodaj
D48mm pe cealaltă parte a ţevilor de eşafodaj şi apoi
introduceţi-le pe etrierele de balustradă.

E

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

închidere cu scânduri
Soluţie de realizat pe şantier, de ex. cu panouri de
cofrare Doka.

E

98031-218-03

E Element fixare ţeavă de eşafodaj D48mm

➤ Introduceţi ţevile de eşafodaj ale următorului segment în elementul de fixare ţeavă eşafodaj D48mm
şi fixaţi-le cu pene.
➤ Ridicaţi protecţia inferioară XP, puneţi protecţia inferioară în dreptul montantului XP şi coborâţi la loc protecţia inferioară XP.

98031-220-01

F
F
C
D

98031-218-04

C Suport protecţie inferioară XP
D Protecţie inferioară
F Ţeavă eşafodaj

➤ De aici înainte, repetaţi paşii 4-6, până la capătul
delimitării.
➤ La capătul delimitării, fixaţi ţevile de eşafodaj cu
penele elementelor de fixare pentru ţevi de eşafodaj
D48mm.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Dimensionare
Dimensiune generală
e

e

MENȚIUNE
Dacă se foloseşte închiderea cu scânduri, în
zona de colţ trebuie amplasaţi 2 montanţi XP
(A) suplimentari.

e

98031-222-01

a

a

98031-223-01

A

b

a ... deschidere
b ... ieşire în consolă
e ... lăţime de influenţă

MENȚIUNE
Trebuie făcută diferenţa între deschidere (a) şi
zona de influenţă (e):
▪ Deschiderea este distanţa dintre montanţi
(stâlpi).
▪ Zona de influenţă admisă a unui montant
este indicată în tabelele corespunzătoare.
▪ Zona de influenţă reală poate fi determinată
numai pe baza unui calcul şi corespunde
aproximativ distanţei dintre montanţi (stâlpi)
a, iar în zona de consolă aproximativ b +
a/2.

Element de prindere montant XP
40cm Element de prindere montant
XP 85cm

▪ Deschiderea montanţilor (a) este aproximaFixare în beton

Element protecţie perimetrală
Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m
Scândură balustradă 2,5 x 12,5 cm
Scândură balustradă 2,4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 15 cm
Scândură balustradă 4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 20 cm
Scândură balustradă 4 x 20 cm
Scândură balustradă 5 x 20 cm
Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

28

Ieşire în consolă permisă
Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3
0,6 m 0,6 m 0,4 m 0,1 m
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

Ieşire în consolă permisă (b) a protecţiei perimetrale

3 x 15 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,4 x 15 cm

Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.

2,5 x 12,5 cm 1)

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

1,9
1,9
1,8
1,5

2,7
2,7
1,8
1,5

3,6
3,3
1,8
1,5

2,9
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

Grilaj de protecţie XP
2,70x1,20m

▪

tiv egală cu zona de influenţă (e), atunci
când:
- distanţa dintre ei este constantă,
- dulapii sunt întregi sau sunt întrerupţi în
dreptul montanţilor
- nu există ieşiri în consolă.
Presiunea dinamică a vântului q=0,6 kN/m2
înregistrată în majoritatea zonelor din
Europa conform EN 13374 (marcat cu gri în
tabele).

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Talpă filetantă XP

Talpă montant XP

Ancoraj în beton B10

Ancorare cu ancora expres Doka 16x125mm
în "betonul proaspăt"

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

Rezistenţa caracteristică la compresiune a "betonului
proaspăt" stabilită pe cub (fck, cube): ≥ 14 N/mm2

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Închidere cu scânduri

1,2
1,1
0,6
0,5

Tije de ancorare 48,3mm 2)

5,0
5,0
4,3
3,7

5 x 20 cm

Închidere cu scânduri

2,2
2,0
1,1
0,9

4 x 20 cm

Țevi de eşafodaj 48,3mm 2)

2,2
2,0
1,1
0,9

3 x 20 cm

5 x 20 cm

2,2
2,0
1,1
0,9

4 x 15 cm

4 x 20 cm

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

3 x 15 cm

3 x 20 cm

2,7
2,7
1,5
1,3

2,4 x 15 cm

4 x 15 cm

1,9
1,9
1,5
1,3

2,5 x 12,5 cm 1)

3 x 15 cm

1,8
1,8
2,5
1,8
1,6

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

1,9
1,9
1,8
1,5

2,7
2,7
1,8
1,5

3,6
3,3
1,8
1,5

2,9
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

Grilaj de protecţie XP
2,70x1,20m

2,4 x 15 cm

Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
15 cm

2,5 x 12,5 cm 1)

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Forţa de întindere existentă în ancora Express:
Ed = 13,6 kN (F = 9,1 kN)

Ancorare alternativă, de ex. Ancoră Hilti
M12x50 în beton C20/25
Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
12 cm de la 15 cm grosime a elementului constructiv

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,5 x 12,5 cm 1)

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
2,5
1,8
1,5

1,9
1,9
1,5
1,2

3,0
2,7
1,5
1,0

3,0
2,7
1,5
1,2

2,0
1,9
1,1
0,9

2,0
1,9
1,1
0,9

2,0
1,9
1,1
0,9

5,0
5,0
4,1
3,5

1,1
1,0
0,5
0,5

Grilaj de protecţie XP
2,70x1,20m

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
10 cm

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Capacitatea de încărcare necesară a ancorelor alternative:
Rd ≥ 9,9 kN (Fadm ≥ 6,6 kN)
Respectaţi instrucţiunile de montaj în vigoare ale producătorilor.
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Adaptor pentru balcon XP

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Profil de capăt planşeu XP

Ancorare cu ancoră frontală 15,0 în beton B10
Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
8 cm de la 16 cm grosime a elementului constructiv (la
elemente prefabricate din beton începând de la 14 cm)

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Țevi de eşafodaj 48,3mm

2,5

2,5 x 12,5 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

a
Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
1,8
1,7

1,9
1,9
1,7
1,5

2,7
2,7
1,7
1,5

3,6
3,2
1,7
1,5

2,9
2,3
1,2
1,0

3,0
2,3
1,2
1,0

3,0
2,3
1,2
1,0

5,0
5,0
4,8
4,0

TR1008-203-01

X

a/2

a ... deschidere
X Cofraj de închidere planşeu

MENȚIUNE
▪ Pentru susţinerea cofrajului de închidere
planşeu, trebuie montate profiluri de capăt
planşeu XP suplimentare (distanţa dintre
profilurile de capăt planşeu = a/2).
▪ Ţineţi cont de ieşirea în consolă permisă a
protecţiei perimetrale şi a cofrajului de închidere planşeu.
▪ La cofrajele de închidere planşeu cu plăci
de cofraj 3-SO 21mm dublate aveţi în
vedere:
- Deschiderea admisă (a) a
montanţilor XP: 2,0 m
- Înşurubaţi braţele de consolă aşa încât
să fie rigide la încovoiere.

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Țevi de eşafodaj 48,3mm

2,5

2,5 x 12,5 cm

Presiune dinamică q
[kN/mm²]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Deschidere admisă a [m] a montanţilor XP 1,20m
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
1,8
1,8

1,9
1,9
1,9
1,7

2,5
2,5
2,0
1,7

2,5
2,5
2,0
1,7

2,5
2,5
1,5
1,2

2,5
2,5
1,5
1,2

2,5
2,5
1,5
1,2

2,5
2,5
2,5
2,5

Forţa de tracţiune max. care intervine în ancoraj în
cazul ancorajului alternativ, de ex. cu ancoră frontală
15,0: 11 kN
Respectaţi instrucţiunile de montaj în vigoare ale producătorilor.
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Talpă scară XP

Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de

Capacitatea de încărcare necesară a ancorelor alternative:
Rd ≥ 9,9 kN (Fadm ≥ 6,6 kN)
Respectaţi instrucţiunile de montaj în vigoare ale producătorilor.

Ancorare cu ancora expres Doka 16x125mm
în beton C20/25

Piesă de fixare placă pod XP

Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
15 cm

Forţa de întindere existentă în ancora Express:
Ed = 15,1 kN (F = 10,1 kN)

Ancorare alternativă, de ex. Ancoră Hilti
M12x50 în beton C20/25

Închidere cu scânduri

Utilizarea este posibilă numai la închideri de cofraje orizontale, la
marginea planşeului.

2)

Țevi de eşafodaj 48,3mm 2)

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

5 x 20 cm

3,4
2,4
1,3
1,1

4 x 20 cm

5 x 20 cm

3,4
2,4
1,3
1,1

3 x 20 cm

4 x 20 cm

2,9
2,4
1,3
1,1

4 x 15 cm

3 x 20 cm

3,6
3,3
1,8
1,5

3 x 15 cm

4 x 15 cm

2,7
2,7
1,8
1,5

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

1,9
1,9
1,8
1,5

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

2,4 x 15 cm

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

1)

Fixare cu etrier
2,5 x 12,5 cm 1)

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecție XP 2,70x1,20m 2)

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
2,5
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

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

2,2
2,0
1,1
0,9

2,2
2,0
1,1
0,9

2,2
2,0
1,1
0,9

5,0
5,0
4,3
3,7

1,2
1,1
0,6
0,5

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
12 cm

1)

2,5 x 12,5 cm 1)

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecție XP 2,70x1,20m 2)

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1,8
1,8
2,5
1,7
1,4

1,9
1,9
1,4
1,2

2,7
2,6
1,4
1,2

2,7
2,6
1,4
1,2

1,8
1,9
1,0
0,9

1,8
1,9
1,0
0,9

1,8
1,9
1,0
0,9

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

Utilizarea este posibilă numai la închideri de cofraje orizontale, la
marginea planşeului.

2)
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Fixarea de structură a protecţiei perimetrale - înălţimea balustradei de până la 1,20 m
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XPFixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până

Fixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a
balustradei de până la 1,80 m
Balustradă din scânduri

Ţevi de eşafodaj

Închidere cu scânduri

Balustrade de protecție

Grilaj de protecţie XP

98031-230-01

98031-235-01

Înălţime balustradă: 170 cm

98031-232-01

Înălţime balustradă: 177 cm (cu
98031-231-01
balustradă din scânduri de 15 cm
lăţime)
Înălţime balustradă: 167 cm

Înălţime balustradă: 177 cm (cu
balustradă din scânduri de 15 cm
lăţime)

Montant XP 1,20m
şi montant XP 0,60m
sau
montant XP 1,80m

Element de prindere montant XP 85cm

Talpă montant XP

Ancorări Domenii de utilizare

Elemente de fixare

Element de prindere montant XP 40cm

▪
▪

domeniul de strângere al cleştelui: 2 - 43
cm
fixare frontală pe planşeele din beton

999803121 - 02/2020

▪
▪

domeniul de strângere al cleştelui: 2 - 85
cm
fixare frontală de ex. pe rebordurile suprabetonate de pe marginea suprastructurii
podurilor

▪

fixare pe planșeele din beton

▪

cu ancoră Expres Doka 16x125mm
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Fixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până la 1,80 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Asamblarea montantului XP

MENȚIUNE
Bazele sistemului (montare, delimitare, etc.)
sunt aceleaşi ca la balustrada cu înălţime de
1,20 m.

Utilizarea cu ţevi de eşafodaj
Element de fixare ţeavă de eşafodaj D34/48mm
➤ Introduceţi montantul XP 0,60m, de jos în sus, pe
montantul XP 1,20m, până la blocarea siguranţei
("funcţia Easy-Click").
98031-238-02

Montant XP 1,20m şi 0,60m

B

Utilizarea cu grilaje de protecţie XP resp. cu
balustradă din scânduri
➤ Introduceţi montantul XP 0,60m, de jos în sus, pe
montantul XP 1,20m, până la blocarea siguranţei
("funcţia Easy-Click").
A Montant XP 0,60m
B Montant XP 1,20m

98031-238-02

B

A

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

A Montant XP 0,60m
B Montant XP 1,20m

98031-231-04

➤ 2 buc. Împingeţi de jos protecţia inferioară XP 0,60m
pe montatul XP 0,60m.

A

C

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

A
C

A

98031-238-01

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 0,60m, de jos în
sus, pe montantul XP 0,60m (nu este necesar dacă
există grilajul de protecţie XP).

C

A Montant XP 0,60m
C Protecţie inferioară XP 0,60m

A Montant XP 0,60m
C Protecţie inferioară XP 0,60m

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Fixarea de structură se face în acelaşi fel ca la balustrada cu înălţime de 1,20 m.

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Fixarea de structură se face în acelaşi fel ca la balustrada cu înălţime de 1,20 m.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XPFixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până

Element fixare ţeavă de eşafodaj D48mm
➤ Împingeţi de jos protecţia inferioară XP 1,20m pe
montatul XP 1,20m.

Montant XP 1,80m
▪ Montarea montantului XP 1,80m corespunde celei a
▪

98031-231-03

A

montantului XP 1,20m.
Dacă în loc de grilajele de protecţie se montează alt
sistem de delimitare, suplimentar se va utiliza suportul protecţie inferioară XP 1,20m.

C

A Montant XP 1,20m
C Protecţie inferioară XP 1,20m

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în sus, spre interiorul a clădirii.

B

98031-238-02

➤ Introduceţi montantul XP 0,60m, de jos în sus, pe
montantul XP 1,20m, până la blocarea siguranţei
("funcţia Easy-Click").

A

A Montant XP 0,60m
B Montant XP 1,20m

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

A

98031-238-01

➤ Introduceţi protecţia inferioară XP 0,60m, de jos în
sus, pe montantul XP 0,60m (nu este necesar dacă
există grilajul de protecţie XP).

C

A Montant XP 0,60m
C Protecţie inferioară XP 0,60m

Etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie orientat în jos, în direcţia părţii interioare a clădirii.
➤ Fixarea de structură se face în acelaşi fel ca la balustrada cu înălţime de 1,20 m.
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Fixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până la 1,80 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Montarea balustradei de protecţie
Cu grilaj de protecţie (înălțime 1,20m
şi 0,60m)

▪ Dacă distanţa dintre montanţi este mai

mică, grilajele de protecţie XP pot fi suprapuse.

➤ Fixaţi grilajul de protecţie XP (înălțime 1,20m) în cele
4 etriere inferioare de balustradă.
➤ Fixaţi grilajul de protecţie XP (înălțime 0,60m) în cele
două etriere superioare de balustradă, aşa încât etrierele pentru stivuire să se sprijine pe grilajul de protecţie inferior.
➤ Legaţi cele două grilaje de protecţie cu bandă velcro.

D
C
B

98031-239-01

A

98031-235-01

Detaliu etrier stivuire

Detaliu bandă velcro

C

D

98031-235-03

A
B
C
D

98031-235-02

Grilaj de protecţie XP (înălțime 1,20m)
Grilaj de protecţie XP (înălțime 0,60m)
Etrier stivuire
Bandă velcro 30x380mm
(conţinută în setul de livrare al grilajului de protecţie XP (înălțime
0,60m) )

Notă:
Nu este posibilă înălţarea protecţiei ca la balustrada cu
înălţime de 1,20 m.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XPFixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până

cu balustradă din scânduri, tije de
ancorare, resp. închidere cu scânduri
➤ Montarea scândurilor pentru balustradă, a ţevilor de
eşafodaj, resp. a închiderii cu scânduri se face în
acelaşi fel ca la balustrada cu înălţime de 1,20 m.

Exemplu de utilizare cu ţevi de eşafodaj şi
element de fixare pentru ţevi de eşafodaj
D34/48mm

Exemplu de utilizare cu ţevi de eşafodaj şi
element de fixare pentru ţevi de eşafodaj
D48mm

F

A

A

B

G

G

C
C

D
D

98031-278-01

98031-231-02

A Montant XP 1,20m
C Montant XP 0,60m
D Protecţie inferioară XP 0,60m (sunt necesare 2 buc. per montant)
F Element de fixare ţeavă de eşafodaj D34/48mm
G Protecţie inferioară (2 dulapi unul peste altul)
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A
B
C
D
E
G

Montant XP 1,20m
Protecţie inferioară XP 1,20m
Montant XP 0,60m
Protecţie inferioară XP 0,60m
Element fixare ţeavă de eşafodaj D48mm
Protecţie inferioară
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Fixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până la 1,80 m

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie

Dimensionare
Dimensiune generală

Ieşire în consolă permisă (b) a protecţiei perimetrale

e

98031-240-02

e

a

e

a

b

a ... deschidere
b ... ieşire în consolă
e ... lăţime de influenţă

MENȚIUNE
Trebuie făcută diferenţa între deschidere (a) şi
zona de influenţă (e):
▪ Deschiderea este distanţa dintre montanţi
(stâlpi).
▪ Zona de influenţă admisă a unui montant
este indicată în tabelele corespunzătoare.
▪ Zona de influenţă reală poate fi determinată
numai pe baza unui calcul şi corespunde
aproximativ distanţei dintre montanţi (stâlpi)
a, iar în zona de consolă aproximativ b +
a/2.

Element protecţie perimetrală
Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m
Scândură balustradă 2,5 x 12,5 cm
Scândură balustradă 2,4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 15 cm
Scândură balustradă 4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 20 cm
Scândură balustradă 4 x 20 cm
Scândură balustradă 5 x 20 cm
Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

MENȚIUNE
Dacă se foloseşte închiderea cu scânduri, în
zona de colţ trebuie amplasaţi 2 montanţi XP
(A) suplimentari.
A

98031-242-01

Notă:
Dimensiunea este valabilă pentru formarea sistemului
de protecţie perimetrală atât cu montanţi XP 1,20m şi
0,60m, cât şi cu montanţi 1,80m.

Ieşire în consolă permisă
Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3
0,6 m 0,6 m 0,4 m 0,1 m
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m

▪ Deschiderea montanţilor (a) este aproxima-

▪

tiv egală cu zona de influenţă (e), atunci
când:
- distanţa dintre ei este constantă,
- dulapii sunt întregi sau sunt întrerupţi în
dreptul montanţilor
- nu există ieşiri în consolă.
Presiunea dinamică a vântului q=0,6 kN/m2
înregistrată în majoritatea zonelor din
Europa conform EN 13374 (marcat cu gri în
tabele).

Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XPFixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a balustradei de până

Element de prindere montant XP
40cm Element de prindere montant
XP 85cm

Talpă montant XP

Ancorare cu ancora expres Doka 16x125mm
în "betonul proaspăt"
Rezistenţa caracteristică la compresiune a "betonului
proaspăt" stabilită pe cub (fck, cube): ≥ 14 N/mm2

3,2
3,2
2,3
1,9

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

2,5
2,3

Tije de ancorare 48,3mm 2)

0,9
0,9
0,7
0,6

5 x 20 cm

0,9
0,9
0,7
0,6

4 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

0,9
0,9
0,7
0,6

3 x 20 cm

5 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

4 x 15 cm

4 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

3 x 15 cm

3 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

2,4 x 15 cm

4 x 15 cm

1,6
1,6
1,1
0,9

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

3 x 15 cm

2,3

2,4 x 15 cm

2,5

2,5 x 12,5 cm 1)

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
şi 2,70x0,60m

1,6
1,6
1,1
0,9

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

0,9
0,9
0,7
0,6

0,9
0,9
0,7
0,6

0,9
0,9
0,7
0,6

3,2
3,2
2,3
1,9

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Forţa de întindere existentă în ancora Express:
Ed = 14,0 kN (F = 9,0 kN)

Ancorare cu ancora expres Doka 16x125mm
în beton C20/25
Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
15 cm

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

2,5

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
şi 2,70x0,60m

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
şi 2,70x0,60m

Distanţa faţă de margine a punctului de ancorare: min.
15 cm

Fixare în beton

1,8
1,8
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,6
2,8
1,5
1,3

2,9
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

5,0
5,0
3,7
3,2

1,5
0,9
0,5
0,4

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Forţa de întindere existentă în ancora Express:
Ed = 22,9 kN (F = 15,3 kN)
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj
Adaptor XP
Adaptor Framax XP

Domenii de utilizare/sistem de cofrare

▪
▪
▪

Adaptor XP
Talpă scurtă montant
Dokadek

Cofraj cu panouri Framax Xlife plus
Cofrajul cu panouri Framax Xlife
Cofrajul cu panouri Alu-Framax Xlife

Adaptor Frami XP

Domenii de utilizare/sistem de cofrare

▪

Cofraj de planşeu Dokadek 30

▪
▪

Cofraj de planşeu Dokadek 30
Cofraj de planşeu Dokadek 20

▪

Cofraj de planşeu Dokadek 30

▪

Cofraj de planşeu Dokadek 30

▪

Cofraj de planşeu Dokadek 20

Talpă scurtă montant
Dokadek 1,20m

▪

Cofrajul cu panouri Frami Xlife

Talpă lungă montant
Dokadek
Adaptor XP pentru
cofraj pe grinzi XP

Adaptor montant XP
FRR 50/30

▪
▪
▪
▪
▪

Cofrajul pe grinzi Top 50
Cofrajul pe grinzi Top 100 tec
Cofrajul pe grinzi FF20
Cofrajul pe grinzi FF100 tec
Cofrajul curb H20

▪

Consola Framax 90 resp. consola Framax 90 EP
Consolă de siguranţă Frami
Grindă pentru cornişă T 1,40m
Prelungire orizontală T 0,20m
Platformă cornişă T 2,70m

▪
▪
▪
▪
Adaptor XP
Element de prindere
montant XP 40cm

Adaptor XP pentru
grinzi

Domenii de utilizare/sistem de cofrare

▪
▪
▪
▪

Cofraje de planşeu Doka
Platforme Doka
Dulapi pentru podine
Domeniul de strângere al cleştelui: 2 43 cm

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Riglă multifuncţională
Riglă Top100 tec WU14
Dokaflex 1-2-4
Grindă Doka H20
Masă Dokamatic
Platformă cornişă T 2,70m

▪

Masă Dokamatic

Talpă lungă montant
Dokadek 1,20m

Papuc lung de montant Dokadek 1,20m

MENȚIUNE
Bazele sistemului (montarea protecției etc.)
sunt aceleaşi ca la protecţia perimetrală a
structurii.
Detalii privind montarea adaptorului XP găsiţi
în informaţiile pentru utilizatori corespunzătoare.

Adaptor Dokamatic
XP
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Dimensiune generală
e

e

a

98031-248-03

e

a

b

a ... deschidere
b ... ieşire în consolă
e ... lăţime de influenţă

MENȚIUNE
Trebuie făcută diferenţa între deschidere (a) şi
zona de influenţă (e)
▪ Deschiderea este distanţa dintre montanţi
(stâlpi).
▪ Zona de influenţă admisă a unui montant
este indicată în tabelele corespunzătoare.
▪ Zona de influenţă reală poate fi determinată
numai pe baza unui calcul şi corespunde
aproximativ distanţei dintre montanţi (stâlpi)
a, iar în zona de consolă aproximativ b +
a/2.

▪ Deschiderea montanţilor (a) este aproxima-

▪

tiv egală cu zona de influenţă (e), atunci
când:
- distanţa dintre ei este constantă,
- dulapii sunt întregi sau sunt întrerupţi în
dreptul montanţilor
- nu există ieşiri în consolă.
Presiunea dinamică a vântului q=0,6 kN/m2
înregistrată în majoritatea zonelor din
Europa conform EN 13374 (marcat cu gri în
tabele).

Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.
Ieşire în consolă permisă (b) a protecţiei perimetrale
Element protecţie perimetrală
Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m
Scândură balustradă 2,5 x 12,5 cm
Scândură balustradă 2,4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 15 cm
Scândură balustradă 4 x 15 cm
Scândură balustradă 3 x 20 cm
Scândură balustradă 4 x 20 cm
Scândură balustradă 5 x 20 cm
Ţeavă de eşafodaj 48,3mm
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Ieşire în consolă permisă
Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3
0,6 m 0,6 m 0,4 m 0,1 m
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Adaptor Framax XP
Dimensionare

Exemplu practic

4 x 15 cm

2,5

3 x 15 cm

Presiune dinamică q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Deschidere admisă a [m]
Balustradă din scânduri

2,4 x 15 cm

Adaptorul Framax XP serveşte la realizarea contrabalustradei.
Caracteristici
▪ Se poate monta pe cofraj, de la sol.
▪ Siguranţă de la bun început.
▪ Se poate monta la toate elementele, verticale şi orizontale, de orice dimensiuni.
▪ Funcţie de înclinare integrată (15°), ca să ofere o
zonă de lucru mai mare (de ex.operaţia de betonare).

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Cofrajul cu panouri Framax Xlife

1,9

2,7

3,3

—

A

2,5
—

1,9

2,7
2,6

98031-279-01
A Adaptor Framax XP
X De ex. platformă Xsafe plus
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4 x 15 cm

Presiune dinamică q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

3 x 15 cm

A

Deschidere admisă a [m]
Balustradă din scânduri

2,4 x 15 cm

X

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Cofrajul cu panouri Alu-Framax Xlife

3,3
3,1
2,6

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Adaptor Frami XP
Dimensionare

4 x 15 cm

2,5

3 x 15 cm

Presiune dinamică q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Deschidere admisă a [m]
Balustradă din scânduri

2,4 x 15 cm

Adaptorul Frami XP serveşte la realizarea de contrabalustrade.
Caracteristici
▪ Se poate monta pe cofraj, de la sol.
▪ Siguranţă de la bun început.
▪ Se poate monta la toate elementele, verticale şi orizontale, de orice dimensiuni.
▪ Funcţie de înclinare integrată (15°), ca să ofere o
zonă de lucru mai mare (de ex.operaţia de betonare).

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Cofrajul cu panouri Frami Xlife

1,9

2,7

3,3

—

Exemplu de utilizare

X

A

A

98031-280-01

A Adaptor Frami XP
X De ex. platformă Xsafe plus
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Adaptor XP pentru cofraj pe grinzi XP
Dimensionare

2,0
—

1,9

4 x 15 cm

2,5

3 x 15 cm

Presiune dinamică q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Deschidere admisă a [m]
Balustradă din scânduri

2,4 x 15 cm

Adaptorii pentru cofraje pe grinzi servesc la realizarea
contrabalustradei.
Caracteristici
▪ Se montează pe cofrajul de la sol.
▪ Siguranţă de la bun început.
▪ Se poate utiliza la toate elementele verticale, de
orice dimensiune.
▪ Funcţie de înclinare integrată (15°), ca să ofere o
zonă de lucru mai mare (de ex.operaţia de betonare).
▪ La cofrajul circular H20 pot rezulta diverse restricţii,
ca urmare a diverselor raze ale cofrajului şi utilizării
de elemente exterioare şi interioare.
Utilizarea trebuie verificată în funcţie de proiect.

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Cofraj pe grinzi Top50, Top 100 tec, FF20,
FF100 tec şi cofrajul curb H20

2,7

3,3

2,4
2,0

2,4
2,0

Exemplu de utilizare
Cofrajul pe grinzi Top 50

A

A

Tr953-203-01

A Adaptor XP pentru cofraj pe grinzi XP
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Adaptor montant XP FRR 50/30
Exemplu de utilizare cofraj de cornişă T

D

Adaptorul montant XP FRR 50/30 serveşte la realizarea sistemului de protecţie perimetrală XP pe platforme, ca alternativă la balustradă 1,00m.
▪ Pentru balustrade cu înălţime de 1,20 m

C

Exemplu de utilizare consolă Framax 90

A

F
TR1126-204-01

D
C

A
B

Adaptor montant XP FRR 50/30
Montant XP 1,20m
Grilaj de protecţie XP
Grindă pentru cornişă T 1,40m

Dimensionare
Zonele de influenţă admise ale consolelor nu
sunt influenţate de utilizarea sistemului de protecţie laterală.
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori corespunzătoare!

TR1126-200-01

A
B
C
D

A
C
D
F

Adaptor montant XP FRR 50/30
Consola Framax 90
Montant XP 1,20m
Grilaj de protecţie XP

Exemplu de utilizare consolă de siguranţă Frami
D

C
A

E

TR1126-201-01

A
C
D
E

Adaptor montant XP FRR 50/30
Montant XP 1,20m
Grilaj de protecţie XP
Consolă de siguranţă Frami
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Element de prindere montant XP 40cm
Elementul de prindere montant XP 40cm serveşte la
fixarea montantului XP pe partea frontală a planşeelor
din beton sau pe grinzile Doka.
▪ Pentru balustrade cu înălţime de 1,20 m
▪ Pentru balustrade cu înălţime de 1,80 m cu măsuri
suplimentare

Fixarea protecţiei perimetrale pe
cofraje de planşeu
Înălţimea balustradei 1,20 m
Montajul
Este posibilă fixarea în direcţia grinzii transversale sau
longitudinale.
➤ Pentru reglarea domeniului de strângere al elementului de prindere montant XP 40cm, îndepărtaţi pana
din locaş.
➤ Introduceţi elementul de prindere montant XP 40cm
pe grinda Doka, până ajunge în contact cu partea
frontală.

Domeniul de strângere al cleştelui: 2 - 43 cm

AVERTIZARE
➤ Ataşarea elementului de prindere montant
XP 40cm este permisă doar de acele elemente de construcţie care asigură şi descărcarea în siguranţă a forţelor!
AVERTIZARE
Pericol de răsturnare a grinzilor de cofraj!
➤ Montaţi elementul de prindere montant XP
40cm pe grinzile pentru cofraje numai dacă
este garantată siguranţa împotriva răsturnării.

➤ Fixaţi pana cu lovituri de ciocan, până la obţinerea
unui recul.

AVERTIZARE
Pericol de rupere a plăcilor de cofrare!
➤ Fixarea exclusivă de plăcile de cofrare este
interzisă.

9776-221-01

98031-255-03

98031-255-02

9776-233-01

MENȚIUNE
La montajul transversal pe grindă, grinda trebuie fixată în orificiile elementului de prindere
montant XP.
9776-232-01

A

B

A Orificiu sus
B Orificiu jos
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➤ Poziţionaţi grinzile gata montate fie ca grinzi longitudinale, fie ca grinzi transversale.

Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Utilizarea în direcţia grinzii longitudinale

A

A

9776-214-04

a

a ... ieşire maximă în consolă grinda Doka H20 3,90m: 109,0 cm

MENȚIUNE
▪ Asiguraţi grinzile ieşite în consolă împotriva
ridicării şi răsturnării.
▪ Continuarea montării balustradei se face
după finalizarea suprastructurii.
➤ Introduceţi protecţia inferioară XP, de jos în sus, pe
montantul XP (nu este necesar dacă există grilajul
de protecţie XP).
➤ Împingeţi montantul XP în suportul de montant al
elementului de prindere montant XP 40cm, până la
blocarea siguranţei ("funcţia Easy-Click").

9776-223-01

9776-222-01

Montarea pe grinda pentru cofraj
este permisă numai cu panou de
cofrare.
Fixare în cuie a plăcii de cofrare în forma uzuală pe şantier: 1
cui/0,5 m2
A Efectele sarcinilor

Siguranţa trebuie să fie blocată.
➤ Așezați grilajul de protecţie XP sau scânduri pentru
balustradă.
Utilizarea în direcţia grinzii transversale

9776-222-02

A

A

a

a ... ieşirea în afară a panoului de cofrare ≤ 5 cm

98031-243-01
9776-218-01

Această utilizare nu este posibilă
cu grilajul de protecţie XP.

A

A

9776-217-01

9776-216-01

Montarea pe grinda pentru cofraj
este posibilă cu şi fără panou de
cofrare.
A Efectele sarcinilor
999803121 - 02/2020
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Înălţimea balustradei 1,80 m
Pentru balustrada cu înălţime de 1,80m, la utilizarea
elementului de prindere montant XP se va ţine cont
suplimentar de următoarele indicaţii.

Fixarea protecţiei perimetrale pe
platforme Doka

MENȚIUNE
Pentru o deviere sigură a forţelor este neapărat necesară o scândură din lemn de esenţă
tare la grinda Doka H20.

B
A

a

a
C

B

9776-215-01

a ... 2,5 cm
98031-245-01

A Element de prindere montant XP 40cm
B Scândură din lemn de esenţă tare 65x20x190mm
C Surub uni. cu cap inecat Torx TG 5x80

AVERTIZARE
➤ Montarea transversală pe grindă este interzisă la balustrada cu înălţime de 1,80 m.

Fixarea protecţiei perimetrale pe
dulapi pentru podine

9776-232-01

MENȚIUNE
▪ Secţiune minimă a dulapilor pentru podine:
5 x 20 cm
▪ Asiguraţi-vă că dulapii pentru podine sunt
suficient de bine fixaţi în şuruburi.

Utilizare la grinda longitudinală

Utilizare la grinda transversală

98031-253-01

D
9776-214-01

A

A

9776-214-02

B

B

E

a

a

a ... ieşire maximă în consolă grinda Doka H20 3,90m: 109,0 cm
A Element de prindere montant XP 40cm
B Scândură din lemn de esenţă tare 65x20x190mm (numai la
balustrada cu înălţime de 1,80m)
D Protecţie inferioară (dulap 150mm) pe şantier
E Element fixare grindă transversală
48
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Dimensionare
Utilizare cu montant XP 1,20m
Utilizare în direcţia grinzii transversale sau longitudinale

1)

Tije de ancorare 48,3mm 1)

2,2

4 x 15 cm

2,5

3 x 15 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din
scânduri

2,0
2,0
—
—

2,0
2,0
—
—

5,0
5,0
3,5
2,9

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

2,5

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m

Utilizare pe dulapi pentru podine 5 x 20 cm

1,8
1,8
1,5
1,3

1,6
1,6
1,2
1,0

1,6
1,6
1,2
1,0

1,6
1,6
1,2
1,0

1,0
1,0
0,9
0,7

1,0
1,0
0,9
0,7

1,0
1,0
0,9
0,7

4,6
4,6
3,5
2,9

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Utilizare cu montant XP 1,20m şi 0,60m, resp.
montant XP 1,80m
Utilizare în direcţia grinzii transversale sau longitudinale

Țevi de eşafodaj
48,3mm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj protecţie XP
2,70x1,20m şi
2,70x0,60m

Zona de influenţă
admisă e [m]

2,0
2,0
—
—

2,0
2,0
—
—
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Adaptor XP pentru grinzi
Dimensionare

1) ...

2)

A
A

Țevi de eşafodaj 48,3mm 2)

2,5

4 x 15 cm

Presiune dinamică
q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

3 x 15 cm

Exemplu de utilizare
Masă Dokamatic

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,4 x 15 cm

Caracteristici
▪ Adecvat pentru balustrade cu înălţimi de 1,20 m şi
1,80 m.

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Utilizare în direcţia grinzii transversale sau longitudinale

1,9
1,9
1,5
1,2

2,7
2,7
1,5
1,2

3,6
2,7
1,5
1,2

5,0
5,0
2,8
2,4

Protecţie inferioară suplimentară
(scândură de lemn 3 x 15 cm sau 4 x 15 cm) parţial necesară.

... Este necesară o protecţie inferioară 5 x 43 cm
(De ex. scândură de lemn 5 x 20 cm + 5 x 23 cm).

MENȚIUNE
Dimensiunile (zona de influenţă) se referă
numai la balustradă.
Dimensionarea sistemului de cofrare respectiv
trebuie respectată conform informaţiilor pentru
utilizatori.

A
A

Tr958-200-01

A Adaptor XP pentru grinzi
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Adaptor Dokamatic XP
➤ Scoateţi elementul de fixare aflat în interior cu ajutorul unui ciocan, până la blocarea siguranţei.

Cu ajutorul adaptorului Dokamatic XP este posibilă
fixarea montantului XP de masa Dokamatic.
▪ Compatibil cu toate dimensiunile de mese.
▪ Funcţie de coborâre integrată
- Depozitarea şi stivuirea meselor fără demontarea adaptorului Dokamatic XP.
- Combinarea meselor cu adaptoare Dokamatic
XP montate în zona îmbinărilor.
▪ Adecvat pentru balustrade cu înălţimi de 1,20 m şi
1,80 m.
▪ În poziţie fixată cu şuruburi, adecvată pentru delimitări în direcţie longitudinală şi transversală.

98031-268-01

➤ Introduceţi montantul XP, până la blocarea siguranţei ("funcţia Easy-Click").
Orientarea montantului pentru
delimitare în direcţie transversală

Orientarea montantului pentru
delimitare în direcţie longitudinală

Notă:
Montaţi protecţia perimetrală de la bun început la sol,
pe elementele meselor stivuite şi pregătite.

Montajul
Poziţii posibile la rigla de masă Dokamatic

98031-276-01
98031-269-01

A

C

B

C

A

Poziţiile indicate B şi C sunt valabile numai pentru mesele standard.
La mesele cu 2 sau 4 popi intermediari, poziţiile B şi C trebuie modificate în mod corespunzător.
A Montant standard pentru delimitare în direcţie longitudinală,
resp. transversală
B Montant suplimentar pentru delimitare în direcţie longitudinală
C Montant suplimentar pentru delimitare în direcţie longitudinală ŞI
transversală

➤ Fixaţi adaptorul Dokamatic XP la poziţia dorită de pe
rigla mesei Dokamatic folosind 2 buc. bolţuri de îmbinare şi asiguraţi-l cu arcuri de siguranţă.

98031-277-01

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a balustradei.

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul "Montarea balustradei de protecţie").

Dezasamblarea
➤ Ridicaţi uşor montantul XP şi apăsaţi siguranţa inferioară.

Situaţie de montare a adaptorului Dokamatic
la lăţimi ale mesei de 2,00m
la lăţimi ale mesei de 2,50m

98031-270-01

A

98031-267-01

A Adaptor Dokamatic XP
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98031-266-01

➤ Coborâţi montantul XP. În acest fel se dezactivează
funcţia Easy-Click.
➤ Ulterior scoateţi montantul XP.
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Montarea balustradei de protecţie
cu grilaje de protecţie XP
Lungimi recomandate pentru grilaje
Masa Dokamatic
2,00x4,00m 2,00x5,00m 2,50x4,00m 2,50x5,00m
În direcţie
transversală
în direcţie
longitudinală
1) este

2,00m

2,00m

2,50m

2,50m

2,00 +
2,50m 1)

2,50 +
2,70m 1)

2,00 +
2,50m 1)

2,50 +
2,70m 1)

necesar numai 1 montant XP central

Exemple de utilizare
Delimitare în direcţie transversală
Masă Dokamatic 2,00x4,00m
Masă Dokamatic 2,50x5,00m
A

A
A

200

250

A

98031-273-01

98031-271-01

Delimitare în direcţie longitudinală
Masă Dokamatic 2,00x4,00m
Masă Dokamatic 2,00x5,00m
A

A

200

250

B

250

B

270

A

A

98031-272-01

98031-274-01

Delimitare pe colţ
A

200

A

B

250

C A

250

98031-275-01

A Montant standard pentru delimitare în direcţie longitudinală,
resp. transversală
B Montant suplimentar pentru delimitare în direcţie longitudinală
C Montant suplimentar pentru delimitare în direcţie longitudinală şi
transversală

Notă:
Delimitarea se poate face şi cu balustradă din scânduri,
resp. ţevi de eşafodaj.
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Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Dimensionare
Utilizare cu montant XP 1,20m

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

1,9
1,9
1,8
1,5

2,7
2,7
1,8
1,5

3,6
3,3
1,8
1,5

2,9
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

Grilaj de protecţie XP
2,70x1,20m

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,5 x 12,5 cm 1)

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

2,5

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
şi 2,70x0,60m

Utilizare cu montant XP 1,20m şi 0,60m, resp.
montant XP 1,80m

1,8
1,8
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,6
2,8
1,5
1,3

2,9
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

5,0
5,0
3,7
3,2

1,5
0,9
0,5
0,4

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm
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Suport pentru montant balustradă Dokadek
Talpă scurtă montant Dokadek Talpă lungă montant Dokadek

Exemplu de utilizare cu talpă lungă montant Dokadek
H

Talpă scurtă montant Dokadek Talpă lungă montant Dokadek
1,20m
1,20m

C
G
E

A

Papuc lung de montant Dokadek 20 1,20m

A
C
E
F

F
98033-366-01

Talpă lungă montant Dokadek
Montant XP 1,20m
Protecţie inferioară XP 0,60m
Protecţie inferioară

G Protecţie inferioară XP 1,20m
H Balustradă din scânduri

Cu tălpile de montant Dokadek, montanţii XP 1,20m se
pot fixa pe panoul Dokadek.
Caracteristici
▪ Pentru delimitări în direcţia longitudinală sau transversală, cu şi fără aplicarea încărcărilor din betonare
(în funcţie de talpa de montant utilizată).
▪ Adecvat pentru balustrade cu înălţime de 1,20 m.
Exemplu de utilizare cu talpă scurtă montant Dokadek
D

C

E

98033-270-01

A

A
C
D
E
F

54

F

Talpă scurtă montant Dokadek
Montant XP 1,20m
Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m
Protecţie inferioară XP 0,60m
Protecţie inferioară
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Dimensionare la Dokadek 30

Fixarea protecţiei perimetrale pe cofraj

Talpă scurtă montant Dokadek 1,20m şi talpă
lungă montant Dokadek 1,20m
Zona de influenţă permisă [cm] a montanţilor

1)

137
259
259
259
244

Grosime minimă 3 cm la zona de influenţă mai mare de 137 cm.

Zona de influenţă permisă [cm] a montanţilor până
la 50 cm grosime planşeu (cu măsuri suplimentare)

259
137
—
—

1)

259
259
259
244

Dimensionare la Dokadek 20
Talpă scurtă montant Dokadek 1,20m şi
papuc lung de montant Dokadek 20 1,20m
Zona de influenţă permisă [cm] a montanţilor
Tip balustrade

Cu încărcare din beton
137 2)
137
137
Fără încărcare din beton
259 2)
259
259
259 2)
137
259
137 2)
—
259
—
—
244

Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Scânduri de balustradă 20 cm

Scânduri de balustradă 15 cm

Grilaj protecție XP
2,70x1,20m

Scânduri de balustradă 20 cm1) 2)

Scânduri de balustradă 15 cm1) 2)
0,2
0,6
1,1
1,3

259
259
259
259

Grosime minimă 3 cm la zona de influenţă mai mare de 137 cm.

Tip balustrade

Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2

Grilaj protecție XP
2,70x1,20m

Grilaj protecție XP
2,70x1,20m

Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

137
137
Fără încărcare din beton
259
259
259
259
137
259
137
—
259
—
—
259

259
259
137
—

Tijă ancorare d33,7mm1)

1)

137

Fără încărcare din beton

Grilaj protecţie XP
2,50x1,20m

0,2
0,6
1,1
1,3

Cu încărcare din beton

Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

Presiune dinamică q
[kN/m2]
0,2

Scânduri de balustradă 20 cm1)

Scânduri de balustradă 15 cm1)

Tip balustrade

Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

Zona de influenţă permisă [cm] a montanţilor până
la 32 cm grosime planşeu (fără măsuri suplimentare)

Scânduri de balustradă 20 cm1)

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm1)

Talpă scurtă montant Dokadek şi talpă lungă
montant Dokadek

Fără încărcare din beton
200
200
100
—

200
100
—
—

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

1) Grosimea minimă a peretelui 2,0 mm la calitatea oţelului S355
Min. Grosimea a peretelui 3,0 mm la calitatea oţelului S235

Grosime minimă 3 cm la zona de influenţă mai mare de 137 cm.

Scândurile de balustradă de 15 cm sunt permise numai până la o
grosime a planşeului de 45 cm.

2)
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Prezentare de ansamblu - înălţimi sisteme de delimitare la cofrajele
pentru planşee
Dokaflex

Adaptor XP pentru grinzi

Element de prindere montant XP 40cm
Montant frontal balustradă2) cu
montant XP
1,20m+0,60m
1,20m+0,60m
1,20m
1,20m
sau 1,80m
sau 1,80m
Montant1) cu
montant XP

118

176

—

—

123

181

103

—

109

166

—

146

109

167

—

147

111

168

—

148

196

123

181

124

181

109

167

124

182

109

167

129

186

114

170

171

139

196

118

176

124

181

104

161

124

182

104

162

129

186

102

163

Masa Dokamatic

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj protecţie XP
2,50x1,20m

Talpă scurtă montant
Dokadek
1,20m

113

Talpă scurtă montant
Dokadek

191

Paralel cu grinzile transversale

139

Talpă lungă montant
Dokadek
1,20m

134

2)

176

Talpă lungă cu
Talpă scurtă cu
montant XP 1,20m şi montant XP 1,20m şi

Montant frontal baluscu
tradă2) cu
montant XP
montant XP
1,20m+0,60m
1,20m+0,60m
1,20m
1,20m
sau 1,80m
sau 1,80m

Paralel cu grinzile longitudinale

118

Cofraj pentru planşeu din elemente

Montant1)

1)

191

Cofraj de planşeu Dokadek 30

Adaptor XP pentru grinzi

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj de protecţie
XP

134

Talpă lungă montant
Dokadek

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj de protecţie
XP

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj de protecţie
XP

Talpă lungă cu
Talpă scurtă
montant XP
cu montant XP
1,20m+0,60m
1,20m+0,60m
1,20m
1,20m
sau 1,80m
sau 1,80m

149

120

149

120

154

125

154

125

140

112

140

112

140

111

140

111

157

114

157

114

Cofraj de planşeu Dokadek 20

176

118

176

123

181

123

181

109

167

109

167

109

167

109

167

114

170

114

170

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj protecţie XP
2,50x1,20m

Talpă scurtă montant
Dokadek
1,20m

118

Talpă scurtă montant
Dokadek

Tip balustrade
Scânduri de balustradă 15 cm
Scânduri de balustradă 20 cm
Ţeavă de eşafodaj
48,3mm
Ţeavă de eşafodaj
33,7mm
Grilaj de protecţie
XP

Talpă lungă cu
Talpă scurtă cu
montant XP
montant XP
1,20m+0,60m
1,20m+0,60m
1,20m
1,20m
sau 1,80m
sau 1,80m

Papuc lung de montant
Dokadek
20 1,20m

Talpă lungă cu
Talpă scurtă cu
montant XP 1,20m şi montant XP 1,20m şi

Adaptor Dokamatic XP

120

149

120

125

154

125

112

140

112

111

140

111

114

157

114

Dimensiuni în cm
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Alte domenii de utilizare

Alte domenii de utilizare
Protecție perimetrală pe parapete
C Arc de siguranţă d5
D Montant XP 1,20m resp. 0,60m

Cu ajutorul adaptorului de parapet XP, sistemul de protecţie perimetrală XP poate fi montat pe parapete (doar
pentru parapete din beton armat, cu grosime de
12 până la 43 cm).
În acest fel se pot realiza delimitări cu înălţime de 1,20
resp. 0,60 m.
Delimitări posibile
▪ Grilaj de protecţie XP
▪ Balustradă din scânduri
▪ Ţevi de eşafodaj
▪ Închidere cu scânduri

Montajul
➤ Introduceţi adaptorul de parapet XP în profilul elementului de prindere montant XP şi asiguraţi-l cu
arcul de siguranţă d5 (conţinut în setul de livrare).
A

▪ Siguranţa trebuie să fie blocată.
▪ Etrierele de balustradă trebuie să fie orientate înspre partea interioară a clădirii.

➤ Montaţi balustrada de protecţie (vezi capitolul „Montarea balustradei de protecţie").

Dimensionare
Zonele de influenţă admise corespund celor ale elementului de prindere montant XP 40cm (vezi capitolul
„Fixarea protecţiei perimetrale de structură - înălţime a
balustradei de 1,20 m - Dimensionarea").
Aceste date sunt admise pentru balustrade cu înălţime
de 0,60 m.

Exemple de utilizare
cu grilaj protecție XP 2,70x1,20m montant XP 1,20m

C
B
Tr904-200-02

➤ Pentru reglarea domeniului de strângere al elementului de prindere montant XP 40cm, îndepărtaţi pana
din locaş.
➤ Montaţi adaptorul de parapet XP cu elementul de
prindere montant XP pe parapet.
➤ Fixaţi pana cu lovituri de ciocan, până la obţinerea
unui recul.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").

Tr904-201-01

cu grilaje de protecţie XP 2,70x0,60m şi montant XP
0,60m
E

D

A Adaptor de parapet XP
B Element de prindere montant XP 40cm
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B

Tr904-205-01

Tr904-200-05

A

MENȚIUNE
Asiguraţi grilajul de protecţie XP 2,70x0,60m
cu bandă velcro (E) (conţinută în setul de
livrare), împotriva scoaterii accidentale.
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Fixarea pe elemente metalice
Dimensionare

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

2,4 x 15 cm

2,5 x 12,5 cm 1)

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm
cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Moment efectiv MEd: 112 kNcm

Înălţimea balustradei 1,80 m

5 x 20 cm

Tije de ancorare 48,3mm 2)

Închidere cu scânduri

2,5

4 x 20 cm

h ... 5 cm

3 x 20 cm

Presiune
dinamică q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

4 x 15 cm

A

98031-237-02

A Suport sudabil pentru montant XP
B Suport

2,9
2,4
1,3
1,1

2)

h

98031-237-01

3,6
3,3
1,8
1,5

1)

A
B

2,7
2,7
1,8
1,5

3 x 15 cm

B

Presiune dinamică q
[kN/m2]
1,8 1,9
0,2
0,6
1,8 1,9
2,5
1,1
1,8 1,8
1,3
1,6 1,5

2,4 x 15 cm

Fixarea suportului sudabil pentru Fixarea suportului sudabil pentru
montant XP de partea superioară montant XP de partea laterală a
a elementului metalic, de ex. la
elementului metalic, de ex. în
profile I
cazul ţevilor

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

Exemple de utilizare

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m

AVERTIZARE
➤ Pentru alte situaţii de fixare decât cele arătate, cordonul de sudură trebuie dimensionat
individual.
➤ Aveţi grijă la poziţia corectă de montaj a
suportului sudabil pentru montant XP!
➤ Respectaţi normele şi reglementările în
vigoare pentru lucrările de sudură pe şantier!
➤ Suportul sudabil pentru montant XP trebuie
sudat de elementul metalic pe toate cele 4
părţi, cu cordon de colţ (a = 4 mm).
➤ Ataşarea suportului sudabil pentru montant
XP este permisă numai la acele elemente de
construcţie care asigură şi descărcarea în
siguranţă a forţelor.

Înălţimea balustradei 1,20 m

Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
şi 2,70x0,60m

Cu ajutorul suportului sudabil pentru montant XP, montantul XP se poate fixa de elemente metalice.

1,8
1,8
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,6
2,8
1,5
1,3

2,9
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

5,0
5,0
3,7
3,2

1,5
0,9
0,5
0,4

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

Moment efectiv MEd: 191 kNcm
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Alte domenii de utilizare

Delimitări pe pereţi din palplanşe
Dimensionare

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Țevi de eşafodaj 48,3mm 2)

2,3

4 x 15 cm

2,5

3 x 15 cm

Presiune dinamică q [kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,4 x 15 cm

Exemplu practic

Zona de influenţă admisă e [m]
Balustradă din scânduri

2,5 x 12,5 cm 1)

Adaptorul XP pt. palplanşă serveşte la realizarea de
delimitări pe pereţii din palplanşe.
▪ Pentru grosimi ale pereţilor din palplanşe de 10 - 20
mm.
▪ Adecvat pentru balustrade cu înălţimi de până la
1,20 m.

Grilaj protecţie XP 2,70x1,20m

Înălţimea balustradei 1,20 m

1,8
1,8
1,5
1,3

1,9
1,9
1,3
1,1

2,1
2,1
1,3
1,1

2,1
2,1
1,3
1,1

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

5,0
5,0
3,3
2,8

1)

cu protecţie inferioară 3 x 20 cm, 4 x 20 cm sau 5 x 20 cm

2)

cu protecţie inferioară 5 x 20 cm

A

B

A

TR1067-200-01a

A Adaptor XP pt. palplanşă
B Perete din palplanşe

Montajul
➤ Introduceţi adaptorul XP pt. palplanşă pe peretele
din palplanşe.
Atenţie să ajungă în contact perfect cu
muchia superioară a peretelui din palplanşe!
➤ Fixaţi menghina cu ciocanul.

TR1067-201-01

A

B

C

A Adaptor XP pt. palplanşă
B Perete din palplanşe
C Menghină
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Utilizare cu clemă strângere închidere cofraj planşeu Doka
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori
"Clemă de strângere închidere cofraj panşeu
Doka"!

98023-233-02

Notă:
Protecţia perimetrală trebuie amplasată înainte de
montarea asterelii.
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Alte domenii de utilizare

Delimitarea zonelor de lucru
Cu ajutorul unor suporţi obişnuiţi pentru garduri de şantier, sistemul de protecţie perimetrală XP poate fi utilizat şi pentru delimitarea zonelor de lucru din cadrul
şantierului.
Distanţa necesară între montanţi: 2,50 m
(pentru că grilajul de protecţie XP trebuie montat într-o
poziţie mai înaltă).
Norme pe care trebuie să le îndeplinească suportul
pentru gard de şantier:
▪ Greutate proprie min. 25 kg la o lungime a suportului
de 80 cm
▪ Orificiu pentru ţeavă fasonată pătrată 40 x 40 mm

b

h

B

C
A

98031-234-01

b ... 250 cm
h ... max. 130 cm
A Suport gard de şantier (pe şantier)
B Montant XP 1,20m
C Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m

MENȚIUNE
▪ Gardul de delimitare nu reprezintă un sistem de asigurare împotriva căderii în conformitate cu EN 13374!
▪ Asiguraţi o stabilitate suficientă şi ţineţi cont
de sarcinile din vânt!
▪ În cazul utilizării ca sistem de siguranţă şi
delimitare pentru locuri care prezintă pericol
de cădere, aceasta trebuie montată cu min.
2,00 m în faţa marginii de pe care se poate
cădea!
▪ Respectaţi normele şi reglementările locale!
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Generalităţi
Posibilităţi individuale de configurare
Montarea panourilor publicitare

Exemplu practic
A

B

C

b

Beneficiarul poate monta panouri publicitare pe grilajul
de protecţie XP.
MENȚIUNE
▪ Montarea este permisă numai pe grilajul de
protecţie XP cu înălţime de 1,20 m.
▪ În cazul delimitărilor construcţiilor, este permisă numai în combinaţie cu elementul de
prindere montant XP sau cu talpa montant
XP.
▪ Dimensiunea panoului publicitar (lăţime x
înălţime):
max. 2,00x1,00m
▪ Presiunea dinamică q: max. 0,6 kN/m2
▪ Panoul publicitar trebuie montat întotdeauna pe dosul grilajului (permite un
suport compact pentru panoul publicitar).
- Din acest motiv, grilajul de protecţie XP
trebuie montat rotit la 180° (logo-ul
Doka de pe protecţia inferioară trebuie
să fie orientat înspre interior).
▪ Montarea panourilor publicitare pe două grilaje de protecţie XP puse unul lângă altul nu
este permisă. (este necesar cel puţin 1 spaţiu intermediar).
▪ Fixaţi panoul publicitar în mijlocul grilajului
de protecţie XP, folosind coliere de cablu.
- Câte 4 x sus şi jos, 6 x în mijloc (valabil
numai pentru panouri publicitare de
2,00x1,00m).
▪ Orificiile pentru fixarea panoului publicitar
trebuie realizate pe şantier.
▪ Înălţarea cu grilaj de protecţie XP 0,60m
este în continuare posibilă.
▪ Grosimea panoului publicitar influenţează
înălţimea stivei.
▪ În caz de stivuire, nu este exclusă zgârierea
panoului publicitar.

a

Tr903-200-01

a ... 200 cm
b ... 100 cm
A Grilaj de protecţie XP 2,70x1,20m
B Panou publicitar 2,00x1,00m
C Puncte de fixare pentru coliere de cablu (lăţime min. 4,6 mm)

Caracteristici colorimetrice şi logo-ul
clientului
▪ Grilajele de protecţie XP se pot comanda cu diverse

culori (sunt disponibile toate nuanţele RAL). Acestea
sunt zincate şi vopsite monocrom în câmp electrostatic.
▪ La cerere inclusiv suprafaţa liberă din stânga (A) a
protecţiei inferioare poate fi folosită pentru a aplica
autocolantele clientului.
Mai multe informaţii obţineţi de la specialistul Doka.

Tr960-200-01

A

Notă:
Pentru dimensionarea sistemului de protecţie perimetrală cu închidere cu scânduri, punctele menţionate nu
trebuie luate în considerare.
Alternativ, se pot monta plase sau prelate
publicitare (fixarea depinde de structura lor).
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Generalităţi

Transportul, stivuirea şi depozitarea
Folosirea laolaltă a grilajelor de
protecţie XP

h

➤ Stivuiţi max. 38 buc. grilaje de protecţie XP, utilizând
3 rigle de lemn ca suport şi benzi de fixare.

98031-221-01

h ... 105 cm
98031-221-02

A

A Etrier stivuire

Etrierele de stivuire integrate împiedică alunecarea
accidentală a grilajelor de protecţie XP.
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Auxiliare de depozitare şi transport Doka
Verificaţi pe şantier avantajele mijloacelor auxiliare de depozitare şi transport.
Auxiliarele de depozitare şi transport cum ar fi containerele, paleții de stivuire şi boxele cu gratii, creează
ordine pe şantier, reduc timpul de căutare şi simplifică
depozitarea şi transportul componentelor sistemului,
pieselor mici şi a accesoriilor.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
2
Nu este permisă stivuirea paletelor dacă aceştia sunt goi!

În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
5

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Mutaţi numai cu peretele lateral închis!
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor
Pentru încărcarea şi descărcarea mai simplă, se poate
deschide peretele lateral al boxei cu gratii Doka.
Încărcarea admisibilă max.: 700 kg (1540 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 3150 kg (6950 lbs)

9234-203-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.
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Container multidirecţional Doka
1,20x0,80m

Generalităţi

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor
Încărcarea admisibilă max.: 1500 kg (3300 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 7850 kg (17305 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

9206-202-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Compartimentarea containerului
multidirecţional
Conţinutul containerului multidirecţional poate fi organizat cu dispozitivul de compartimentare 1,20m sau
0,80m.

A

Tr755-200-02

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
3
Nu este permisă stivuirea paletelor!

În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
6
A închizător pentru fixarea compartimentării

Compartimentări posibile
Compartimentarea
containerului multidirecţional
1,20m
0,80m

în direcţie longitudinală

în direcţie transversală

max. 3 buc.
-

max. 3 buc.

Tr755-200-04
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Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m şi
1,20x0,80m

Palet de stivuire Doka ca mijloc de transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Încărcătura trebuie să fie pe centru.
▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să
nu alunece şi să nu se răstoarne.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese lungi:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Încărcarea admisibilă max.: 1100 kg (2420 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 5900 kg (12980 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

Palet de stivuire Doka ca mijloc de depozitare

=

a

=

92815-224-01

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m
Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

a
max. 4,5 m
max. 3,0 m

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
MENȚIUNE
▪ Încărcătura trebuie să fie pe centru.
▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să
nu alunece şi să nu se răstoarne.

Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%
2
Nu este permisă stivuirea paleţilor!

În hală
Înclinarea solului până la 1%
6

Notă:
Utilizarea cu set de roţi orientabile B:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de blocare.
În stivă este interzisă montarea unui set de roţi de
racord la primul palet de stivuire Doka de jos.
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Lada accesorii Doka

Generalităţi

Ladă accesorii Doka ca mijloc de transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor
Toate piesele de îmbinare şi ancorare se pot depozita
şi organiza în mod ordonat cu ajutorul acestei cutii.
Încărcarea admisibilă max.: 1000 kg (2200 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 5530 kg (12191 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

92816-206-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Set de roţi orientabile B
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.
Potrivit pentru deschideri de trecere de la 90 cm.

Ladă accesorii Doka ca mijloc de depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%
3
Nu este permisă stivuirea
paleţilor!

În hală
Înclinarea solului până la 1%
6

Notă:
Utilizarea cu set de roţi orientabile B:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de blocare.
În stivă este interzisă montarea unui set de roţi de
racord la primul palet de stivuire Doka de jos.
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Setul de roţi orientabile B poate fi montat la următoarele auxiliare de depozitare şi transport:
▪ Ladă accesorii Doka
▪ Paleți de stivuire Doka
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi
orientabile B"!
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Privire de ansamblu asupra produselor

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP
[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Privire de
Articolul
[kg]
nr.ansamblu asupra produselor

Montant XP 1,20m

4,1 586460000

Geländersteher XP 1,20m

Element prindere montant XP 85cm
Geländerzwinge XP 85cm

zincată
înălţime: 115 cm

zincată
înălţime: 118 cm

Protecție inferioară XP 1,20m
Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

Talpă montant XP
zincată
lungime: 20 cm

5,0 586462000

Geländersteher XP 0,60m

2,2 586457000

Geländerschuh XP

zincată
înălţime: 21 cm

Montant XP 0,60m

9,3 586468000

Cutie pentru talpă montant XP

0,18 586480000

Aussparung Geländerschuh XP

neagră
lungime: 25,8 cm
lăţime: 24,4 cm
înălţime: 5,5 cm

zincată
înălţime: 68 cm

Talpă filetată XP

1,5 586458000

Schraubschuh XP

zincată
înălţime: 27 cm

Protecție inferioară XP 0,60m
Fußwehrhalter XP 0,60m

0,77 586463000

zincată
înălţime: 21 cm

Bucşa filetată 20,0

0,03 584386000

Schraubhülse 20,0

Montant XP 1,80m

PP
galbenă
lungime: 20 cm
diametru: 3,1 cm

6,0 586482000

Geländersteher XP 1,80m
zincată
înălţime: 176 cm

Bucşa 24mm

0,03 584385000

Steckhülse 24mm
PVC
PE
gri
lungime: 16,5 cm
diametru: 2,7 cm

Talpă scară XP

1,6 586459000

Treppenkonsole XP
zincată
înălţime: 27 cm

Adaptor Framax XP
Element prindere montant XP 40cm
Geländerzwinge XP 40cm

zincată
înălţime: 73 cm
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7,7 586456000

8,0 586475000

Framax-Adapter XP

zincată
înălţime: 56 cm
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Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Privire de ansamblu asupra produselor

[kg] Articolul nr.
Adaptor Frami XP

10,0 586477000

Frami-Adapter XP

[kg] Articolul nr.
Adaptor pentru balcon XP

2,4 586485000

Balkonadapter XP

zincată
înălţime: 91,5 cm

zincată
lungime: 20,9 cm
lăţime: 8,0 cm
înălţime: 22,1 cm

Suport sudabil pentru montant XP
Anschweißstutzen XP

0,81 586467000

netratată
înălţime: 16 cm

Adaptor XP pentru cofraj pe grinzi
Trägerschalungsadapter XP

9,5 586476000

Adaptor XP pt. palplanşă

2,6 586484000

Spundwandadapter XP

zincată
înălţime: 83,5 cm

zincată
lungime: 11 cm
lăţime: 10 cm
înălţime: 29 cm

Adaptor montant XP FRR 50/30
Konsolenadapter XP FRR 50/30

2,4 586486000

zincată
înălţime: 32 cm

Ancoră expres Doka 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

zincată
lungime: 18 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Profil de capăt planşeu XP

4,2 586481000

Deckenabschalprofil XP

Diblu Doka 16mm

zincată
înălţime: 77 cm

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

zincată
diametru: 1,6 cm

Piesă de fixare placă pod XP
Tragwerkzwinge XP

7,4 586465000

zincată
înălţime: 68 cm

Adaptor Dokamatic XP

10,2 586474000

Dokamatic-Adapter XP

zincată
lungime: 54 cm

Adaptor XP pentru grinzi

4,1 586478000

Einschubadapter XP

zincată
înălţime: 43 cm

Adaptor parapet XP

Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată .....m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,00m
Tija ancorare 15,0mm netratata 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 4,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 5,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 6,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 7,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată .....m
Ankerstab 15,0mm

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

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581852000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

2,9 586469000

Brüstungsadapter XP

zincată
înălţime: 17 cm
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Privire de ansamblu asupra produselor

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP
[kg] Articolul nr.

Placă Super 15,0

1,1 581966000

Superplatte 15,0

zincată
înălţime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm

Piuliţă fluture 15,0

[kg] Articolul nr.
Grilaj protecție XP 2,70x1,20m
Grilaj protecție XP 2,50x1,20m
Grilaj protecție XP 2,00x1,20m
Grilaj protecție XP 1,20x1,20m
Schutzgitter XP

22,2
20,5
17,4
12,0

586450000
586451000
586452000
586453000

10,1
9,5
8,0
5,0

586466000
586472000
586473000
586491000

zincată

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

zincată
lungime: 10 cm
înălţime: 5 cm
deschidere cheie: 27 mm

Ancoră frontală 15,0
Ancoră frontală 15,0 zincată

0,45 581896000
0,44 581890000

Gesimsanker 15,0

lungime: 7 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Grilaj protecție XP 2,70x0,60m
Grilaj protecție XP 2,50x0,60m
Grilaj protecție XP 2,00x0,60m
Grilaj protecție XP 1,20x0,60m
Schutzgitter XP

Con cui 15,0

zincată

0,02 581897000

Nagelkonus 15,0
neagră
lungime: 7 cm

Papuc lung de montant Dokadek 20 1,20m
Dokadek 20-Längsgeländerschuh 1,20m
zincată
vopsită albastru
lungime: 62 cm
înălţime: 31 cm

5,5 586587000

Bandă velcro 30x380mm

0,02 586470000

Klettverschluss 30x380mm

galbenă

Suport grilaj protecţie XP

0,66 586483000

Schutzgitterhalter XP

Talpă lungă montant Dokadek
Dokadek-Längsgeländerschuh

10,1 586520000

zincată
lăţime: 12 cm
înălţime: 19 cm

zincată
lungime: 125 cm
înălţime: 66 cm

Element fixare ţeavă de eşafodaj D34/48mm
Gerüstrohrhalter D34/48mm

1,8 586471000

zincată
înălţime: 18 cm

Talpă lungă montant Dokadek 1,20m

Dokadek-Längsgeländerschuh 1,20m
zincată
lungime: 47 cm
înălţime: 37 cm

Talpă scurtă montant Dokadek
Dokadek-Stirngeländerschuh

5,7 586560000

4,3 586519000

zincată
lungime: 23 cm
înălţime: 56 cm

Talpă scurtă montant Dokadek 1,20m

Dokadek-Stirngeländerschuh 1,20m
zincată
lungime: 23 cm
înălţime: 27 cm
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Ţeavă eşafodaj 48,3mm 0,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 6,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm .....m

1,7
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6

Gerüstrohr 48,3mm

zincată

3,0 586598000
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682026000
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

Informaţii pentru utilizator Sistemul de protecţie perimetrală XP

Privire de ansamblu asupra produselor

[kg] Articolul nr.
Lanţ cu patru fire Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

[kg] Articolul nr.
Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m

Respectaþi manualul utilizatorului!

Centură de protecţie Doka

41,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

zincată
înălţime: 77 cm

3,6 583022000

Doka-Auffanggurt

Respectaþi manualul utilizatorului!

Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

38,0 583016000

Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

zincată
înălţime: 77 cm

Paletizare

Ladă accesorii

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

87,0 583012000

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lungime: 154 cm
lăţime: 83 cm
înălţime: 77 cm

zincată
înălţime: 113 cm

Set de roţi orientabile B
Container multidirecţional Doka 1,20x0,80m

70,0 583011000

Elem. compartimentare cont. multidir. 0,80m
Elem. compartimentare cont. multidir. 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
zincată
înălţime: 78 cm

Mehrwegcontainer Unterteilung

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

vopsită albastru

elemente din oţel zincat
piesele de lemn geluit galben

Container multidirecţ. Doka 1,20x0,80x0,41m
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m
zincată
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42,5 583009000
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume
Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dezvoltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de

comercializare performantă şi garantează astfel punerea la dispoziţie rapidă şi profesională a materialului şi a
suportului tehnic.
Doka Group este parte a Umdasch Group şi are peste
6000 de angajaţi şi angajate le nivel mondial.

www.doka.com/edge-protection-system-xp
Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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