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Odborníci na debnenie.

Doplnok k návodu na montáž a používanie

Doka-stropná podpera  
Eurex 20 top 250
Č. výrobku 586086400



2 999811024 - 08/2014

Doplnok k návodu na montáž a používanie Doka-stropná podpera Eurex 20 top 250

Doposiaľ dosiahnuteľné dovolené nosnosti Doka- 
stropnej podpery Eurex 20 top 250 boli vyššie ako sku-
točne požadované nosnosti počas nasadenia väčšiny 
systémov.
Priemery stojanovej a zasúvacej rúry boli optimalizo-
vané tak, aby sa znovu dosiahla dovolená nosnosť 
20 kN pri úplnom vysunutí (ako pri všetkých ostatných 
stropných podperách typu Eurex 20 top).  

Pri nasledovných debniacich systémoch sa musia 
dodržiavať nové dovolené nosnosti:
 ▪ panelové stropné debnenie Dokadek 30
 ▪ Dokaflex 30 tec

Pri nasledovných debniacich systémoch nemajú 
nové dovolené nosnosti žiaden vplyv:
 ▪ Dokamatic-stôl
 ▪ Dokaflex-stôl
 ▪ Doka Xtra
 ▪ Dokaflex 1-2-4

Dovolené nosnosti

Použitie ako voľná stavebná podpera (ak nie 
je súčasťou systému)

Nasledujúca tabuľka obsahuje nové dovolené nosnosti 
Doka-stropnej podpery Eurex 20 top 250 v závislosti od 
výťažnej dĺžky a polohy stojanovej rúry (podľa Vše-
obecného osvedčenia vydaného úradom stavebného 
dozoru Z-8.311-905).

Použitie v Dokamatic- a Dokaflex-stoloch 
príp. ako pomocné podopretie  
(votknuté podpery)

VÝSTRAHA
Vizuálne rozoznávacie znaky neumožňujú 
žiadne praktické rozlišovanie medzi jednotli-
vými vyhotoveniami (modelmi). Preto zostá-
vajú čísla výrobkov aj názvy identické.
➤ V budúcnosti používajte pri všetkých 

nasadeniach Doka-stropných podpier 
Eurex 20 top 250 výlučne nové dovolené 
nosnosti!

☞ Dôležité upozornenie:
Relevantné Doka-podklady sa aktuálne prepra-
covávajú. Veľký počet jazykov a sčasti ešte 
existujúce množstvá výtlačkov si však vyžadujú 
určitý čas na aktualizáciu.
V tomto období dopĺňajte Vaše staré pod-
klady touto prílohou.
V prípade detailných otázok sa obráťte priamo 
na Vášho Doka-technika.

Dodržujte návod na montáž a používanie 
„Stropné podpery Eurex top“!

Poloha stojanovej rúry
dole hore

Dĺžka podpery
[m]

Trieda podpery podľa EN 1065
B25 C25
D25 D25

Dovolená nosnosť [kN]
2,5 20,2 24,8
2,4 21,3 27,2
2,3 22,5 29,5
2,2 23,3 31,9
2,1 24,0 34,3
2,0 24,6

36,7

1,9 25,8
1,8 26,9
1,7 28,4
1,6 30,1
1,5 31,8

Dĺžka podpery
[m]

Dovolená nosnosť
 [kN]

2,5 30,0
2,4 32,0
2,3 34,0
2,2

36,7

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

☞ Použitie ako pomocné podopretie:  
Platňa hlavice a pätková platňa sú opreté 
priamo o strop (debniaca doska (A) je prípustná 
ako podložka).
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