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Wstęp
Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
Grupy użytkowników

Uwagi dotyczące tej instrukcji

▪ Dokument ten skierowany jest do osób, które pra-

▪ Dokument ten może służyć jako ogólnie obowiązu-

▪

▪

▪

▪

cują z opisanym produktem/systemem firmy Doka.
Zawiera on informacje dotyczące montażu opisanego systemu oraz jego zastosowania zgodnego z
przeznaczeniem.
Wszystkie osoby, które pracują z danym produktem,
muszą być zaznajomione z zawartością tego dokumentu i zawartymi w nim wskazówkami bezpieczeństwa.
Osoby, które nie potrafią czytać lub mogą przeczytać
i zrozumieć ten dokument jedynie z dużym trudem,
muszą zostać pouczone i przeszkolone przez
klienta.
Klient musi zapewnić, że informacje udostępnione
przez firmę Doka (np.: informacje dla użytkownika,
instrukcje montażu i użytkowania, instrukcje obsługi,
plany itd.) są dostępne i aktualne, zostały one
podane do wiadomości i są do dyspozycji użytkowników w miejscu wykorzystania produktu.
W niniejszej dokumentacji technicznej i zawartych w
niej schematach użycia deskowań Doka pokazuje
środki bezpieczeństwa pracy służące bezpiecznemu
stosowaniu produktów firmy Doka w przedstawionych zastosowaniach.
W każdym przypadku użytkownik jest zobowiązany
w całym projekcie do zapewnienia przestrzegania
krajowych ustaw, norm i przepisów oraz, o ile to
konieczne, do podjęcia dodatkowych bądź innych
odpowiednich środków służących bezpieczeństwu
pracy.

Ocena zagrożenia

▪

▪

Planowanie
▪ Zapewnić bezpieczne miejsca pracy przy używaniu

▪

4

deskowania (np.: przy montażu, demontażu, przebudowie, przemieszczaniu, itp.). Należy zapewnić bezpieczny dostęp do miejsc pracy!
Odstępstwa od danych znajdujących się w
niniejszej instrukcji lub zastosowania wykraczające poza te dane wymagają szczególnego statycznego udowodnienia oraz uzupełniającej
instrukcji montażu.

Przepisy / ochrona pracy
▪ W celu bezpiecznego, pod względem technicznym,

▪ Klient jest odpowiedzialny za zestawienie, dokumentację, zastosowanie oraz rewizję oceny zagrożenia
na każdym placu budowy.
Instrukcja ta może służyć jako materiał pomocniczy
w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego, a w
szczególności, jako źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących przy użytkowaniu
i eksploatacji produktu, ale jako Instrukcja Użytkowania nie zastępuje oceny ryzyka zawodowego i nie
wyczerpuje informacji o wszystkich zagrożeniach,
które mogą wystąpić podczas użytkowania i eksploatacji produktu.

jąca instrukcja montażu i zastosowania, a także
zostać włączony do specyficznej dla danego placu
budowy dokumentacji techniczno-ruchowej.
Ilustracje oraz animacje i filmy zamieszczone w
niniejszym dokumencie lub programie przedstawiają częściowe stany montażowe i z tego
powodu nie zawsze są kompletne z punktu
widzenia bezpieczeństwa technicznego.
Nie wszystkie urządzenia zabezpieczające są na
nich pokazane, co jednak nie zwalnia Klienta z używania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
są podane w poszczególnych rozdziałach!

▪

stosowania naszych produktów należy przestrzegać
obowiązujących w danym kraju i państwie przepisów
BHP oraz innych przepisów bezpieczeństwa w aktualnej wersji.
Po upadku osoby lub uderzeniu jakiegoś przedmiotu
w element systemu ochrony bocznej, element ten
może być dalej wykorzystywany tylko po sprawdzeniu przez fachowca.
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Obowiązuje dla wszystkich faz
zastosowania

Wstęp

Montaż
▪ Materiał/system musi zostać sprawdzony przez

▪ Klient musi zapewnić, aby: montaż, użytkowanie

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

zgodne z przeznaczeniem, przestawianie i demontaż produktu były kierowane i nadzorowane przez
odpowiednie osoby uprawnione do wydawania poleceń.
Zdolność działania tych osób nie może być ograniczona przez wpływ alkoholu, leków lub narkotyków.
Produkty firmy Doka są technicznym narzędziem
pracy, które może być wykorzystywane tylko w
zastosowaniach przewidzianych przez producenta,
zgodnie z odpowiednimi informacjami użytkownika
Doka lub innymi opracowanymi przez firmę Doka
dokumentacjami technicznymi.
Na każdym etapie budowy należy zapewnić odpowiednią stateczność i nośność wszystkich elementów konstrukcyjnych i jednostek.
Przed wejściem na obszary wsporników i wypełnień
należy zagwarantować odpowiednie rozwiązania
zapewniające stabilność (np. za pomocą odciągów).
Należy ściśle przestrzegać zasad podanych w
instrukcjach technicznych, instrukcjach bezpieczeństwa oraz specyfikacjach obciążeń. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do wypadków i ciężkich
uszczerbków na zdrowiu (zagrożenie życia), jak również może spowodować znaczne szkody materialne.
Nie wolno stosować deskowania w pobliżu źródeł
ognia. Stosowanie urządzeń grzewczych dozwolone
jest tylko pod warunkiem ich właściwej eksploatacji i
zachowania odpowiedniej odległości od deskowania.
Klient zobowiązany jest uwzględnić warunki atmosferyczne panujące w miejscu montażu elementów,
jak również podczas ich użytkowania i przechowywania (np. śliskie powierzchnie, zagrożenie poślizgnięciem, wpływ wiatru), a także podjąć niezbędne
środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia urządzenia, bezpośredniego otoczenia oraz zapewnienia
ochrony pracowników.
Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia
pod względem prawidłowego montażu i funkcjonowania.
Szczególnie połączenia śrubowe i klinowe muszą
być sprawdzone i dokręcone zgodnie z przebiegiem
budowy, a zwłaszcza w nadzwyczajnych okolicznościach (np. po burzy).
Spawanie i zgrzewanie produktów Doka, a zwłaszcza ściągów, części zawieszenia, łączników i odlewów, jest absolutnie zabronione.
Poddanie tych elementów procesowi spawania
może spowodować istotne zmiany w strukturze
materiałów, z jakich je wykonano. To z kolei prowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości na
pęknięcia, co szczególnie zagraża bezpieczeństwu.
Dozwolone jest przycinanie poszczególnych ściągów na określoną długość za pomocą szlifierek kątowych (wprowadzanie ciepła dozwolone jedynie na
końcu ściągu). Jednak należy zwrócić uwagę na to,
aby sypiące się iskry nie spowodowały rozgrzania
innych ściągów i tym samym ich nie uszkodziły.
Procesowi spawania można poddawać wyłącznie te
produkty, które zostały wyraźnie wskazane w dokumentacji firmy Doka.
999816116 - 04/2022

▪

▪

▪

klienta pod względem jego odpowiedniego stanu
przed użyciem. Części uszkodzone, zdeformowane,
jak też osłabione poprzez zużycie, korozję lub rozkład (np. w wyniku rozwoju grzybów) należy wykluczyć z użycia.
Łączenie naszych systemów bezpieczeństwa i
deskowań z rozwiązaniami innych producentów
wiąże się z zagrożeniami, które mogą prowadzić do
uszczerbku na zdrowiu i mieniu; w tego rodzaju sytuacjach jest więc konieczna dodatkowa kontrola
przez użytkownika.
Montaż musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, normami i postanowieniami prawnymi, przy czym należy przestrzegać
wszelkich obowiązków kontrolnych.
Dokonywanie zmian w produktach firmy Doka jest
niedopuszczalne oraz stwarza ryzyko zagrożenia
bezpieczeństwa.

Deskowanie
▪ Produkty/systemy firmy Doka należy tak ustawiać,
żeby wszystkie siły obciążeniowe były odprowadzane w pewny sposób!

Betonowanie
▪ Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości par-

cia mieszanki betonowej. Zbyt duża prędkość betonowania powoduje przeciążenie deskowania, przekroczenie dopuszczalnych odkształceń i powstanie
niebezpieczeństwa awarii deskowania i samej betonowanej konstrukcji.

Rozdeskowanie
▪ Rozdeskowywanie przeprowadzać, gdy beton osią▪

▪

gnie wystarczającą wytrzymałość i gdy osoba odpowiedzialna zarządzi usunięcie deskowania.
Podczas rozdeskowywania nie wolno odrywać
deskowania przy pomocy żurawia. Należy używać
odpowiednich narzędzi jak np. klinów drewnianych,
prętów rozszalowujących lub urządzeń systemowych takich jak np. Framax-narożnik rozszalowujacy.
Przy usuwaniu deskowania nie wolno powodować
zagrożenia utraty stabilności elementów konstrukcyjnych, rusztowań i deskowania które nie zostało
jeszcze zdemontowane!
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Transportowanie, układanie w stosy i
składowanie
▪ Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących

▪
▪
▪

▪

przepisów krajowych dotyczących transportu deskowań i rusztowań. W przypadku deskowań systemowych należy bezwzględnie stosować przewidziane
elementy transportowe firmy Doka.
Jeżeli w niniejszym dokumencie nie zdefiniowano
rodzaju elementu transportowego, wówczas klient
zobowiązany jest wykorzystać uchwyty dostosowane do danego przypadku zastosowania oraz spełniające określone przepisy.
Podczas podnoszenia należy upewnić się, że jednostka przestawna i jej poszczególne części mogą
przyjąć występujące siły.
Należy usunąć luźne części lub zabezpieczyć je
przed obsunięciem się lub spadnięciem!
Podczas przestawiania deskowania lub akcesoriów
przy użyciu dźwigu nie wolno przewozić osób np. na
pomostach roboczych czy w pojemnikach transportowych.
Wszystkie części należy bezpiecznie przechowywać, uwzględniając wskazówki firmy Doka zamieszczone w odpowiednich rozdziałach tego dokumentu.

Konserwacja
▪ Jako części zamienne należy używać tylko oryginal-

nych części firmy Doka. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub przez
autoryzowane firmy.

Inne
Wagi elementów stanowią wartości średnie uzyskane
podczas określania parametrów nowego materiału i
mogą różnić się od siebie ze względu na różne tolerancje materiałowe. Ponadto dane te mogą być zróżnicowane z powodu zabrudzenia lub zawilgocenia materiału.
Zmiany wynikające z postępu technicznego zastrzeżone.

Eurokody i Doka
Dopuszczalne wartości podane w dokumentach
firmy Doka (np. Fdop. = 70 kN) nie stanowią wartości
obliczeniowych ( np. Fprzybl. = 105 kN)!
▪ Bezwzględnie unikać zamiany pojęć!
▪ W dalszej części dokumentów Doka podawane są
wartości dopuszczalne.
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Symbole
W niniejszym dokumencie zastosowano następujące
symbole:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niniejszy symbol ostrzega przed ekstremalnie niebezpieczną sytuacją, w przypadku
której nieprzestrzeganie ostrzeżenia może
prowadzić do śmierci lub poważnych, nieodwracalnych skutków zdrowotnych.

UWAGA
Niniejszy symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją, w przypadku której nieprzestrzeganie ostrzeżenia prowadzi do
śmierci lub poważnych, nieodwracalnych
skutków zdrowotnych.

OSTRZEŻENIE
Niniejszy symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją, w przypadku której nieprzestrzeganie ostrzeżenia może prowadzić
do lekkich, odwracalnych skutków zdrowotnych.

ZALECAMY
Niniejszy symbol ostrzega przed sytuacjami,
w przypadku których nieprzestrzeganie
ostrzeżenia może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu lub szkód materialnych.

Instrukcja
Pokazuje, że użytkownik powinien wykonać
daną czynność.

Kontrola wzrokowa
Pokazuje, że wykonane czynności należy
skontrolować wzrokowo.

Porada
Wskazuje pożyteczne porady dotyczące
zastosowania.

Odsyłacz
Odsyła do dalszych instrukcji.

Uwzględnione zostały następujące częściowe współczynniki bezpieczeństwa:
▪ γF = 1,5
▪ γM, drewno = 1,3
▪ γM, ceownik = 1,1
▪ kmod = 0,9
W ten sposób można uzyskać na podstawie wartości
dopuszczalnych wszystkie wartości obliczeniowe do
obliczenia EC.
6
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Zakres usług firmy Doka
Wsparcie w każdej fazie projektu

Najwyższa wydajność we wszystkich fazach projektu

▪ Gwarancja sukcesu projektu dzięki wykorzystaniu
▪

produktów i usług z jednego źródła.
Kompetentne wsparcie począwszy od opracowania
projektu, aż po jego pewną realizację na budowie.

Pełne wsparcie od samego początku realizacji projektu
Każdy projekt jest niepowtarzalny i wymaga indywidualnych rozwiązań. Zespół Doka wspiera klientów w
zakresie deskowań, oferując usługi w zakresie
doradztwa, projektowania i serwisu na miejscu, aby
efektywnie i sprawnie zrealizować projekt. Doka oferuje indywidualne usługi doradcze i idealnie dostosowane rozwiązania deskowaniowe.
Dobry projekt podstawą pewnej realizacji
Efektywne i ekonomiczne rozwiązania deskowaniowe
można opracować jedynie wtedy, gdy rozumie się
wymagania projektu oraz procesy budowlane. Zasada
ta jest podstawą świadczenia usług inżynieryjnych
przez firmę Doka.
Optymalizacja przebiegu budowy dzięki rozwiązaniom Doka
Doka oferuje specjalne narzędzia, które umożliwiają
przejrzyste planowanie prac deskowaniowych. W ten
sposób można przyspieszyć przebieg procesów związanych z betonowaniem, zoptymalizować zasoby oraz
jeszcze bardziej efektywnie zarządzać procesem
deskowania.
Deskowanie specjalne i montaż na miejscu
Jako uzupełnienie deskowań systemowych, firma
Doka oferuje optymalne jednostki deskowaniowe do
specjalnych zastosowań. Dodatkowo za montaż wież
podporowych i elementów deskowań na placu budowy
odpowiada specjalnie przeszkolony personel.
Dostępność rozwiązań „just in time”
Dostępność systemów deskowań jest ważnym czynnikiem efektywnej czasowo i kosztowo realizacji projektu. Dzięki ogólnoświatowej sieci logistycznej w
uzgodnionym czasie produkowane są niezbędne ilości deskowań.
Dzierżawa i serwis urządzeń
Materiał deskowaniowy można wydzierżawić w
sprawnie funkcjonującym parku produktów dzierżawionych zgodnie z wymaganiami danego projektu.
Urządzenia dzierżawione od firmy Doka i należące do
klientów są czyszczone i poddawane naprawie w serwisie Doka.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planowanie
prac

Wykonawca

Zakończenie
inwestycji

Prace projektowe
Projekty wykonawcze
Planowanie taktów betonowania
Modelowanie budynku/Planowanie 3D
Projekty montażowe
Obliczenia statyczne
Concremote

▪
▪
▪

Doradztwo i szkolenia
Wprowadzenie projektu na placu budowy
Instruktor montażu
Szkolenia i doradztwo
Optymalizacja procesu budowlanego
▪ Concremote
▪ myDoka
▪ Oprogramowanie projektowe
▪ Zarządzanie placem składowania materiałów budowlanych i urządzeń

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Serwis montażowy i montaż
Usługa montażu
Montaż wstępny deskowania
na budowie
Logistyka
Organizacja transportu i przewóz
Dzierżawa i serwis urządzeń
Dzierżawa
Odbiór jakościowy
Serwis urządzeń i stawki ryczałtowe
za serwis

upbeat construction
digital services for higher productivity
Od planowania do ukończenia inwestycji –
chcemy, by koncepcja upbeat construction
przyspieszała realizację Waszych projektów, a
wszystkie nasze rozwiązania cyfrowe nadawały tempo bardziej efektywnej pracy na placu
budowy. Nasze cyfrowe portfolio obejmuje
wszystkie etapy procesu budowlanego i jest
stale poszerzane. Dowiedz się więcej o
naszych specjalnie opracowanych rozwiązaniach pod adresem doka.com/upbeatconstruction.

7

Wstęp

Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

Deskowanie ramowe DokaXlight
Bardzo lekki i solidny system deskowania ręcznego, który można bez problemu ustawiać na różnych placach budowy o dowolnej wielkości bez
użycia żurawia.

Ergonomia
dzięki wyjątkowo lekkiej konstrukcji
▪ łatwe wykonanie robót deskowaniowych dzięki
niskiemu ciężarowi elementów
▪ łatwa obsługa dzięki zintegrowanym uchwytom

Trwałość
dzięki wysokiej wytrzymałości konstrukcji
▪ solidna aluminiowa rama chroni wszystkie krawędzie sklejki szalunkowej
▪ wysoka liczba przełożeń dzięki zastosowaniu
wytrzymałej sklejki Xlife
▪ łatwa wymiana sklejki i możliwość regeneracji ram
aluminiowych
▪ malowanie proszkowe ram ułatwia ich czyszczenie

Oszczędność kosztów i czasu
dzięki szybkiemu deskowaniu bez użycia dźwigu
▪ lekkie elementy i akcesoria ułatwiają pracę i skracają
czas poświęcany na obsługę deskowania
▪ system umożliwia prace bez konieczności użycia
dźwigu
▪ duży asortyment szerokości i wysokości płyt szalunkowych zapewnia najlepsze dopasowanie do
kształtu szalowanych konstrukcji

8

999816116 - 04/2022

Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

Deskowanie ścienne

Deskowanie ścienne
Instrukcja montażu i użytkowania
DokaXlight jako deskowanie ręczne

Deskowanie

Przedstawiony proces opiera się na prostej ścianie –
deskowanie powinno rozpoczynać się od narożnika.

➤ Wstępnie zmontować leżące zespoły elementów na
podłożu montażowym (patrz rozdział "Łączenie elementów").

Transport elementów
➤ Rozładunek stosów elementów i kontenerów zwrotnych z samochodu ciężarowego (patrz rozdział
"Transportowanie, układanie w stosy i składowanie").

98161-224-05

➤ Spryskać powierzchnię szalunkową środkiem
antyadhezyjnym do betonu (patrz rozdział "Czyszczenie i pielęgnacja").
OSTRZEŻENIE
➤ Elementy systemu DokaXlight muszą być w
każdym stanie roboczym stabilnie ustawione!

98161-215-04

➤ Zamocować elementy do podłoża za pomocą wypór
ukośnych pojedynczych lub wypór ukośnych
podwójnych (patrz rozdział "Wypory").
Zabezpiecza to elementy przed przewróceniem się.
UWAGA
Nie używać młota do ustawiania elementów!
Profile elementów zostaną w ten sposób
uszkodzone.
➤ Używać do montażu wyłącznie narzędzi nie
powodujących uszkodzeń elementów.
➤ Dostawić kolejne elementy, połączyć je ze sobą
(patrz rozdział "Łączenie elementów") i zamocować
je do podłoża za pomocą wypór ukośnych pojedynczych lub wypór ukośnych podwójnych.
Pozwala to na precyzyjne ustawienie zespołu elementów.

98161-224-04

999816116 - 04/2022
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

Ustawianie deskowania przeciwległego:

Montaż pomostu betoniarskiego

Po montażu zbrojenia można zamknąć deskowanie.
➤ Płytę szalunkową zamknięcia deskowania należy
spryskać środkiem antyadhezyjnym do betonu.
➤ Ustawić pierwszy element deskowania zabezpieczającego.
➤ Montaż ściągów (patrz rozdział "System kotwienia").

➤ Zamontować pomosty betoniarskie, i w razie
potrzeby zamontować elementy czołowe ochrony
bocznej (patrz rozdział "Pomost betoniarski z pojedynczymi konsolami").

98161-224-03

Dzięki temu również zamknięcie deskowania zostaje
zabezpieczone przed wywróceniem się.
➤ Analogicznie dostawić, połączyć ze sobą i zakotwić
kolejne elementy.

UWAGA
Zespoły elementów bez przeciwdeskowania,
zawierające rusztowanie betoniarskie i wypory
nastawcze 260 należy zabezpieczyć przed
przesunięciem się poprzez umocowanie do
podłoża.

98161-224-02

10
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Systemy komunikacyjne i rusztowania
robocze

Deskowanie ścienne

Rusztowanie robocze Modul

Schodki 0,97m

▪ Składane schodki jezdne z lekkiego metalu
▪ Wysokość robocza do 3,00 m
(maks. wysokość schodków: 0,97 m)

▪ Szerokość schodków: 1,20 m
Maks. nośność: 150 kg
Przestrzegać szczegółowych przepisów krajowych.
Rusztowanie przejezdne DF

▪
▪
▪
▪

Jezdne rusztowanie robocze
Zmienna wysokość robocza do 3,50 m
Szerokość rusztowania: 0,73 m
Długość rusztowania: 2,07 m

Wymagany ciężar balastu
Wysokość rusztowania
1,41 m
1,91 m

Ciężar balastu
40 kg
100 kg

Należy przestrzegać informacji użytkownika!

Betonowanie

▪ Składane rusztowanie jezdne z lekkiego metalu
▪ Zmienna wysokość robocza do 3,50 m
(max. wysokość platformy: 1,50 m)

▪ Szerokość rusztowania: 0,75 m
Należy przestrzegać informacji użytkownika!

Dop. parcie świeżego betonu:
Patrz rozdział "Dopuszczalne parcie świeżego
betonu".
Należy przestrzegać następujących wytycznych:
▪ Pomoc w wymiarowaniu „Technika deskowania
Doka", rozdział "Parcie świeżego betonu na pionowe
deskowania norma DIN 18218"
▪ Norma DIN 4235 Część 2 - "Zagęszczanie betonu
przez wibrowanie"
UWAGA
➤ Należy przestrzegać szybkości wznoszenia
podczas betonowania.
➤ Wypełnić szalunek betonem.
➤ Używać wibratorów w sposób umiarkowany, koordynując miejsce i czas ich uzycia.

Rozdeskowanie
UWAGA
➤ Przestrzegać czasów demontażu deskowania.
➤ Demontaż rozpoczynać od zamknięcia, demontując
pojedyncze panele – należy zdemontować rusztowanie betoniarskie, usunąć kotwy i poluzować łączniki z sąsiednimi elementami.
999816116 - 04/2022
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➤ Odstawić element i wyczyścić płytę szalunkową z
resztek betonu (patrz rozdział "Czyszczenie i pielęgnacja").

Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

DokaXlight jako deskowanie
obsługiwane przy użyciu dźwigu
Duże zespoły elementów mogą być wstępnie zmontowane w pozycji leżącej na wypoziomowanym podłożu.
Szczegółowa instrukcja mocowania łączników (patrz
rozdział "Nadstawianie elementów").
Te zespoły mogą być przemieszczane przy pomocy
zawiesia dźwigowego oraz Frami-uchwytów dźwigowych. Szczegółowe wskazówki patrz rozdział "Przestawianie przy użyciu dźwigu".

12
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Deskowanie ścienne

Szczegółowe informacje o płycie deskowania DokaXlight
Stabilna wymiarowo rama
aluminiowa
A

a
D

A

C

B
98161-200-05

B

C

a ... 100 mm
A
B
C
D

E

Profil ramowy
Wyżłobienie dla łączenia elementów
Sklejka Xlife
Fuga siikonowa

▪ stabilne wymiarowo profile aluminiowe malowane
proszkowo

▪ długi okres eksploatacji
▪ łatwa do czyszczenia powierzchnia czołowa ele-

D

▪
A
B
C
D
E

Profil ramowy
Profil funkcjonalny
Profil poprzeczny
Profil usztywniający
Sklejka Xlife

▪
▪

mentu – dzięki temu elementy są zawsze szczelne
wgłębienie okalające krawędź profilu umożliwia
montaż łączników w dowolnym miejscu
Ochrona krawędzi sklejki Xlife przez profil ramowy
Otwory poprzeczne dla tworzenia narożników oraz
deskowań czołowych
OSTRZEŻENIE
➤ Zasadniczo nie wolno wspinać się na profile
poprzeczne i funkcjonalne. Nie wolno korzystać z nich zamiast drabiny.
Wyjątek:
W krajach przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy dopuszczają wchodzenie na te elementy
pod warunkiem stosowania środków ochrony
osobistej. Zapewnić stabilność deskowania!

Profil kotwowy do mocowania
osprzętu
A

C

B

A Profil kotwowy
B Łacznik uniwersalny 5-10cm
C Frami-szyna dociskowa

999816116 - 04/2022
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

98161-200-03

b

a

Tulejka ściągu

a ... ⌀ 24 mm
b ... ⌀ 33 mm

▪ łatwe wsuwanie ściągów dzięki dużym stożkowym

OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać uchwytów jako punktu
zawieszeniowego przy transporcie za pomocą
żurawia!
Zagrożenie spowodowane przez spadające
elementy deskowania.
➤ Do przenoszenia elementów należy używać
tylko odpowiednich zawiesi dźwigowych
zamontowanych w sposób zgodny z instrukcją. Patrz rozdział "Przestawianie przy użyciu dźwigu" oraz "Transportowanie, układanie w stosy i składowanie".

tulejom kotwiącym

Czyste powierzhchnie betonowe
dzięki innowacyjnej Xlife-płycie
Sklejka Xlife składa się z kombinacji tradycyjnego
rdzenia sklejkowego i pokrycia z tworzywa sztucznego.
To połączenie zapewnia wysoką ilość zastosowań przy
jak najlepszej jakości powierzchni betonowej i redukuje
skłonność do uszkodzeń.
▪ wysoka jakość powierzchni betonowych
▪ mniej miejsc do naprawiania
▪ zredukowany nakład czyszczenia - sklejka Xlife
może być czyszczona również urządzeniem ciśnieniowym

Uchwyty

98161-200-02

A

A zintegrowany uchwyt w profilu poprzecznym

OSTROŻNIE
Nie wykorzystywać otworów pionowych profilach ramy jako uchwytów!
➤ Użyj uchwytu w profilu poprzecznym.

14
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Deskowanie ścienne

Punkty zaczepienia uprzęży
chroniącej przed upadkiem
Do zamocowania środków ochrony osobistej można
wykorzystać następujące punkty na elemencie DokaXlight:
▪ otwory poprzeczne w pionowym profilu
▪ zamontowany zaczep kotwiczący DokaXlight S

OSTRZEŻENIE
➤ Zwrócić uwagę na minimalną wysokość
punktu zaczepienia, w przeciwnym razie nie
zostanie zapewniona wystarczająca ilość
wolnego miejsca, aby zamortyzować upadek.
B

A

F

C

D

F

E

98161-200-01

E

A
B
C
D
E
F

Element DokaXlight
Element uniwersalny DokaXlight
Otwór w profilu funkcjonalnym (Element DokaXlight)
Otwór w profilu kotwiącym (Element uniwersalny DokaXlight)
Zaczep kotwiczący DokaXlight S typ A
Otwór podłużny w profilu ramowym

999816116 - 04/2022

15

Deskowanie ścienne
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Dopuszczalny nacisk świeżego betonu
Dop. parcie świeżego betonu według normy DIN
18218 przy zachowaniu tolerancji gładkości według
normy DIN 18202 tabelka 3 linijka 6:

100

100

σhk, max = 50 kN/m2

150

100

σ

150

300

150

σ

98161-201-02

16
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σ
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Deskowanie ścienne

Raster systemowy
Elementy DokaXlight

Elementy uniwersalny DokaXlight

Szerokości elementów

Dzięki swojemu specjalnemu rastrowi otworów elementy te nadają się szczególnie do ekonomicznego
wykonywania:
▪ narożników
▪ przyłączy ściennych
▪ deskowań czołowych
▪ deskowań słupów

75
60

Szerokość elementu

55
50

65
98161-202-03

45

47

44.5

100

103

56.5

103

56.5

47

24.5

47

44.5

44.5
24.5

111.5

150

56.5

300
32

86

150

300

49
47

24.5
56.5

111.5

32

100

65

38.5

24.5

56

51

Wysokości elementów

44

Inne szerokości elementów na zapytanie.

24.5

98161-202-01

24.5

30

Wysokości elementów

98161-202-04

38.5

32

98161-202-02

Wymiary w cm

Wymiary w cm

999816116 - 04/2022
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Łączenie elementów
▪ Zasadniczo dozwolone jest jednoczesne stosowanie
różnych łączników.

Proste połączenie elementów
za pomocą Frami-zamka
Wgłębienie okalające krawędź profilu ramowego
pozwala na łączenie elementów w dowolnym miejscu.
Dzięki temu możliwe jest bezskokowe przesunięcie
elementów na wysokość względem siebie.

Zamek Frami:
Dop. siła rozciągająca: 10,0 kN
Dop. siła poprzeczna: 5,0 kN
Dop. moment: 0,2 kNm
Właściwości łączników płyt:
▪ regulowane i odporne na rozciąganie łączenia elementów
▪ brak małych części łatwych do zgubienia
▪ odporne na zabrudzenia
▪ mocowanie przy użyciu młotka szalunkowego
UWAGA
▪ używać młotka szalunkowego o wadze
max. 800 g.
▪ Nie wolno oliwić ani smarować smarem
połączeń klinowych.
Wymagana liczba łączników
(łączenie wzdłużne):
Wysokość elementu
(elementy stojące)
1,00 m
1,50 m
3,00 m
Szerokość elementu
(elementy leżące)
0,30 m
0,45 m
0,50 m
0,55 m
0,60 m
0,75 m

Liczba łączników
2
2
3

98161-203-02

Liczba łączników
1
1
1
2
2
2

Wskazówka:
▪ Szczegóły połączenia elementów w obrębie narożników zewnętrznych (zwiększone obciążenie rozciągające) patrz rozdział “Połączenia elementów przy
zwiększonym obciążeniu rozciągającym”.
▪ Położenie wymaganych części łączących przy wykonywaniu nadstawek - patrz rozdział "Nadstawianie
elementów".
999816116 - 04/2022
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DokaXlight łącznik-I

Montaż na elemencie DokaXlight

Płyty można łączyć za pomocą łącznika-I, z wykorzystaniem otworów kształtowych przewidzianych w profilu ramowym.

➤ Wykręcić śruby z łbem owalnym od wewnętrznej
strony kopułki wsporczej.
B

C

Cechy:
▪ Łącznik jest zintegrowany z płytą – mniej luźnych
części.
▪ Brak wystających elementów – minimalizacja ryzyka
obrażeń oraz mniejsza ilość punktów kolidujących z
elementami mocującymi (szyny dociskowe, konsole
itp.).
▪ W ten sposób można tymczasowo składować w stosach małe zespoły elementów.
▪ Do cichego dokręcania należy użyć odpowiedniego
narzędzia z kluczem o rozmiarze 27.
DokaXlight Element łączący I:
Dop. siła rozciągająca: 10,0 kN
Dop. siła poprzeczna: 5,0 kN
Dop. moment: 0,2 kNm
UWAGA
Zwracać uwagę na liczbę elementów łączących. Patrz „Wymagana ilość zamków Frami”.

B Skrzynka wsporcza
C Śruba z łbem walcowym

➤ Przykręcić łącznik-I do ramy Doka Xlight za pomocą
śrub z łbem owalnym (T30).
Moment dokręcenia:
Śruba z łbem owalnym: maks. 4 Nm

A
C

A Element DokaXlight
C Śruba z łbem walcowym

OSTROŻNIE
Ostrożnie dokręcić śruby z łbem owalnym!
➤ Przestrzegać maksymalnego momentu
dokręcenia.

20
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Proponowane położenie łączników-I
Montaż płyt ustawionych pionowo

Deskowanie ścienne

Łączenie elementów
➤ Ustawić następną płytę DokaXlight, przełożyć śrubę
dociskową przez otwór w drugim elemencie DokaXlight i obrócić o 90°.
A

Wysokość płyty 3,00 m:
zalecane mocowanie jednostronne
– uwaga na węższe elementy
(potrzebne miejsce)
D

A Element DokaXlight
D Śruba zaciskowa Framax 4-8cm

➤ Dokręcić nakrętkę gwiaździstą 15.0 za pomocą klucza nasadowego 27mm lub podobnego.
Wysokość płyty 1,50 m:
zalecane mocowanie jednostronne
– uwaga na węższe elementy
(potrzebne miejsce)

Moment dokręcenia:
Nakrętka gwiaździsta 15,0: max.70 Nm

Wysokość płyty 1,00 m:
niewielka liczba odpowiednich
pozycji
– rozwiązanie niezalecane

E

E Nakrętka gwiaździsta 15,0 G
Montaż płyt ustawionych poziomo
niezalecany przy stosowaniu
przedłużeń poziomych:
- niewiele odpowiadających
sobie otworów
im w obszarze fundamentów
zalecane mocowanie jednostronne
- uwaga na węższe elementy
(potrzebne miejsce)
Płyty uniwersalne

brak odpowiednich miejsc
(potrzebne miejsce, obsługa)

Zestawy płyt do montażu w zestawach

Płyty, które są często używane
razem, mogą być połączone na
stałe (zespół elementów)

999816116 - 04/2022

21

Deskowanie ścienne

Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight

Łączenie elementów z możliwością
kompensacji

Łączenie elementów z deskowaniem
ramowym Frami Xlife

za pomocą Frami-zamka wyrównującego

za pomocą adaptera DokaXlight Frami

Kompensacje można łatwo i ekonomicznie wypełniać
za pomocą dopasowanych wstawek drewnianych.
Zamek wyrównujący Frami służy do łączenia elementów w sposób odporny na naprężenia.

Dzięki zastosowaniu adaptera DokaXlight Frami,
deskowanie DokaXlight można łączyć z systemem
Frami Xlife.

Adapter DokaXlight Frami
Dop. siła rozciągająca: 7,0 kN

Zamek wyrównujący Frami
Dop. siła rozciągająca: 7,5 kN

B

A

a

C
98161-203-03

a ... max. 15 cm

98161-203-04

A Frami Xlife-element
B Element DokaXlight
C Adapter DokaXlight Frami

UWAGA
Na styku elementów należy umieścić ściąg w
elemencie DokaXlight.

22
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Łączenie elementów z deskowaniami
ramowymi Framax Xlife
za pomocą adaptera DokaXlight Framax
Dzięki zastosowaniu adaptera DokaXlight Framax i
zamka Framax RU, deskowanie DokaXlight można
łączyć np. z Framax Xlife lub Alu-Framax Xlife.

C
D

Zamek Framax RU
W przypadku wykorzystania z DokaXlight:
Dop. siła rozciągająca: 10,0 kN
B

A

D
C

A
B
C
D

element Framax Xlife lub element Alu-Framax Xlife
Element DokaXlight
Adapter DokaXlight Framax
Zamek Framax RU

OSTROŻNIE
Niezamierzone upuszczenie łaczników!
➤ Podczas odkręcania tego połączenia elementów należy przytrzymać adapter i zamek
dłonią.
UWAGA
Na styku elementów należy umieścić ściąg w
elemencie DokaXlight.
999816116 - 04/2022
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System kotwienia
Kotwienie elementów DokaXlight

OSTRZEŻENIE
Wrażliwa stal kotwowa!
➤ Nie wolno spawać ani zgrzewać ściągów!
➤ Odrzucić ściągi uszkodzone albo zniszczone na skutek korozji lub zużycia.
Wskazówka:
Nieużywane tulejki kotwowe należy uszczelnić
zaślepką uniwersalną R20/25.

Przykład z elementami DokaXlight 1,50m.

Przyklad z DokaXlight-elementem 3,00m.

Z zasady obowiązuje:

▪ W każdej tulei kotwiącej należy zamontować ściąg.
▪ W przypadku tulei kotwiących bezpośrednio przy▪

legających do siebie na styku elementów wystarczy jedna kotwa (patrz rysunek).
Zawsze przepuszczać ściąg przez szerszą płytę.

Wyjątki patrz rozdział „Dopasowanie długości przez
wyrównanie" lub „Nadstawianie elementów".
98161-201-08
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System kotwowy Doka 15,0

B

A

C

D

Uchwyt dystansowy
Alternatywą dla rurek z tworzywa sztucznego są
gotowe zestawy dystansowe pełniące rolę osłony
pręta kotwowego.

B

A

C

98161-201-03

A
B
C
D

Nakrętka talerzowa 15,0
Ściąg 15,0mm
Rura z tworzywa sztucznego 22 mm
Stożek uniwersalny 22 mm

Klucz do ściągu 15,0/20,0
Do obracania i przytrzymywania ściągów.
Grzechotka przestawna, rozm. 27 lub klucz
nasadowy, rozm. 27 0,65m do cichego
odkręcania i dokręcania następujących
kotew:
▪ Nakrętka talerzowa 15,0
▪ Nakrętka skrzydełkowa 15,0
▪ Nakrętka gwiaździsta 15,0 G
Wskazówka:
Pozostające w betonie rury z tworzywa sztucznego 22
mm są zamykane zatyczką zamykającą 22 mm.

98161-201-04

A Nakrętka talerzowa 15,0
B Ściąg 15,0mm
C Zestaw dystansowy (gotowy do użycia w ścianach o określonej
grubości)

Zaślepki do zamykania otworów wchodzą w zakres
dostawy.

Nachylenie skosu i przemieszczenie
na wysokości
Dzięki geometrii nakrętki talerzowej można płyty
odchylać od pionu nawet po obu stronach albo przesuwać je wzajemnie na wysokości.

Wskazówka:
Doka oferuje również ekonomiczne rozwiązania do
wykonywania wodoszczelnych miejsc kotwienia.
Dalsze informacje patrz informacje użytkownika "Doka-kotwy dla szczególnych wymagań".
Ściąg 15,0mm:
Dop. nośność przy 1,6-krotnym współczynniku bezpieczeństwa: 120 kN
Dop. nośność zgodnie z normą DIN 18216: 90 kN

98161-200-04

Wartości graniczne w przypadku stosowania nakrętek talerzowych
Jednostronnie
zbieżne

Dwustronnie
zbieżne

Regulacja wysokości

max. 4,5°

max. 2 x 4,5°

max. 0,5 cm
pro 10 cm grubości
ściany

98161-210-01

98161-210-02

98161-210-03

Wskazówka:
Pochylone płyty należy zabezpieczyć przed unoszeniem.
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Dopasowanie długości przez wyrównanie
Wyrównania: 0 - 15 cm

D

A

C

Kombinacja wstawek drewnianych o grubości 2, 3, 5 i
10 cm umożliwia kompensację w rozstawie co 1 cm.
Szyna dociskowa Frami
Dop. moment: 1,3 kNm

B

98161-207-03

A
B
C
D

Frami-zamek wyrównujący
Wstawka drewniana DokaXlight
Szyna dociskowa Frami (do podparcia kotew)
Ściąg szalunkowy

Kompensacja do 5 cm
Zakotwienie we wstawce drewnianej bez szyny dociskowej

Kompensacja do 7,5 cm
Zakotwienie przez płytę z szyną
dociskową

98161-207-05

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

98161-207-04

98161-207-01

98161-207-06

Kompensacja do 15 cm
Zakotwienie we wstawce drewnianej z szyną dociskową

Przyklad z DokaXlight-elementem 3,00m.

999816116 - 04/2022
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Wyrównania: od 0 do 50 cm

UWAGA
Przy obciążeniu rozciągającym (np. w obszarze narożnikowym oraz w obszarze deskowań
czołowych) wymagane jest odporne na rozciąganie zakotwienie (po stronie budowy).

Mocowanie szyn dociskowych
Za pomocą łącznika uniwersalnego można zamocować na DokaXlight elementy mocujące o wysokości
całkowitej od 5 do 10 cm. Są one mocowane do profilu
kotwowego lub profilu ramowego.
Mocowanie do profilu kotwowego:
A

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

B

A

98161-208-06

B

98161-208-04

Mocowanie do profilu ramowego:

A

A
B

B
98161-209-07

98161-209-08

A Szyna dociskowa Frami (wysokość całkowita 5 cm)
lub
szyna dociskowa Framax (wysokość całkowita 10 cm)
B Łacznik uniwersalny 5-10cm
Przyklad z DokaXlight-elementem 3,00m.

C

D

E

B

A
B
C
D
E
F

28

A

F

W niniejszym dokumencie łączniki uniwersalne są przedstawione tylko wtedy, gdy są
one wymagane z punktu widzenia statyki.
Dodatkowe łączniki uniwersalne mogą być
stosowane jako pomoc przy montażu lub
demontażu elementów mocujących.
Przykład kompensacji: mocowanie szyny dociskowej do płyty.

Sklejka
Kantówka
Szyna dociskowa Frami 1,25 m
Łacznik uniwersalny 5-10cm
Szyna dociskowa Frami 0,70 m
Ściąg szalunkowy
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Utworzenie narożnika pod kątem prostym
Ogólnie
Podstawą rozwiązania narożnikowego jest mocny,
odporny na skręcanie narożnik wewnętrzny DokaXlight.
W celu wykonania narożnika zewnętrznego pod
kątem prostym dostępne są 2 możliwości:
▪ Element uniwersalny DokaXlight
▪ Narożnik zewnętrzny DokaXlight

Narożnik zewnętrzny z elementem
uniwersalnym
Zastosowanie tego elementu pozwala na uzyskanie
grubości ściany w krokach co 5 cm.

Wskazówka:
Dodatkowe połączenia płyt w obrębie narożników
zewnętrznych (zwiększone obciążenie rozciągające)
patrz rozdział “Połączenia płyt przy zwiększonym
obciążeniu rozciągającym”.

Narożnik wewnętrzny

98161-222-01

F

5
10
15
X = 20
25
30

98161-216-01

Przyklad z płytą DokaXlight 1,50m.

Podstawą rozwiązania narożnikowego jest mocny,
odporny na skręcanie narożnik wewnętrzny DokaXlight.

D

C

98161-222-02

X ... Możliwe do osiągnięcia grubości ściany w krokach co 5 cm.
A
B
C
D
E
F

Narożnik wewnętrzny DokaXlight
Element uniwersalny DokaXlight
Element DokaXlight
Łącznik uniwersalny Framax 10-16cm + nakrętka talerzowa 15,0
Zamek Frami
Ściąg szalunkowy

a

a

A

B

X

E

98161-216-04

Wskazówka:
Niepotrzebne otwory rastra otworowego w w poszyciu
elementu uniwersalnego DokaXlight należy zamknąć
przy pomocy Frami-zatyczek zakrywających.

a ... 25 cm

Otwory w narożniku wewnętrznym pozwalają na wykonywanie przedłużeń przy użyciu śrub.
Wymagane łączniki:
▪ 2 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 M16x40
▪ 2 podkładki ISO 7089 16
▪ 2 nakrętki sześciokątne ISO 4032 M16
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Liczba środków łączących
Wysokość elementu
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Łącznik uniwersalny + nakrętki talerzowe 15,0
2
3
6
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Narożnik zewnętrzny z narożnikiem
zewnętrznym DokaXlight

Przykłady zastosowania
z wyrównaniem

H

G
F
A

E

C

J
D
B

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

Dzięki narożnikowi zewnętrznemu DokaXlight możliwe jest formowanie narożników również w wąskich
wykopach.
Wymagana liczba Frami-zamków (ściągów):
Narożnik zewnętrzny 1,00m
Narożnik zewnętrzny 1,50m

do grubości
ściany 30 cm
4
4

do grubości
ściany 57,5 cm
4
6

A Narożnik wewnętrzny DokaXlight
B Narożnik zewnętrzny DokaXlight
C Element DokaXlight
D Zamek Frami
E Wstawka drewniana wewnątrz (max. 15,0 cm)
F Wstawka drewniana na zewnątrz (max. 7,5 cm)
G Zamek wyrównujący Frami
H Szyna dociskowa Frami
J Ściąg szalunkowy

bez wyrównania

a
J

D

B

b

A
C

E

98161-223-01

a ... 25 cm
b ... 30 cm
A
B
C
D
E
J
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Narożnik wewnętrzny DokaXlight
Narożnik zewnętrzny DokaXlight
Element DokaXlight 0,50m
Element DokaXlight 0,55m
Zamek Frami
Ściąg szalunkowy
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Przykład połaczenia T

Deskowanie ścienne

Tworzenie ściętych krawędzi
za pomocą listwy trójkątnej Framax

C
B
D E

A

98161-209-02

A Narożnik zewnętrzny DokaXlight
B Zamek Frami
C Element DokaXlight
98161-211-01

D Listwa trójkątna Framax
E Sztyft z drutu 22x40

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

z czołową listwą trójkątną DokaXlight 3,00m

C

Czołową listwę trójkątną DokaXlight 3,00m można
nałożyć bez użycia gwoździ na czołową stronę płyty i
można ją używać przy wyrabianiu narożników
zewnętrznych wraz z elementem uniwersalnym (zintegrowany raster otworów dla łączników uniwersalnych).

A

a
B
E

a

D

98161-211-02

A

a ... 25 cm
A Narożnik wewnętrzny DokaXlight
B Zamek Frami
C Element DokaXlight 0,75m

B C

a ... 15 mm
A
B
C
D
E
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Czołowa listwa trójkątna DokaXlight 3,00m
Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm
Nakrętka talerzowa 15,0
Element uniwersalny DokaXlight
Element DokaXlight
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Narożniki ostre i rozwarte
W systemie DokaXlight za pomocą naroży zawiasowych można doskonale wykonać ostre lub rozwarte
narożniki.
Wysokość elementu naroży zawiasowych:
▪ 1,50 m
Otwory w narożniku wewnętrznym pozwalają na wykonywanie przedłużeń przy użyciu śrub.
Wymagane łączniki:
▪ 2 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 M16x40
▪ 2 podkładki ISO 7089 16
▪ 2 nakrętki sześciokątne ISO 4032 M16
Naroże zawiasowe I
b

a

a

Naroże zawiasowe A

b

a

a

a ... 0,85 cm
a ... 0,7 cm
b ... 24,3 cm

UWAGA
jeśli jest to możliwe z punktu widzenia geometrii, preferowane jest kotwienie przez narożnik
zawaisowy I.
Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

Liczba szyn dociskowych w narożniku zewnętrznym lub wewnętrznym:
Wysokość elementu
naroży zawiasowych
1,50 m

Liczba szyn dociskowych
4

Pozycja szyn dociskowych:
Na każdym poziomie podporowym naroża zawiasowego I.

Wskazówka:
Przy kącie wynoszącym poniżej 120° w narożniku
wewnętrznym nie są wymagane żadne szyny dociskowe.
UWAGA
Do kompensacji należy stosować dodatkowe
szyny dociskowe zgodnie z rozdziałem "Dopasowanie długości przez wyrównanie".
Liczbazamków Frami w zewnętrznym narożu zawiasowym:
Wysokość elementu naroży
zawiasowych
1,50 m

Przyklad z DokaXlight-elementem 3,00m.
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Szerokość płyty obok zewnętrznego naroża
zawiasowego
do 60 cm
do 75 cm
4
6

UWAGA
Dodatkowe połączenia płyt w obrębie narożników zewnętrznych (zwiększone obciążenie
rozciągające) patrz rozdział “Połączenia płyt
przy zwiększonym obciążeniu rozciągającym”.
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OSTROŻNIE
Główka młotka może ześlizgnąć się podczas
dokręcania.
➤ Podczas stosowania łącznika-I DokaXlight
należy zwrócić uwagę na jego mocne osadzenie.

Deskowanie ścienne

Kąt 60°-135°, z narożem zawiasowym
I+A
E

F

D
A

B

60°

C

G

A Naroże zawiasowe A DokaXlight 1,50m
B Naroże zawiasowe I DokaXlight 1,50m
C Element DokaXlight
D Zamek Frami
E Szyna dociskowa Frami 1,25 m
F Łacznik uniwersalny 5-10cm
G Ściąg szalunkowy

E

C

A

F

B

D

13

5°
G

E

A
B
C
D
E
F
G
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Naroże zawiasowe A DokaXlight 1,50m
Naroże zawiasowe I DokaXlight 1,50m
Element DokaXlight
Zamek Frami
Frami-szyna dociskowa
Łacznik uniwersalny 5-10cm
Ściąg szalunkowy
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Kąt 90°-180°, tylko z narożem
zawiasowym I
D

C
A
B

90°

E

A

F

A
B
C
D

Naroże zawiasowe I DokaXlight 1,50m
Element DokaXlight
Zamek Frami
Frami-szyna dociskowa

E Łacznik uniwersalny 5-10cm
F Ściąg szalunkowy
D

B

A

180°
E

D
C

A
B
C
D

Naroże zawiasowe I DokaXlight 1,50m
Element DokaXlight
Zamek Frami
Frami-szyna dociskowa

E Ściąg szalunkowy
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Deskowanie czołowe
Zamiast szyny dociskowej Frami, do wykonania deskowania czołowego można zastosować również ściąg fundamentowy.
Ściąg fundamentowy Framax 0,90m:
Dop. moment: 1,3 kNm

Liczba i pozycja szyn dociskowych
Wysokość elementu 1,00m
do grubości ściany 50 cm

z szyną dociskową
Szyna dociskowa umożliwia dokładne bezstopniowe
wykonanie deskowań czołowych przy każdej grubości
ściany. Montaż wykonywany jest za pomocą łącznika
uniwersalnego 5-10cm.
C

B

A

Wysokość elementu 1,50m
do grubości ściany 40 cm
do grubości ściany 50 cm

98161-209-06

UWAGA
Dodatkowe łączniki pomiędzy elementami
ramowymi w obszarze wypełnień czołowych z
uwagi na zwiększone obciążenie rozciągajace
patrz rozdział “Połączenia elementów przy
zwiększonym obciążeniu rozciągającym”.

Szyny dociskowe – 2 szt.

98161-209-05

3 możliwości wykonania deskowania czołowego:
▪ z Frami-szyną dociskową
▪ z elementem uniwersalnym DokaXlight
▪ z zaciskiem deskowania czołowego Frami

98161-209-13

98161-209-03

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.

Szyny dociskowe – 2 szt.

Szyny dociskowe – 3 szt.

Wysokość elementu 3,00m
do grubości ściany 40 cm
do grubości ściany 50 cm

D

98161-209-04

Szyna dociskowa Frami
Łacznik uniwersalny 5-10cm
Element DokaXlight
Ściąg szalunkowy

Łacznik uniwersalny 5-10cm:
dop. siła rozciągająca:
10,5 kN (przy użyciu we DokaXlight-elemencie)
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98161-201-10

Szyna dociskowa Frami:
dop. moment: 1,3 kNm

98161-201-09

A
B
C
D

Szyny dociskowe – 4 szt.

Szyny dociskowe – 6 szt.

Przy grubościach ścian powyżej 50 cm
zamiast szyny dociskowej Frami należy stosować szynę dociskową Framax. Wymagane
jest wykonanie obliczeń statycznych.
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z elementem uniwersalnym
DokaXlight

przy użyciu zacisku deskowania
czołowego

Rozstaw otworów elementów uniwersalnych Frami
Xlife umożliwia wykonywanie deskowań czołowych
ściany do grubości 45cm w rastrze 5 cm.
Montaż na elemencie DokaXlight wykonywany jest za
pomocą łącznika uniwersalnego Framax 10-16cm i
nakrętki talerzowej 15,0.

Zacisk deskowania czołowego umożliwia bezstopniowe wykonywanie deskowania czołowego od 15 cm
do 45 cm grubości ściany.

B

B

a

A

D
A

C
98161-209-12

A
B
C
D

Element uniwersalny DokaXlight
Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm
Nakrętka talerzowa 15,0
Element DokaXlight

Wskazówka:
Niepotrzebne otwory rastra otworowego w w poszyciu
elementu uniwersalnego DokaXlight należy zamknąć
przy pomocy Frami-zatyczek zakrywających.
Liczba środków łączących
Wysokość elementu
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Łącznik uniwersalny + nakrętki talerzowe 15,0
4
6
12

98161-212-01

a ... 15 do 45 cm
A Zacisk deskowania czołowego Frami 15-45cm
B Element DokaXlight

Montaż:
➤ Zaznaczyć wymaganą grubość ściany za pomocą
sworzni.
➤ Ustawić zacisk deskowania czołowego na deskowaniu.
➤ Dokładnie wyregulować i dociągnąć zacisk wrzecionowy za pomocą nakrętki gwiaździstej.
E
D

[cm]

C
98161-212-02

15
20
25
30
35
40
45
C Sworzeń
D Zacisk wrzecionowy
E Nakrętka gwiaździsta
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Liczba i położenie zacisków deskowania
czołowego
Wymagana liczba zacisków deskowania czołowego:
Wysokość elementu
(elementy stojące)
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Zacisk deskowania czołowego
Frami
2
2
3

Szerokość elementu
(elementy leżące)
0,30 do 0,75m

Zacisk deskowania czołowego
Frami
1*)

*) W przypadku pojedynczych elementów (np. przy zastosowaniu jako

deskowanie fundamentów) należy użyć co najmniej 2 sztuk.

Położenie zacisków deskowania czołowego:
wysokość elementu 3,00 m

98161-212-07

wysokość elementu 1,00 m

98161-212-04

98161-212-03

wysokość elementu 1,50 m

98161-212-05

98161-212-06

do szerokości elementu 0,75 m
zastosowanie poziome do desko- zastosowanie poziome z nadwania fundamentów (pojedynczy stawką
element)
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Połączenia elementów przy zwiększonym obciążeniu rozciągającym
Z reguły liczba łączników koniecznych do połączenia
elementów jest określona (patrz poniższa tabelka z
rozdziału "Łączenie elementów").
Wymagana ilość łączników (łączenie wzdłużne):
Wysokość elementu
(elementy stojące)
1,00 m
1,50 m
3,00 m

przy narożniku zewnętrznym
przy szerokości elementu do 60 cm

Ilość łączników

X1

2
2
3
e
X1

UWAGA
Aby przejąć większe siły rozciągające przy
narożnikach zewnetrznych i deskowaniach
czołowych konieczne są dodatkowe zamki.

e

przy deskowaniu czołowym
zakończenia ściany
98161-209-10

przy grubościach ścian do 40 cm

e

e

Przy grubościach ścian do 40 cm nie są wymagane
żadne dodatkowe zamki.

X1

X
1

przy grubościach ścian od 40 do 50 cm

a

X1

e ... do 60 cm (szerokość elementu)
X1

a ... od 40 cm do 50 cm
Ilość łączników

Wysokość elementu
1,00 m
1,50 m
3,00 m

38

w obszarze "X1"
(styki elementów oddalone są od deskowania
do1,8 m
)
2
2
3+1

Ilość łączników
w obszarze "X1"
(styki elementów są oddalone
Wysokość eleod narożnika zewnętrznego
mentu
do 1,8 m
)
1,00 m
2
1,50 m
2
3,00 m
3+1
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przy szerokości elementu ponad 60 cm do
75 cm
X1

X2

X2

X1

e

e

98161-209-11

X2

X1

X2

X1

e

e

e ... > 60 cm do 75 cm (szerokość elementu)

Wysokość elementu

1,00 m
1,50 m
3,00 m

Ilość łączników
w obszarze "X1"
w obszarze "X2"
(styki elementów są
(styki elementów są
oddalone od narożnika
oddalone od narożnika
zewnętrznego
zewnętrznego
do 1,8 m
1,8 do 3,0 m
)
)
2
2
2+1
2
3+2
3+1
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Skrzynki okienne i drzwiowe
Skrzynki okienne i drzwiowe można szybko deskować
i bezkolizyjnie rozdeskowywać przy użyciu zacisków
do skrzynek. Deski są mocowane w zaciskach za
pomocą zintegrowanych nakrętek gwiaździstych.

B

A

E

C

s
E

A

F

D

l
a

98161-204-01

Rysunek szczegółowy A:
E
D

E
F

98112-319-02

A

a ... światło deski
l ... długość deski = a minus 12 cm
s ... szerokość deski = grubość ściany
A
B
C
D
E
F

Zacisk do skrzynek
Element DokaXlight
Podpora stropowa Doka
Deska (grubość ściany/2-5 cm)
Deska (10/3 cm)
Gwoździe z podwójnym łbem

Montaż:
➤ Położyć zaciski do skrzynek na podłożu, włożyć
deski i dokręcić nakrętki gwiaździste.
➤ Zamocować skrzynki do deskowania ściennego za
pomocą desek 10/3 cm i gwoździ.
➤ Za pomocą podpór stropowych odpowiednio rozłożyć obciążenie pionowe i poziome zgodnie z wymaganiami statycznymi.
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Połączenia ścian
Połączenie poprzeczne

z kantówką

z elementem uniwersalnym DokaXlight
a

C

E
A

B

D

A

C
B

A Element DokaXlight
B Krawędziak (min 3,0 cm do max. 10 cm)
C Szyna dociskowa Frami (przy kantówce o szerokości do 5 cm
nie jest wymagana)
D Ściąg szalunkowy
E Wyparcie

a ... max. 20 cm
A Element uniwersalny DokaXlight
B Ściąg szalunkowy
C Wyparcie

Liczba ściągów szalunkowych w elemencie uniwersalnym:
Wysokość elementu
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Liczba kotew
2
3
6

z płytką dociskową Frami 8/9
A
E

D
98161-205-01

B
C

A
B
C
D
E

Element DokaXlight
Płytka dociskowa Frami 8/9
Nakrętka sześciokątna 15,0
System ściągów Doka 15,0mm
Wyparcie
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Połączenie wzdłużne

Połączenie narożnikowe

z elementem uniwersalnym DokaXlight

bez wyrównania

a

C

A

A

B

H

E

B
98161-205-04

F
D
G

a ... max. 15 cm
A Element DokaXlight
B Płytka dociskowa Frami 8/9

A Element uniwersalny DokaXlight
B Ściąg szalunkowy

Liczba ściągów szalunkowych w elemencie uniwersalnym:
Wysokość elementu
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Liczba kotew
2
3
6

C Nakrętka sześciokątna 15,0
D Nakrętka talerzowa 15,0
E System ściągów Doka 15,0mm
F Kantówka
G Zamek wyrównujący Frami
H Wyparcie

z wyrównaniem

z kantówką

B
C

F
D

A

E

A
98161-205-05

C

B

a

a ... max. 5 cm
A
B
C
D

Element DokaXlight
Kantówka
Zamek wyrównujący Frami
Ściąg szalunkowy

D

A
B
C
D
E
F

Element DokaXlight
Krawędziak (min. 3 cm do max. 5 cm)
Kantówka
Zamek wyrównujący Frami
Ściąg szalunkowy
Wyparcie

B

D

F

H
G

A

C

A
B
C
D

Element DokaXlight
Krawędziak (min. 3 cm do max. 10 cm)
Element DokaXlight 0,30m
Szyny dociskowe Frami (przy kantówce o szerokości do 5 cm nie
jest wymagana)
F Zamek Frami
G Ściąg szalunkowy
H Wyparcie
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Nadstawianie elementów

▪
▪
▪
▪
▪

podnoszenia i odstawiania
przenoszenia przy pomocy żurawia
pomost betoniarski
betonowania
obciążeń spowodowanych działaniem wiatru

Zamek Frami:
Dop. siła rozciągająca: 10,0 kN
Dop. siła poprzeczna: 5,0 kN
Dop. moment: 0,2 kNm

Przykłady kombinacji
Wysokość deskowania: 100 cm

100

Pozycja wymaganych części łączących, kotwowych i akcesoriów do:

30 - 45

Wysokość deskowania: 130 i 145 cm *)

A

B

100

Szyna dociskowa Frami:
Dop. moment: 1,3 kNm

D

C

*) Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.

150

Wysokość deskowania: 150 cm

B Zamek Frami lub DokaXlight Element łączący I
C Szyna dociskowa Frami 1,25 m
D Łacznik uniwersalny 5-10cm

Wysokość deskowania: 150, 155, 160 i 175 cm *)

100

UWAGA
Nie wolno oliwić ani smarować smarem połączeń klinowych.

50 - 75

A Ściąg 15,0mm + nakrętka talerzowa 15,0

98161-206-06

98161-206-07

*) Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.
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Wysokość deskowania: 300 cm

98161-206-03

150

150

30 - 45

Wysokość deskowania: 180 i 195 cm *)

98161-206-02

150

*) Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.

Wysokość deskowania: 300 cm

300

100

100

Wysokość deskowania: 200 cm

Wysokość deskowania: 330 i 345 cm *)

98161-206-04

30 - 45

150

98161-206-05

50 - 75

Wysokość deskowania: 200, 205, 210 i 225 cm *)

*) Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.

300

150

100

Wysokość deskowania: 250 cm

*) Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.
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Wysokość deskowania: 450 cm

300

300

150

50 - 75

Wysokość deskowania: 350, 355, 360 i 375 cm *)

Deskowanie ścienne

Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.

*)

Wysokość deskowania: 400 cm *)

Szyna dociskowa wymagana tylko w przypadku stosowania pomostów betoniarskich i łączenia wspornika elementu z elementem dolnym.

*)
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Wysokość deskowania: 450 cm
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300

75

30 - 75

Wysokość deskowania: 405, 420, 425, 430, 435 i
450 cm
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Wypory
Wypora nastawcza 260
B

a
A
98161-219-01

a

B

A

a

Wypory chronią deskowanie przed wiatrem i ułatwiają
ustawianie deskowania.
Cechy produktu:
▪ teleskopowa w krokach co 8 cm
▪ precyzyjna regulacja za pomocą gwintu
▪ wszystkie części zamknięte – także rura wsuwana
z zabezpieczeniem przed wypadnięciem

a ... min. 147 cm, max. 256 cm
α ... ok. 60°
A Wypora ukośna pojedyncza 260 IB
B Głowica podpory DokaXlight EB

Wypora ukośna 340

UWAGA
Elementy szalunkowe należy stabilnie stawiać
w każdej fazie budowy!
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa!

a

A

a

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo przewrócenia deskowania
przez wiatr o dużej prędkości.
➤ Przy dużych prędkościach wiatru lub po każdym zakończeniu pracy oraz przy dłuższych
przerwach w pracy należy deskowanie
dodatkowo zabezpieczyć.
Odpowiednie kroki:
- ustawić przeciwdeskowanie
- deskowanie oprzeć o ścianę
- przymocować deskowanie do podłoża

B

b

a ... min. 191 cm, max. 341 cm
b ... min. 120 cm, max. 164 cm
α ... ok. 60°
A Wypora ukośna 340 IB
B Głowica podpory DokaXlight EB
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Wypora ukośna 540

Wskazówka:
Każdy zespół elementów należy podeprzeć za pomocą
przynajmniej 2 wypór.
Wypora nastawcza 260 + Głowica podpory DokaXlight:

a

B

A

Wysokość deskowania Wysokość przyłądop. odstęp "c"
"a"
cza „b”
[m]
[m]
[m]
1,80
1,60
1,95
2,00
1,75
2,50
2,05
1,75
2,10
1,85
2,25
1,85
2,25
2,50
2,18
(Element 1,50+1,00m)
3,00
1,85
1,50
(Element 1,50+1,50m)
3,00
2,15
1,80
(Element 3,00m)
Max. występujące obciążenie zakotwienia:
Frzecz = 6,5 kN (rzeczywiste obciążenie)
Fd = 9,8 kN (wartość projektowa z uwzględnieniem współczynników
bezpieczeństwa)

a

Wypora ukośna podwójna 340 + głowica podpory
DokaXlight:
b

Wysokość deskowania [m]

a ... min. 309 cm, max. 550 cm
b ... min. 192,5 cm, max. 248,9 cm
α ... ok. 60°
A Wypora ukośna podwójna 540 IB
B Głowica podpory EB

Wymiarowanie
Wartości obowiązują dla naporu wiatru we = 0,65
kN/m2. Daje to nacisk spiętrzenia qp = 0,5 kN/m2
(102 km/h) przy cp, net = 1,3. Podwyższone obciążenie
wiatrem na wolnych końcach deskowania należy zrekompensować konstrukcyjnie, używając dodatkowych
wypór. Ze względów statycznych przy wyższych prędkościach wiatru należy obliczyć liczbę podpór.
Dalsze informacje, patrz pomoc w wymiarowaniu "Obciążenia spowodowane wiatrem
według Eurokodu", wzgl. skonsultuj się z technikiem firmy Doka!

dopuszczalny
Wysokość przyłąodstęp [m] przy
cza [m]
6,5 kN
1,85
1,85
2,50
2,18

2,10
2,25
2,50
3,00
2,68
(Element 1,50+1,50m)
2,25
3,00
(Element 3,00m)
3,30
1,80
3,45
2,62
3,50
3,55
1,50
3,60
3,75
Max. występujące obciążenie zakotwienia:
Frzecz = 6,5 kN (rzeczywiste obciążenie)
Fd = 9,8 kN (wartość projektowa z uwzględnieniem współczynników
bezpieczeństwa)

Wypora ukośna podwójna 540 + głowica podpory
EB:
Wysokość deskowania Wysokość przyłąDop. odstęp [m]
[m]
cza [m]
4,00
2,50
3,32
4,50
2,00
Max. występujące obciążenie zakotwienia:
Frzecz = 9,5 kN (rzeczywiste obciążenie)
Fd = 14,3 kN (wartość projektowa z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa)

b

a

Przykład: Przy wysokości deskowania 3,00 m (element
1,50+1,50m), na zespół elementów o szerokości 3,75
m konieczne są:
▪ 2 wypory ukośne pojedyńcze + głowica podpory
DokaXlight
▪ Wysokość przyłącza: 2,18 m

c
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Mocowanie do deskowania

Mocowanie do podłoża

za pomocą głowicy podpory DokaXlight EB

➤ Wypory ukośne zakotwić w sposób wytrzymały na
rozciąganie i ściskanie!

➤ Zamontować głowice podpory na wyporze ukośnej
podwójnej lub wyporze ukośnej pojedyńczej.

Otwory w bucie podpory

B

Wypora nastawcza
260

Wypory ukośne
b

b

9723-288-01

a

9727-343-01

a ... ⌀ 26 mm
b ... ⌀ 18 mm (do dybla ekspresowego Doka)

A

Zakotwienie buta podpory
Dybel ekspresowy Doka jest elementem wielokrotnego użytku.

98161-217-05

➤ Zamontować głowicę podpory na profilu funkcjonalnym.

A
B

B
TR632-201-01

A
98161-217-06

A Wypora ukośna podwójna 340 IB lub wypora ukośna pojedyńcza
260 IB
B Głowica podpory DokaXlight EB

A Dybel ekspresowy Doka 16x125mm
B Sprężynka dybla Doka 16 mm

Charakterystyczna wytrzymałość kostkowa betonu na
ściskanie (fck,cube):
min. 15 N/mm2 (beton C12/15)
Przestrzegać instrukcji montażu!

Zamiast głowicy podpory DokaXlight EB
można zastosować głowicę wypory EB.
Wymagana nośność alternatywnych dybli:
Max. występujące obciążenie zakotwienia zgodnie z
tabelami w projekcie.
Należy zwrócić uwagę na zalecenia montażowe producenta.
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Pomost betoniarski z pojedynczymi konsolami
Wskazówka:
Podane grubości belek i desek są zwymiarowane
według normy EN 338 klasa C24.
Uwzględnić przepisy krajowe dotyczące desek pomostu i barierek.

98161-217-01

Warunki użytkowania:
Pomosty betoniarskie należy zawieszać tylko na
takich konstrukcjach szalunkowych, których stabilność gwarantuje wytrzymanie oczekiwanych obciążeń.
Przy ustawianiu lub przy składowaniu na stojąco
należy zabezpieczyć przed działaniem wiatru.
Należy uważać na odpowiednią sztywność połączonego deskowania.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przewrócenia się
deskowania!
➤ Zespoły elementów bez deskowania zabezpieczającego, z rusztowaniem betoniarskim
i wyporami ukośnymi pojedyńczymi 260
należy zamocować do podłoża.
Odpowiednie możliwości:
- przy pomocy Frami-płytki mocującej do podłoża i Doka-dybla ekspresowego 16x125mm
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za pomocą konsoli DokaXlight 60
Przy pomocy DokaXlight-konsol 60 można wykonać
łatwe w montażu pomosty betoniarskie o szerokości
60cm.

Montaż na elemencie DokaXlight
1
2

98132-230-07

1, 2 ... Otwory do przykręcenia do profilu DokaXlight

h

Możliwości zawieszenia:

Położenie przykręcania:

b

98161-218-02

B

A

98161-218-01

2

na styku elementów
98161-217-02

b ... 60 cm
h ... 110 cm
98161-218-04

Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Klasa obciążenia 2 według EN 12811-1:2003
Max. rozstaw profili: 1,50 m
Deski pomostowe i deski poręczy Na każdy metr bieżący rusztowania potrzeba 0,6 m2 desek na podłogę
pomostu i 0,45 m2 desek na barierki (po stronie
budowy).
Grubości desek dla rozstawu konsol do 2,50 m:
▪ Deski min. 20/5 cm
▪ Deski poręczowe min. 15/3 cm
Wymagane łączniki do mocowania desek poszycia
(szt. / konsolę):
▪ 3 szt. śruba z łbem grzybkowym M6x90
▪ 3 szt. pierścień sprężynowy A6
▪ 3 szt. nakrętek sześciokątnych M6

B
1
A

98161-218-03

na krawędzi elementu
A Konsola DokaXlight 60
B Zawleczka sprężynowa

Mocowanie desek poręczy: przy użyciu gwoździ
Konstrukcja z rur rusztowaniowych

C
D
B
A
9764-233-01

Narzędzie: klucz płaski 22 do montażu połączeń i rur rusztowania.
A
B
C
D

52

Przyłącze do rur rusztowaniowych
Rura rusztowaniowa 48,3 mm
Złącze przykręcane 48mm 50
Śruba z łbem sześciokątnym M14x40 + nakrętka sześciokątna
M14
(wymagane łączniki)
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za pomocą konsoli DokaXlight 75 EP
Przy pomocy DokaXlight-konsol 75 EP można wykonać łatwe w montażu pomosty betoniarskie o szerokości 75cm.

Deskowanie ścienne

Mocowanie rur rusztowaniowych:
za pomocą uchwytu do rur rusztowaniowych
D43/48mm
Rury rusztowaniowe

Przebieg rur rusztowaniowych
prosto
po skosie

D34mm

98031-260-01

98031-257-01

98031-258-01

h

98031-259-01

B

b

D48mm
C

Montaż na elemencie DokaXlight
A

Możliwości zawieszenia:

b ... 75 cm
h ... 110 cm
A Konsola DokaXlight 60
B Słupek barierki XP 1,20m
C Deska poręczowa (lub rura rusztowaniowa)

Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kN/m² (150 kg/m²)
Klasa obciążenia 2 według EN 12811-1:2003
Max. rozstaw profili: 2,00 m

Element pionowy po lewej

Element pionowy po prawej

Element pionowy od góry

Element poziomy od góry

Deski pomostowe i deski poręczy Na każdy metr bieżący rusztowania potrzeba 0,75 m² desek pokryciowych i 0,45 m² desek poręczy (stawiane do dyspozycji
przez stronę budującą).
Grubości desek dla rozstawu konsol do 2,50 m:
▪ Deski min. 20/5 cm
▪ Deski poręczowe min. 15/3 cm
Wymagane łączniki do mocowania desek poszycia:
▪ Śruba z łbem wpuszczanym 5x40
Mocowanie desek poręczy: przy użyciu gwoździ

A

Należy przestrzegać informacji dla użytkownika „System ochrony bocznej XP”!

C
D

Element poziomy
na styku elementów

Element poziomy
z kantówką jako punktem oporowym

A Konsola DokaXlight 60
C Kantówka 10x10 cm
D Śruba z łbem wpuszczanym 5x60
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UWAGA
Uchwyt w profilu poprzecznym nie jest dozwolony jako opcja zawieszania!

➤ Aktywować zabezpieczenie przed wysunięciem,
obracając je o 90°.

90°
C
A

A

Wskazówka:
Miejsca, w których nie można zastosować zabezpieczenia przed wysunięciem konsoli, nie mogą być wykorzystane do montażu konsoli.
Zmiana pozycji zawieszania elementu w lewo lub w
prawo

A Konsola DokaXlight 60
C Zabezpieczenie przed wysunięciem

UWAGA
Skuteczność zabezpieczenia przed wysunięciem musi być zapewnione w każdym przypadku zawieszenia konsoli.

A

B

180°

A Konsola DokaXlight 60
B Bolec do zawieszania

1) Docisnąć śrubę zawieszania do dołu.
2) Obrócić śrubę zawieszania o 180° tak, aby ponownie zablokowała się we właściwym położeniu.

Zabezpieczenie przed wysunięciem
➤ Zawiesić konsolę DokaXlight 75 EP na elemencie
DokaXlight z „dezaktywowanym” zabezpieczeniem
przed wysunięciem.

C

A
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Ochrona boczna

Zacisk barierki ochronnej S

Przy pomostach betoniarskich, które nie są zamontowane na całym obwodzie, po stronie czołowej należy
zamontować odpowiednią ochronę boczną.

W przypadku pomostów betoniarskich, które nie są
zamontowane na całym obwodzie, po stronie czołowej
należy zamontować odpowiednią osłonę boczną.

System ochrony bocznej XP

A

A

B

B

C
D

98161-217-04

C

A Deska poręczowa min. 15/3 cm (dostarcza inwestor)
B Zacisk barierki ochronnej S

E

C Rusztowanie betoniarskie
98161-217-03

A Deska poręczowa min. 15/3 cm (dostarcza inwestor)
B Słupek barierki XP 1,20m
C Zacisk barierki XP 40cm
D Profil do bortnicy XP 1,20m
E Rusztowanie betoniarskie

Montaż:
➤ Mocno zaklinować zaciski barierki XP w poszyciu
pomostu betoniarskiego (zakres zaciskania 2 do 43
cm).
➤ Dwa profile do bortnicy XP 1,20m nasunąć od dołu
na słupek barierki XP 1,20m.
➤ Wsunąć słupek barierki XP 1,20m w uchwyt słupka
w zaciskach barierki, aż zatrzaśnie się zabezpieczenie.
➤ Zabezpieczyć deski poręczowe za pomocą gwoździ
(Ø 5 mm) w uchwytach poręczy.
Animacja: https://player.vimeo.com/video/276197020

999816116 - 04/2022

Montaż:
➤ W celu wyregulowania zacisku barierki ochronnej S
należy wyjąć klin ze szczeliny klina.
➤ Umieścić zacisk barierki ochronnej S w wybranym
położeniu i zamocować go klinem.
➤ Zabezpieczyć deski poręczowe za pomocą gwoździ
(Ø 5 mm) w uchwytach poręczy.
Należy przestrzegać informacji użytkownika
„Zacisk barierki ochronnej T"!
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Barierka zabezpieczająca
Jeżeli pomosty betoniarskie zostaną zamocowane
tylko po jednej stronie deskowania, na deskowaniu
zamknięciu deskowania należy zamocować zabezpieczenie przed upadkiem.

Warianty obarierowania:
Siatka ochronna XP
1,20m

Deski poręczowe
G

Wskazówka:
Podane grubości belek i desek są zwymiarowane
według normy EN 338 klasa C24.
Uwzględnić przepisy krajowe dotyczące desek pomostu i barierek.

System ochrony bocznej XP

a

E

b

G

E

F
G

A

C

a ...132 cm
b ...147 cm
E Słupek barierki XP 1,20m
B

F Siatka ochronna XP 1,20m
G Deska poręczy

Montaż

α ...15°
A Słupek barierki XP
B Adapter XP DokaXlight
C Siatka ochronna XP lub deski barierki

Przeciwbarierki można montować zarówno na płytach
ustawionych w pozycji pionowej jak i poziomej (montaż
możliwy również na płytachmontowanych w zestawy
na podłożu).
Płyta ustawiona pionowo

Płyta ustawiona poziomo

Adapter przeciwbarierki posiada sztywne odchylenie
na zewnątrz o 15°.

B

B

B Adapter XP DokaXlight
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➤ Zamontować adapter XP na elemencie DokaXlight i
zamocować go za pomocą łącznika uniwersalnego
5-10cm.

Deskowanie ścienne

Wymiarowanie
b

a

a

b

D

a ... Szerokość podpory
b ... Występ

Wskazówka:
Wartość ciśnienia dynamicznego q=0,6 kN/m2 w najwyższym stopniu uwzględnia warunki wiatrowe panujące w Europie zgodnie z normą EN 13374 (zaznaczone w tabelach).

D Łacznik uniwersalny 5-10cm

Dopuszczalny
rozstaw

Dopuszczalny rozstaw (a)
➤ Wsunąć słupek barierki XP w uchwyt słupka w adapterze DokaXlight, aż zatrzaśnie się zabezpieczenie.
➤ Zawiesić siatkę ochronną XP lub deski barierki.
➤ Zamocować siatkę ochronną XP za pomocą paska
zaciskowego 30x380mm lub deski poręczowe gwoździami (Ø 5mm) do słupka barierki XP.

Siatka ochronna XP
Deska poręczowa
2,4 x 15 cm
Deska poręczowa 3 x 15 cm
Deska poręczowa 4 x 15 cm

Ciśnienie dynamiczne q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3
2,5 m
1,9 m
2,7 m
3,3 m

Dopuszczalny występ (b)

C

Dopuszczalny
występ

A

Siatka ochronna XP
Deska poręczowa
2,4 x 15 cm
Deska poręczowa 3 x 15 cm
Deska poręczowa 4 x 15 cm

Ciśnienie dynamiczne q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3
0,6 m
0,4 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m

A Słupek barierki XP
C Siatka ochronna lub deski barierki
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Przestawianie przy użyciu dźwigu
DokaXlight można bezpiecznie przestawiać dźwigiem
przy wykorzystaniu Frami-uchwytu dźwigowego oraz
Doka-łańcucha 4-cięgnowego 3,20m. Uchwyt dźwigowy zabezpiecza się automatycznie po zawieszeniu.

Frami-uchwyt dźwigowy

Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m

Maks. nośność:
▪ Kąt nachylenia β do 30°:
500 kg (1100 lbs) / Uchwyt dźwigowy Frami
▪ Kąt nachylenia β do 7,5°:
750 kg (1650 lbs) / Uchwyt dźwigowy Frami
➤ Należy przymocować Doka-łańcuch 4-cięgnowy
3,20m do Frami-uchwytu dźwigowego.
➤ Niepotrzebne cięgna podwiesić.
Max. nośność (2-cięgnowy):
Do 30° kąta nachylenia β 2400 kg.
Prosimy przestrzegać instrukcji obsługi!

Praktyczna powierzchnia deskowania z 2 uchwytami dźwigowymi:
ok. 15 m2
Uchwyty dźwigowe Frami o określonej nośności
wynoszącej maks. 500 kg (1100 funtów) spełniają
również wymogi nośności 750 kg (1650 funtów) przy
kącie nachylenia β ≤ 7,5°.
Przestrzegać instrukcji obsługi!

zabezpieczenie uchwytów dźwigowych przed
poślizgiem poprzecznym
UWAGA
Ustawić uchwyty dźwigowe tak, by były zabezpieczone przed poślizgiem poprzecznym.
▪ za pośrednictwem styków elementów
▪ za pośrednictwem profili usztywniających
▪ za pośrednictwem profili funkcjonalnych
(elementy pojedyncze montowane
poziomo)
Inne odpowiednie pozycje – patrz rozdział
„Położenie uchwytów dźwigowych”.
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Położenie uchwytów dźwigowych
Wskazówka:
Przedstawione tu położenia uchwytów dźwigowych
dotyczą również zespołów elementów wykonanych z
nadstawiania płyt

Deskowanie ścienne

Zespół elementów – element poziomy (nadstawka
pionowa):

b

C

C

Pojedynczy element:
szerokość elementu do 0,50m

szerokość elementu powyżej
0,50m

A

C Profil funkcjonalny

A Profil usztywniający

Zespół elementów – dwa elementy pionowe:

b

A

A

A Profil usztywniający

Zespół elementów – trzy (lub więcej) elementów
pionowych:

b

B

B

B Styk elementów
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Transportowanie, układanie w stosy i składowanie
Wykorzystujcie Państwo zalety pojemników uniwersalnych Doka na placu budowy.
Pojemniki wielokrotnego użytku takie jak kontenery,
palety ładunkowe i skrzynie osiatkowane wnoszą
porządek na budowie, zmniejszają czasy wyszukiwania i ułatwiają składowanie oraz transportowanie elementów systemowych, małych części i akcesoriów.

Układanie elementów w stosy
1) Umieścić legary drewniane ok. 8,0 x 10,0cm (szer.
x wys.) pod profilem funkcjonalnym.
2) Związać ze sobą legary drewniane i najniższy element przy pomocy taśm ściągających.
OSTRZEŻENIE
Gładka powierzchnia elementów pokrytych
proszkowo zmniejsza tarcie styczne.
➤ Przemieszczanie stosów elementów bez
Framax-przekładek plastikowych (2 sztuki
na każdą warstwę) jest surowo zabronione.

Maks. liczba elementów w stosie – zestawienie
Liczba stosów
Całkowita
Szerokość eleLiczba elemenw jednym sztaliczba elemenmentu
tów w stosie
plu
tów
20
4
10
40
25
3
10
30
30
3
10
30
45
2
10
20
50
2
10
20
55
2
10
20
60
2
10
20
65
2
10
20
75
2
10
20

OSTROŻNIE
Zapewnić minimalną stabilność.
➤ Nie należy zmniejszać szerokości wiązek.
➤ Przy zdejmowaniu płyt z kilku sąsiednich
stosów tworzących jeden sztapel, należy
zdejmować je całą warstwą dla sztaplu, by
nie tworzyły się uskoki.

A

98161-214-03

3) Włożyć Framax- przekładki plastikowe.

A Przekładka plastikowa Framax

Przekładki plastikowe zabezpieczają elementy
przed przesunięciem się.
OSTROŻNIE
➤ Układać maks. 10 elementów jeden na drugim (odpowiada wysokości stosu ok. 110 cm
wraz z legarami drewnianymi).
4) Cały stos należy związać ze sobą przy pomocy
taśmy ściągającej.

A

B
C

A Przekładka plastikowa Framax
B Taśma ściągająca
C Legar drewniany
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Transportowanie elementów

Deskowanie ścienne

Łańcuch poczwórny Doka 3,20m można poprzez skracanie pojedynczych cięgien dopasowywać do położenia punktu ciężkości.

Dokamatic-zawiesie parciane 13,00m

Max. nośność Pmax:

Zawiesie parciane 13,00 m to akcesorium służące do
załadunku i rozładunku samochodu ciężarowego
oraz do przenoszenia stosów elementów.

Jednocięgnowy
Dwucięgnowy
Czterocięgnowy

0°
1400 kg
-

Kąt nachylenia β
0°-30°
30°-45°
2400 kg
2000 kg
3600 kg
3000 kg

45°-60°
1400 kg
2120 kg

Przestrzegać instrukcji obsługi!

D

Przy ciasno ułożonych w stosy sztaplach
elementów:
➤ Stos elementów należy podlewarować (np.
krawędziakiem (D) ), aby uzyskać wolną
przestrzeń do przełożenia zawiesia.
Ostrożnie!
Należy przy tym uważać na stabilność stosu
elementów!
OSTRZEŻENIE
➤ Ładunki można podnosić w przedstawiony
sposób tylko wtedy, gdy niemożliwe jest zsunięcie się zawiesia parcianego 13,00m i
przesunięcie ładunku.
Maks. nośność: 2000 kg
Przestrzegać instrukcji obsługi!

Transport kontenerów zwrotnych
żurawiem
Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m jest osprzętem do
przenoszenia ładunków z kompensacją obciążenia.
Może być wykorzystywany do podnoszenia deskowań,
pomostów i kontenerów zwrotnych.
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Frami-paleta 1,50 m

Paleta Frami jako pojemnik magazynowy

Do przenoszenia elementów DokaXlight o wysokości
systemowej 1,50m.

Max. liczba palet ustawionych w sztapli
Na zewnątrz (na budowie)
Nachylenie podłoża do 3%
Palet Frami nie należy układać
jedna na drugiej na wolnym
powietrzu!

W hali
Nachylenie podłoża do 1%
6

UWAGA
Przy układaniu pojemników wielokrotnego
użytku z bardzo różnymi obciążeniami w
stosy, obciążenia muszą się zmniejszać ku
górze!

Inne cechy:
▪ możliwość pionowego i poziomego składowania elementów
▪ nadaje się również do narożników wewnętrznych,
zewnętrznych i zawiasowych, podkładek drewnianych (w wiązkach)
Maks. nośność: 800 kg
Obciążenie dopuszczalne: 3500 kg

Szerokość elementów DokaXlight
0,75 m
0,65 m
0,60 m
0,55 m
0,50 m
0,45 m
0,30 m

Elementy
leżące:

Maks. ilość ładunku [szt.]

Stojące
elementy:

10
11
12
12
13
18
27

Elementy
różnego
rodzaju

Wkładanie ram
1) Podnieść lewy i prawy kątownik.
2) Otworzyć bok kątowniki boczne.

1

98030-384-01

2

98161-215-01

98161-215-02

98161-215-03

Paleta Frami jako pojemnik transportowy
Przestawianie przy użyciu dźwigu
➤ Sprawdzić przed zaczepieniem do dźwigu.

3) Załadować paletę.
4) Zamknąć kątowniki.
Oba kątowniki muszą być zamknięte

Oba kątowniki muszą być zamknięte
UWAGA
▪ Pojemniki transportowe przestawiać tylko
pojedynczo.
▪ Używać odpowiedniego zawiesia
(np. łańcuch poczwórny Doka 3,20m).
Przestrzegać dop. nośności.
▪ Kąt nachylenia β maks. 30°!

98030-383-01
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Przenoszenie przy pomocy wózka widłowego lub
wózka podnośnikowego do palet

Doka-skrzynka z siatki 1,70x0,80m

Pojemnik można podnosić od strony wzdłużnej.

Pojemniki transportowe na akcesoria.

Maks. nośność: 700 kg (1540 lbs)
Obciążenie dopuszczalne: 3150 kg (6950 lbs)
W celu łatwego załadowywania i wyładowywania
można otworzyć boczną stronę Doka-skrzynki osiatkowanej.
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Doka-skrzynka osiatkowana 1,70x0,80m jako
urządzenie do magazynowania
Max. liczba palet ustawionych w sztapli
Na zewnątrz (na budowie)
Nachylenie podłoża do 3%
2
Ustawianie pustych pojemników
transportowych
jeden na drugim jest niedozwolone!

W hali
Nachylenie podłoża do 1%
5

UWAGA
Przy układaniu pojemników wielokrotnego
użytku z bardzo różnymi obciążeniami w
stosy, obciążenia muszą się zmniejszać ku
górze!

Doka-skrzynka osiatkowana 1,70x0,80m jako
urządzenie do transportowania
Przestawianie przy użyciu dźwigu
UWAGA
▪ Pojemniki transportowe przestawiać tylko
pojedynczo.
▪ Przenosić tylko z zamkniętą ścianką
boczną!
▪ Używać odpowiedniego zawiesia
(np. łańcuch 4-kierunkowy Doka 3,20m).
Przestrzegać dop. nośności.
▪ Kąt nachylenia β maks. 30°!

9234-203-01

Przenoszenie przy pomocy wózka widłowego lub
wózka podnośnikowego do palet
Kontener można podnosić zarówno od strony wzdłużnej jak i czołowej.
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Kontener uniwersalny Doka

Deskowanie ścienne

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80x0,41m

Pojemniki transportowe na akcesoria.

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80m

Maks. nośność: 750 kg (1650 lbs)
Obciążenie dopuszczalne: 7200 kg (15870 lbs)

Doka-kontener uniwersalny jako środek do
składowania
Maks. nośność: 1500 kg (3300 lbs)
Obciążenie dopuszczalne: 7850 kg (17300 lbs)
Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80m można
podzielić za pomocą przegród do kontenera uniwersalnego 1,20m lub 0,80m.

9206-204-01

A

A Rygiel do mocowania elementów dzielących

Max. liczba palet ustawionych w sztapli
Na zewnątrz (na budowie)
Nachylenie podłoża do 3%
Kontener uniwersalny Doka
1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m
3
5
Ustawianie pustych pojemników
transportowych jeden na drugim
jest niedozwolone!

W hali
Nachylenie podłoża do 1%
Kontener uniwersalny Doka
1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m
6
10

UWAGA
Przy układaniu pojemników wielokrotnego
użytku z bardzo różnymi obciążeniami w
stosy, obciążenia muszą się zmniejszać ku
górze!

Doka-kontener uniwersalny jako urządzenie
do transportowania

Możliwy podział
Przegroda do kontenera uniwersalnego
1,20m
0,80m

W kierunku wzdłużnym
max. 3 szt.
-

9206-204-02

W kierunku poprzecznym
max. 3 szt.

9206-204-03

Przestawianie przy użyciu dźwigu
UWAGA
▪ Pojemniki transportowe przestawiać tylko
pojedynczo.
▪ Używać odpowiedniego zawiesia
(np. łańcuch 4-kierunkowy Doka 3,20m).
Przestrzegać dop. nośności.
▪ Kąt nachylenia β maks. 30°!

9206-202-01

Przenoszenie przy pomocy wózka widłowego lub
wózka podnośnikowego do palet
Kontener można podnosić zarówno od strony wzdłużnej jak i czołowej.
999816116 - 04/2022
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Doka-paleta ładunkowa 1,55x0,85m i
1,20x0,80m

Doka-paleta ładunkowa jako urządzenie do
transportowania

Środki składowania i transportu elementów długich.

Przestawianie przy użyciu dźwigu
UWAGA
▪ Pojemniki transportowe przestawiać tylko
pojedynczo.
▪ Używać odpowiedniego zawiesia
(np. łańcuch 4-kierunkowy Doka 3,20m).
Przestrzegać dop. nośności.
▪ Obciążyć symetrycznie.
▪ Ładunek zamocować do palety tak, by nie
mógł się ześlizgnąć lub przewrócić.
▪ Kąt nachylenia β maks. 30°!

Maks. nośność: 1100 kg (2420 lbs)
Obciążenie dopuszczalne: 5900 kg (12980 lbs)

Doka-paleta ładunkowa jako urządzenie do
magazynowania
=

Max. liczba palet ustawionych w sztapli
Na zewnątrz (na budowie)
Nachylenie podłoża do 3%
2
Ustawianie pustych pojemników
transportowych jeden na drugim
jest nsiedozwolone!

W hali
Nachylenie podłoża do 1%
6

UWAGA

▪ Przy układaniu pojemników wielokrotnego

▪
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użytku z bardzo różnymi obciążeniami w
stosy, obciążenia muszą się zmniejszać ku
górze!
Zastosowanie z kompletem kół przyczepnych B do palety:
- gdy paleta jest składowana hamulce
zawsze muszą być zaciągnięte.
- w przypadku sztaplowania palet na najniższej Doka-palecie ładunkowej nie
może być zamontowany komplet kół
przyczepnych do palety.

a

=

92815-224-01

Paleta ładunkowa Doka 1,55x0,85m
Paleta ładunkowa Doka 1,20x0,80m

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

Przenoszenie przy pomocy wózka widłowego lub
wózka podnośnikowego do palet
UWAGA
▪ Obciążyć symetrycznie.
▪ Ładunek zamocować do palety tak, by nie
mógł się ześlizgnąć lub przewrócić.
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Skrzynka na małe części Doka

Deskowanie ścienne

Doka-skrzynka na małe narzędzia jako
urządzenie do transportowania

Pojemniki transportowe na akcesoria.
Przestawianie przy użyciu dźwigu
UWAGA
▪ Pojemniki transportowe przestawiać tylko
pojedynczo.
▪ Używać odpowiedniego zawiesia
(np. łańcuch 4-kierunkowy Doka 3,20m).
Przestrzegać dop. nośności.
▪ Kąt nachylenia β maks. 30°!

Maks. nośność: 1000 kg (2200 lbs)
Obciążenie dopuszczalne: 5530 kg (12191 lbs)

Doka-skrzynka na małe narzędzia jako
urządzenie do magazynowania
Max. liczba palet ustawionych w sztapli
Na zewnątrz (na budowie)
Nachylenie podłoża do 3%
3
Ustawianie pustych pojemników
transportowych jeden na drugim
jest nsiedozwolone!

W hali
Nachylenie podłoża do 1%
6

UWAGA
▪ Przy układaniu pojemników wielokrotnego
użytku z bardzo różnymi obciążeniami w
stosy, obciążenia muszą się zmniejszać ku
górze!
▪ Zastosowanie z kompletem kół przyczepnych B do palety:
- gdy paleta jest składowana hamulce
zawsze muszą być zaciągnięte.
- w przypadku sztaplowania palet na najniższej Doka-palecie ładunkowej nie
może być zamontowany komplet kół
przyczepnych do palety.

92816-206-01

Przenoszenie przy pomocy wózka widłowego lub
wózka podnośnikowego do palet
Kontener można podnosić zarówno od strony wzdłużnej jak i czołowej.

Komplet kół przyczepnych do
palety B
Za pomocą kompletu kół przyczepianych B, pojemnik
wielokrotnego użytku przekształca się w szybki i
zwrotny środek transportu.
Nadaje się do otworów przejazdowych o szerokości
powyżej 90 cm.

Komplet kół przyczepnych do palety B można zamontować do następujących pojemników transportowych:
▪ Skrzynka na małe narzędzia Doka
▪ Paleta transportowa Doka
▪ Paleta siatki obarierowania bocznego Z
Przestrzegać instrukcji obsługi "Komplet kół
przyczepianych B"!
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Deskowanie fundamentów
Elementy DokaXlight mogą być stosowane również
do fundamentów.
Jest to korzystne szczególnie wtedy, gdy tych samych
elementów używa się później do deskowania ścian.
Fundamenty mogą być szybko deskowane przy użyciu

wszystkich DokaXlight-elementów na leżąco lub na
stojąco. Łączenie elementów, wyrównywanie na długości oraz narożniki są wykonywane w taki sam prosty
sposób, jak w przypadku standardowej ściany. Praktyczne części dodatkowe znacznie ułatwiają pracę.

98161-220-01
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poziome elementy DokaXlight na twardym podłożu
Zakotwienie górne

Wymiarowanie

przy użyciu Frami-uchwytu kątowego do
kotwy i systemu kotwowego 15,0

Liczba i położenie uchwytu kątowego do ściągu i
płytki mocującej do podłoża:
Element DokaXlight
(poziome)

▪ Kotwienie ponad elementem (ściąg nie jest w betonie)

B

C

A

1,00 m
1,50 m
D

3,00 m
1)

Uchwyt kątowy Frami do ściągu
i
Płytka mocująca Frami do podłoża
ponad każdym stykiem elementów 1)
ponad każdym stykiem elementów 1)
powyżej każdego styku elementów 2)
i powyżej lub tuż obok profilu funkcjonalnego w środku elementu

na końcu deskowania: 15 cm od końca elementu
końcu deskowania: 30 cm od końca elementu

2)na

Przykład wykorzystania

98161-220-03

A
B
C
D

Uchwyt kątowy Frami do ściągu
Ściąg 15,0mm
Nakrętka talerzowa 15,0
Drewniana podkładka dystansowa

Element DokaXlight 0,75x1,50m

Zakotwienie dolne
98161-220-02

przy pomocy Frami-płytki mocującej do
podłoża i Doka-dybla ekspresowego
16x125mm

Element DokaXlight 0,75x3,00m

▪ Ściąg nie jest w betonie
98161-221-01

UWAGA
Wykorzystywać Frami-płytki mocujące do podłoża tylko na płytach fundamentowych oraz
stropach betonowych.

E

F

98161-220-04

E Płytka mocująca Frami do podłoża
F Dybel ekspresowy Doka 16x125mm + Sprężynka dybla Doka
16mm

Płytka mocująca Frami do podłoża z dyblem ekspresowym
Dop. nośność w betonie B10: 9,2 kN
Dop. nośność w betonie B20: 12,9 kN
Wymagana grubość betonu: min. 20 cm
Wymagany odstęp od krawędzi: min. 15 cm
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Deskowanie fundamentów

poziome elementy DokaXlight na nieutwardzonym podłożu
Do wysokości deskowania 0,90 m ściąg fundamentowy
umożliwia zakotwienie ponad betonem.
▪ Grubości ściany w krokach co 5 cm
▪ wąski wykop
▪ brak zakotwienia w betonie

B
A

C

A

D

D

E

9727-207-01

A
B
C
D
E

Ściąg fundamentowy Framax 0,90m
Ściąg 15,0mm
Nakrętka talerzowa 15,0
Taśma perforowana Doka 50x2,0mm 25m
Drewniana podkładka dystansowa

Liczba ściągów fundamentowych:
Długość elementu
1,50 m
3,00 m

Wysokość betonowa- Ściąg fundamentowy
nia
i taśma perforowana
do 0,90 m
1 1) / 2 2)
do 0,90 m
3 3)

1) dla elementów w środku deskowania. Położenie: nad tuleją
kotwiącą
2) dla elementów na końcu deskowania. Położenie: nad każdą tuleją
kotwiącą
3) Położenie: nad każdą tuleją kotwiącą

Element DokaXlight 1,50m

Element DokaXlight 3,00m

Dopuszczalne obciążenie punktu kotwienia przy
użyciu ściągu fundamentowego Framax i taśmy perforowanej Doka wynosi 12 kN.
Taśma perforowana Doka 50x2,0mm 25m
b

b

a

9731-224-01

Z

a ... 18 mm
b ... 50 mm
Z ... Długość docinania: Grubość ściany + 35 cm
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pionowe elementy DokaXlight
Zakotwienie górne

Zakotwienie dolne

przy użyciu Frami-uchwytu kątowego do
kotwy i systemu kotwowego 15,0

przy użyciu system kotwowego 15,0

▪ Kotwienie ponad elementem (kotwa nie jest w betonie)

B

C

A

D

98161-220-03

A
B
C
D

Uchwyt kątowy Frami do ściągu
Ściąg 15,0mm
Nakrętka talerzowa 15,0
Drewniana podkładka dystansowa

98161-225-01

D

C
A

B

98161-225-02

98161-225-01

Wymagana liczba uchwytów kątowych Frami do
ściągu:
Element DokaXlight
(pionowe)
1,50m
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Liczba i położenie
uchwytów kątowych Frami do ściągu
ponad każdym stykiem elementów

A
B
C
D

Nakrętka talerzowa 15,0
Ściąg 15,0mm
Rura z tworzywa sztucznego 22 mm
Stożek uniwersalny 22 mm

Wymagana liczba kotew:
Element DokaXlight
(pionowe)
1,50 m

Liczba i pozycja
kotew
na każdym styku elementów
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przy pomocy Frami-płytki mocującej do
podłoża i Doka-dybla ekspresowego
16x125mm

98161-225-03

UWAGA
Wykorzystywać Frami-płytki mocujące do podłoża tylko na płytach fundamentowych oraz
stropach betonowych.

B10

B20

Szerokość elementu

Jakość betonu
płyty fundamentowej

Max. wysokość betonowania:

maks. wysokość betonowania
przy wysokości elementu 1,50m

0,75 m
0,60 m
0,45 m
0,75 m
0,60 m
0,45 m

1,05 m
1,20 m
1,45 m
1,30 m
1,40 m
1,50 m

Wymagana liczba Frami-płytek mocujących do
podłoża:
Element DokaXlight
(pionowe)
1,50 m

Liczba i pozycja Frami-płytek
mocujących do podłoża
ponad każdym stykiem elementów

Dalsze informacje – patrz rozdział „Poziome elementy
DokaXlight na twardym podłożu”.
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płyty uniwersalne DOkaXlight na leżąco
Przy pomocy płyt uniwersalnych DokaXlight możliwe
jest kotwienie ponad taśmą uszczelniającą dylatację.

Kotwienie w elemencie

Wskazówka:
Przestrzegać wysokości ściągu 25 cm!

przy użyciu system kotwowego 15,0
D
C

A
B

A
B
C
D

Płyty DokaXlight zamiast płyt uniwersalnych.
Płyty DokaXlight można stosować również
przez późniejsze nawiercenie otworów na
ściągi w sklejce szalunkowej.
▪ Średnica otworów: 24 mm
▪ Położenie otworów
- wysokość ściągu: w 1/3 1) szerokości
elementu (np. 25 cm dla elementu
0,75m)
1) Położenie należy dopasować do
układu otworów w profilu funkcjonalnym.
- Liczba: w każdym profilu funkcjonalnym
ze zintegrowaną tuleją kotwiącą (np. 3
otwory dla elementu 3,00m)
▪ Zamknięcie otworu: za pomocą zatyczki
zakrywającej DokaXlight.

74

Nakrętka talerzowa 15,0
Ściąg 15,0mm
Rura z tworzywa sztucznego 22 mm
Stożek uniwersalny 22 mm

Wymagana liczba kotew:
Element uniwersalny DokaXlight 0,65m
(poziome)
1,00 m
1,50 m
3,00 m

Liczba ściągów

999816116 - 04/2022
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Przykład wykorzystania
B

A

C

D

A Ściąg szalunkowy 15,0
B Drewniana podkładka dystansowa
C Element uniwersalny DokaXlight
D Taśma uszczelniająca dylatację

a

b

Element uniwersalny DokaXlight 0,65x1,50m

a

b

Element uniwersalny DokaXlight 0,65x3,00m

a ... wysokość kotwy = 25 cm
b ... 65 cm
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Deskowanie krawędzi z profilem oporowym
Profil oporowy służy do bezkotwowego wykonywania
deskowań jednostronnych o wysokości do 1,20 m (np.
deskowanie krawędzi stropów).

B

A

A Kozły podpierające
B Łacznik uniwersalny 5-10cm

h

UWAGA
Siły pionowe i poziome należy odprowadzić
przy użyciu odpowiednich środków.
np.:
▪ 2 gwoździe gruntowe na każdy profil oporowy.
▪ Dokręcenie za pomocą dybla w warstwie
chudego betonu.

H
V

Wysokość betoRozstaw profili
nowania
[m]
h [m]
0,30
3,00
0,45
3,00
0,60
1,80
0,75
1,15
0,90
0,80
1,05
0,60
1,20
0,45
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9739-257-01

Siła pionowa
V [kN]

Siła pozioma
H [kN]

0,00
0,20
1,00
1,80
2,60
3,40
4,10

3,40
7,60
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
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Deskowanie słupów
Opis systemu
Deskowanie ramowe DokaXlight oferuje wiele możliwości wykonywania deskowań słupów:
▪ z DokaXlight elementami uniwersalnymi
▪ kombinacja DokaXlight-elementów uniwersalnych i DokaXlight-elementów
▪ z elementami DokaXlight i narożnikami zewnętrznymi DokaXlight

Przyklad z DokaXlight-elementem 1,50m.
Na rysunku nie przedstawiono drabinek.
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Montaż deskowania słupów

UWAGA

▪ w celu stabilnego i dokładnego ustawienia

▪

deskowania należy zachować rozmieszczenie wypór pionujących jak na powyższym
rysunku.
Należy zawsze zabezpieczyć wolnostojące
otwarcie deskowania za pomocą podpór
pionujących.

Wskazówka:
Niepotrzebne otwory rastra otworowego w w poszyciu
elementu uniwersalnego DokaXlight należy zamknąć
przy pomocy Frami-zatyczek zakrywających.

Deskowanie / rozszalowywanie
Deskowanie:
➤ Ustawić pierwszy element i zabezpieczyć go za
pomocą wypór ukośnych podwójnych.
➤ Połączyć drugi element z pierwszym i zamontować
wyporę ukośną podwójną.
➤ Ustawić półdeskowanie z wyporami ukośnymi
podwójnymi.
➤ Zamknąć deskowanie dwoma kolejnymi elementami.
Rozdeskowanie:
➤ Najpierw należy wyjąć elementy bez wypór ukośnych podwójnych i przechowywać je w pozycji
poziomej.
➤ Poluzować połączenia elementów półdeskowania.
➤ Odłączyć zakotwienia wypór ukośnych.
➤ Elementy należy przechowywać w pozycji poziomej.
78
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Deskowanie słupów

z DokaXlight elementami uniwersalnymi

A

C

B

H

B
C
D
A

Przykład: Słup 45x45 cm
Dla słupów o przekroju do 55 x 55 cm
A
B
C
D

Element uniwersalny DokaXlight
Nakrętka talerzowa 15,0
Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm
Czołowa listwa trójkątna DokaXlight 3,00m

Dop. parcie świeżego betonu σhk, max: 75 kN/m2
Łącznik uniwersalny Framax 10-16cm:
dop. siła rozciągająca: 10,5 kN
przy użyciu elemencie uniwersalnym DokaXlight

1,50 m

3,00 m

4
4
8
4

8
8

4
4

8
4

4
4

4
4

12
8
8

Nakrętka talerzowa 15,0 (B)

1,0 m

Łącznik uniwersalny (C)

1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m

Element uniwersalny DokaXlight
0,65m (A)

Zamek Frami (E)

Wysokość deskowania (H)

Zestawienie materiałów

8
8
16
16
24
28
32
36

8
8
16
16
24
28
32
36

Wszystkie dane w sztukach.
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z elementami uniwersalnymi DokaXlight i elementami DokaXlight
Niektóre przekroje poprzeczne słupów mogą być
szczególnie ekonomicznie deskowane dzięki kombinacji DokaXlight-elementów uniwersalnych i DokaXlight-elementów.

D

A

C
D

B

H

A

a

C

B

Przykład: Słup 45x75 cm
Dla słupów o przekroju do 45 x 75 cm
A Element uniwersalny DokaXlight
B Element DokaXlight
C Nakrętka talerzowa 15,0
D Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm
Wymiar "a"
Element uniwersalny DokaXlight
0,65m

do 45 cm w krokach co 5 cm

Dop. parcie świeżego betonu σhk, max: 50 kN/m2

1,50 m

3,00 m

2/2
2/2
4/4
2/2

8
8

2/2
2/2

4/4
2/2

2/2
2/2

2/2
2/2

16
8
8

Nakrętka talerzowa 15,0 (C)

1,0 m

Łącznik uniwersalny (D)

1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m

Element uniwersalny DokaXlight
0,65m (A) /
Element DokaXlight (B)
Zamek Frami (E)

Wysokość deskowania (H)

Zestawienie materiałów

8
12
16
20
24
28
32
36

8
12
16
20
24
28
32
36

Wszystkie dane w sztukach.
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Deskowanie słupów

z elementami DokaXlight i narożnikami zewnętrznymi DokaXlight

C

D

C

H

B

A
B

A

Przykład: Słup 45x45 cm
Dla słupów o przekroju do 75 x 75 cm
A Element DokaXlight
B Narożnik zewnętrzny DokaXlight 1,50m
C Zamek Frami
D Czołowa listwa trójkątna DokaXlight 3,00m

Dop. parcie świeżego betonu σhk, max: 50 kN/m2
Niektóre wymiary mogą być wykonane również przy
pomocy narożników zewnętrznych i elementów
DokaXlight.

1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m

1,50 m

3,00 m

4

4
4

8
4

4
8
4

4
4

8
4

4
4

4
4

8
4

4
8
4
8
12

Zamek Frami (C)

1,0 m

Narożnik zewnętrzny DokaXlight 1,5m (B)

Wysokość deskowania (H)

Element DokaXlight (A)

Narożnik zewnętrzny DokaXlight 1,0m (B)

Zestawienie materiałów

16
24
40
48
48
64
72
80

Wszystkie dane w sztukach.
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Rusztowanie betoniarskie
Pomost betoniarski z konsolą
DokaXlight 75 EP

Barierka zabezpieczająca

B
A

C

C

A

B

Na rysunku nie przedstawiono drabinek.
Widok bez przeciwbarierek
Na rysunku nie przedstawiono drabinek.
A Konsola DokaXlight 60
B System ochrony bocznej XP (deski poręczy dostarczane przez
stronę budującą)
C Deska do przykręcenia pokryć

A Adapter XP DokaXlight
B Słupek barierki XP 1,20m (deski poręczy dostarczane przez
stronę budującą)
C Łacznik uniwersalny 5-10cm

Wskazówka:
Oba podesty należy skręcić od spodu przy użyciu
deski.
UWAGA
Konsole należy zabezpieczyć przed wyważeniem.

82
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Rusztowanie robocze
Alternatywa dla pomostu betoniarskiego z pojedynczych konsoli.

A

A Np. rusztowanie robocze Modul

Należy przestrzegać informacji użytkownika
"Rusztowanie robocze Modul".
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Zastosowanie przy deskowaniach podciągu
Wykonanie górnego i dolnego kotwienia przy użyciu
uchwytu kątowego do kotwy powoduje:
▪ kotwienie ponad lub pod elementem brak ściągów przechodzących przez beton
▪ Dowolny rozstaw ściągów
Wymagana liczba Frami-uchwytów kątowych do
kotwy:
Liczba Frami-uchwytów kątowych do ściągu
na górze
poz. dolna
2 / 1 *)
1,00 m
2 / 1 *)
1,50 m
2 / 1 *)
2 / 1 *)
3,00 m
3
3
Wysokość podciągu: max.75 cm
Element DokaXlight (poziome)

*) W każdym co drugim elemencie wymagany jest tylko jeden Framiuchwyt kątowy do ściągu.
W pierwszym i ostatnim elemencie konieczne są dwa Frami-uchwyty
kątowe do ściągu.

Frami-uchwyt kątowy do ściągu
Dop. nośność: 10 kN
Przykład z elementem 0,75x3,00m
B C D

E

A
G

F

H

A
B
C
D
E
F
G
H
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Element DokaXlight 0,75x3,00m
Uchwyt kątowy Frami do ściągu
Ściąg 15,0mm
Nakrętka talerzowa 15,0
Drewniana podkładka dystansowa
Sklejka
Dźwigar Doka H20
Rusztowanie nośne (np. Staxo 100)
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Czyszczenie i pielęgnacja
Środek antyadhezyjny do betonu
Doka-Trenn bądź Doka-OptiX nakłada się spryskiwaczem do środka antyadhezyjnego Doka.

Uwzględnić instrukcję obsługi "Spryskiwacz
do środka antyadhezyjnego Doka", wzgl. informacje na pojemnikach ze środkiem antyadhezyjnym.

Czyszczenie
UWAGA
▪ Natychmiast po betonowaniu:
- Usunąć resztki betonu z tylnej strony
deskowania przy użyciu wody (bez
domieszki piasku).
▪ Natychmiast po rozdeskowaniu:
- Wyczyścić deskowanie przy użyciu
myjki ciśnieniowej i skrobaka.
▪ Nie używać detergentów chemicznych!

UWAGA

▪ Przed każdym betonowaniem:

▪
▪

- Nanieść cienką, równomierną warstwę środka antyadhezyjnego do
betonu na całą powierzchnię sklejki i
powierzchnie stykowe elementów.
Unikać zacieków środka antyadhezyjnego
na sklejce.
Nadmiar środka prowadzi do pogorszenia
powierzchni betonowej.

Przetestować wcześniej prawidłowe dozowanie i używanie środka antyadhezyjnego na
mniej istotnych częściach budowli.

Czyszczenie wysokich deskowań:
Ustawić pomost pomocniczy na odpowiednim
terenie do czyszczenia.
▪ Wózek rusztowaniowy DF
(do 3,90 m wysokości deskowania)
▪ Rusztowanie robocze Modul
(do 6,70 m wysokości deskowania)

Urządzenie do czyszczenia
Ciśnieniowe urządzenie czyszczące

UWAGA
▪ Moc urządzenia: 200 do max. 300 barów
▪ Należy zwracać uwagę na odstęp strumienia oraz prędkość prowadzenia:
- Im większe ciśnienie, tym większy
odstęp strumienia, a przez to wyższa
prędkość prowadzenia.
▪ Strumienia nie wolno zatrzymywać w jednym miejscu.
▪ W obszarze fug silikonowych używać z
umiarem:
- Zbyt wysokie ciśnienie powoduje uszkodzenia fug silikonowych.
- Strumienia nie wolno zatrzymywać w
jednym miejscu.
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Pielęgnacja

Skrobak do betonu
Do usuwania resztek betonu zalecamy skrobaczkę
dwustronną Xlife i szpachelkę.

▪ nie uderzać młotkiem w profile ramowe

9727-013

▪ do deskowania nie należy używać gwoździ większych niż 60 mm

9727-015

Opis funkcji:
A

9727-012

A max. l=60 mm

▪ nie przewracać elementów i nie dopuścić do ich

Tr741-200-02

upadku

A

B

Tr741-200-01

A Nożyk do ciężkousuwalnych zabrudzeń
B Nożyk do lżejszych zabrudzeń

98030-335-01

UWAGA
Nie wolno używać żadnych szpiczastych lub
ostrych przedmiotów, szczotek drucianych,
obracających się tarczy szlifierskich ani szczotek do czyszczenia garnków.

▪ połaczone elementy układać w stosy tylko przy użyciu drewnianych klocków przekładkowych (A)
A

98161-203-05

9727-009
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W ten sposób uniknie się uszkodzenia poszycia płyt
szalunkowych przez części łączące.
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Obarierowanie budowli
Słupek poręczy XP 1,20 m

Zacisk barierki ochronnej T

▪ Mocowanie za pomocą buta przykręcanego, zacisku

▪ Mocowanie przy użyciu zakotwienia lub prętów zbro-

▪

▪

a

jeniowych
Obarierowanie za pomocą desek poręczowych lub
rur rusztowaniowych

9755-205-01

98031-200-01

a

poręczy, buta barierki lub konsoli schodów XP
Obarierowanie przy użyciu siatki ochronnej XP,
desek poreczowych lub rur rusztowaniowych

a ... >1,00 m

a ... >1,00 m

Należy przestrzegać informacji użytkownika"Zacisk barierki ochronnej XP"!

Należy przestrzegać informacji użytkownika
„Zacisk barierki ochronnej T"!

Zacisk barierki ochronnej S

Barierka ochronna 1,10 m

▪ Mocowanie za pomocą zintegrowanego zacisku
▪ Obarierowanie za pomocą desek poręczowych lub

▪ Mocowanie w tulejce śrubowej 20,0 lub tulejce wty-

rur rusztowaniowych

kowej 24 mm

▪ Obarierowanie za pomocą desek poręczowych lub

9756-206-01

9771-200-01

a

a

rur rusztowaniowych

a ... >1,00 m

a ... >1,00 m

Należy przestrzegać informacji użytkownika
"Zacisk barierki ochronnej S"!
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Należy przestrzegać informacji użytkownika
"Barierka ochronna 1,10m"!
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight
[kg]

nr art.

17,0
14,5
13,5
12,0
11,5
9,0
22,6
20,0
17,7
16,0
15,5
12,0
44,0
38,5
34,8
32,7
30,5
24,0

589155000
589156000
589159000
589160000
589157000
589158000
589171000
589172000
589187000
589188000
589173000
589174000
589175000
589176000
589191000
589192000
589177000
589178000

Lista artykułów
[kg]

nr art.

Lista
nr
[kg]
art.artykułów

Element DokaXlight 0,75x1,00m
Element DokaXlight 0,60x1,00m
Element DokaXlight 0,55x1,00m
Element DokaXlight 0,50x1,00m
Element DokaXlight 0,45x1,00m
Element DokaXlight 0,30x1,00m
Element DokaXlight 0,75x1,50m
Element DokaXlight 0,60x1,50m
Element DokaXlight 0,55x1,50m
Element DokaXlight 0,50x1,50m
Element DokaXlight 0,45x1,50m
Element DokaXlight 0,30x1,50m
Element DokaXlight 0,75x3,00m
Element DokaXlight 0,60x3,00m
Element DokaXlight 0,55x3,00m
Element DokaXlight 0,50x3,00m
Element DokaXlight 0,45x3,00m
Element DokaXlight 0,30x3,00m
DokaXlight-Element

Narożnik wewnętrzny DokaXlight 1,00m 25cm
Narożnik wewnętrzny DokaXlight 1,50m 25cm
Narożnik wewnętrzny DokaXlight 3,00m 25cm
DokaXlight-Innenecke

11,5 589168000
16,5 589179000
33,5 589180000

Alu
lakierowany proszkowo na szaro

Narożnik zewnętrzny DokaXlight 1,00m
Narożnik zewnętrzny DokaXlight 1,50m
DokaXlight-Außenecke

9,0 589169000
13,5 589185000

ocynkowana

Alu
lakierowany proszkowo na szaro

Naroże zawiasowe I DokaXlight 1,50m
DokaXlight-Scharnierecke I 1,50m

35,8 589165000

ocynkowana

Element DokaXlight 0,25x1,50m
Element DokaXlight 0,20x1,50m
Element DokaXlight 0,25x3,00m
Element DokaXlight 0,20x3,00m
DokaXlight-Element

10,0
8,9
21,3
19,2

589189000
589190000
589193000
589194000

Alu
lakierowany proszkowo na szaro

DokaXlight S-Element

23,1
19,8
44,4
38,0

DokaXlight S-Anhängeset Typ A

Wstawka drewniana DokaXlight 2x10cm 1,50m
Wstawka drewniana DokaXlight 3x10cm 1,50m
Wstawka drewniana DokaXlight 5x10cm 1,50m
Wstawka drewniana DokaXlight 10x10cm 1,50m
Wstawka drewniana DokaXlight 2x10cm 3,00m
Wstawka drewniana DokaXlight 3x10cm 3,00m
Wstawka drewniana DokaXlight 5x10cm 3,00m
Wstawka drewniana DokaXlight 10x10cm 3,00m

1,5
2,3
3,8
7,5
3,0
4,6
7,5
15,0

589195000
589196000
589197000
589198000

Alu
lakierowany proszkowo na szaro

Zaczep kotwiczący DokaXlight S typ A

15,0 589166000

DokaXlight-Scharnierecke A 1,50m
ocynkowana

Na zapytanie!

Element DokaXlight S 0,75x1,50m
Element DokaXlight S 0,60x1,50m
Element DokaXlight S 0,75x3,00m
Element DokaXlight S 0,60x3,00m

Naroże zawiasowe A DokaXlight 1,50m

0,44 589199000

DokaXlight-Passholz

17,5 589163000
25,0 589181000
47,4 589182000

Zamek Frami

176404000
176403000
176402000
176401000
176408000
176407000
176406000
176405000

lazurowana na żółto

ocynkowana

Element uniwers. DokaXlight 0,65x1,00m
Element uniwers. DokaXlight 0,65x1,50m
Element uniwers. DokaXlight 0,65x3,00m
DokaXlight-Uni-Element

1,2 588433000

Frami-Spanner

ocynkowana
długość: 11 cm

Alu
lakierowany proszkowo na szaro
naroża zaznaczone na niebiesko

DokaXlight I-Connector

0,86 589149000

DokaXlight-Elementverbinder I

Zatyczka zakrywająca DokaXlight
DokaXlight-Abdeckstopfen

0,002 589152000

ocynkowana
długość: 19 cm

żółta
średnica: 2 cm
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight
[kg]

Adapter DokaXlight Frami

nr art.

2,0 589153000

DokaXlight-Adapter Frami

[kg]
Zacisk do skrzynek typ 2 .....cm
lakierowana na niebiesko
długość ramienia: 10 cm

1,4 589154000

DokaXlight-Adapter Framax

17,4 580067000

Aussparungsklemme Typ 2 .....cm

ocynkowana
wysokość: 35 cm

Adapter DokaXlight Framax

nr art.

Zacisk deskowania czołowego Frami 15-45cm

8,8 588498000

Uchwyt dźwigowy Frami

7,5 588438000

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm
ocynkowana
długość: 85 cm

ocynkowana
wysokość: 25 cm

Frami-Umsetzbügel

Zamek Framax RU

ocynkowana
szerokość: 15 cm
wysokość: 21 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję
obsługi!

3,3 588153400

Framax-Schnellspanner RU
ocynkowana
długość: 20 cm

Wypora ukośna pojedyńcza 260 IB
Justierstütze 260 IB

Zamek wyrównujący Frami

ocynkowana
długość: 146,8 - 256,7 cm

3,6 588436000

Frami-Ausgleichsspanner

12,8 588437500

ocynkowana
długość: 40 cm

Szyna dociskowa Frami 0,70m
Szyna dociskowa Frami 1,25m
Frami-Klemmschiene

3,7 588439000
6,4 588440000

lakierowana na niebiesko

Wypora ukośna podwójna 340 IB

24,3 580365000

(A) Wypora ukośna pojedyńcza 340 IB

16,7 588696000

Elementstütze 340 IB
składa się z:

ocynkowana
długość: 190,8 - 341,8 cm

Szyna dociskowa Framax 0,90m
Framax-Klemmschiene 0,90m

10,6 588150000

lakierowana na niebiesko

Łacznik uniwersalny 5-10cm
Universalklemme 5-10cm

(B) Zastrzał 120 IB

7,6 588248500

ocynkowana
długość: 81,5 - 130,6 cm
ocynkowana
stan dostawy: poskładane

1,9 589184000

A

ocynkowana
długość: 28 cm
B

Łącznik uniwersalny Framax 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm
ocynkowana
długość: 26 cm

Zacisk do skrzynek typ 1 .....cm
Aussparungsklemme Typ 1 .....cm

lakierowana na niebiesko
długość ramienia: 10 cm

90

0,60 588158000

Głowica podpory DokaXlight EB
DokaXlight-Stützenkopf EB

2,2 589151000

ocynkowana
szerokość: 21 cm
wysokość: 18 cm

17,4 580066000
Głowica wypory EB

3,1 588244500

Stützenkopf EB

ocynkowana
długość: 40,8 cm
szerokość: 11,8 cm
wysokość: 17,6 cm
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight
[kg]
Dybel ekspresowy Doka 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

Lista artykułów

nr art.

0,31 588631000

[kg]

nr art.

Taśma perforowana Doka 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

Profil oporowy

10,7 588477000

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję
montażu!

Sprężynka dybla Doka 16mm
Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

Abstützwinkel

ocynkowana
średnica: 1,6 cm

Przekładka plastikowa Framax
Framax-Stapelkonus

ocynkowana
długość: 66 cm
szerokość: 37 cm
wysokość: 91 cm

0,01 588234000

niebieska
średnica: 2,3 cm

Zaślepka uniwersalna Kombi R20/25
Kombi-Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

Łańcuch poczwórny Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

proszę zwrócić uwagę na instrukcję
obsługi!

niebieska
średnica: 3 cm

Listwa trójkątna Framax 2,70m
Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

Zawiesie parciane Dokamatic 13,00m
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

Czołowa listwa trójkątna DokaXlight 3,00m
DokaXlight-Stirndreikantleiste 3,00m
szara

1,5 589164000

Frami-Ankerhaltewinkel

10,5 586231000

zielona
proszę zwrócić uwagę na instrukcję
obsługi!

Skrobaczka dwustronna Xlife 100/150 1,40m

2,8 588674000

Konsola DokaXlight 60

8,0 589186000

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

Uchwyt kątowy Frami do ściągu

15,0 588620000

0,58 588453000

ocynkowana

Płytka mocująca Frami do podłoża
Frami-Bodenhalter

0,53 588495000

DokaXlight-Konsole 60

ocynkowana
ocynkowana
długość: 12,7 cm
szerokość: 6,7 cm

Ściąg fundamentowy Framax 0,90m

Framax-Fundamentspanner 0,90m
ocynkowana

4,9 588141000

Konsola DokaXlight 75 EP

7,4 589167000

DokaXlight-Konsole 75 EP

ocynkowana
długość: 87 cm
wysokość: 73 cm
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight
[kg]

Adapter XP DokaXlight

nr art.

5,5 589148000

DokaXlight-Adapter XP

[kg]
Rusztowanie przejezdne DF

Siatka ochronna XP 2,70x1,20m
Siatka ochronna XP 2,50x1,20m
Siatka ochronna XP 2,00x1,20m
Siatka ochronna XP 1,20x1,20m
Schutzgitter XP

Alu
długość: 185 cm
szerokość: 80 cm
wysokość: 255 cm
stan dostawy: pojedyncze części
składowe

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

586450000
586451000
586452000
586453000

ocynkowana

Słupek barierki XP 1,20m

4,1 586460000

Geländersteher XP 1,20m

44,0 586157000

Mobilgerüst DF

ocynkowana
wysokość: 88,6 cm

ocynkowana
wysokość: 118 cm

System ściągów 15,0
Ściąg 15,0mm ocynkowany 0,50m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 0,75m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 1,00m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 1,25m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 1,50m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 1,75m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 2,00m
Ściąg 15,0mm ocynkowany 2,50m
Ściąg 15,0mm ocynkowany .....m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 0,50m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 0,75m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 1,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 1,25m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 1,50m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 1,75m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 2,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 2,50m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 3,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 3,50m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 4,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 5,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 6,00m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany 7,50m
Ściąg 15,0mm nieocynkowany .....m
Ankerstab 15,0mm

Nakrętka talerzowa 15,0

ocynkowana
wysokość: 21 cm

Nakrętka skrzydełkowa 15,0

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

Zacisk barierki XP 40cm

ocynkowana
długość: 10 cm
wysokość: 5 cm
szerokość klucza: 27 mm

7,7 586456000

Geländerzwinge XP 40cm

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

ocynkowana
wysokość: 6 cm
średnica: 12 cm
szerokość klucza: 27 mm

0,64 586461000

Fußwehrhalter XP 1,20m

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

1,1 581966000

Superplatte 15,0

Profil do bortnicy XP 1,20m

nr art.

ocynkowana
wysokość: 73 cm

Płytka kątowa 12/18

1,5 581934000

Winkelplatte 12/18

ocynkowana

Schodki 0,97m

Podesttreppe 0,97m

23,5 586555000
Alu
szerokość: 121 cm
Przestrzegać krajowych przepisów
bezpieczeństwa technicznego!

92

Nakrętka sześciokątna 15,0

0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

ocynkowana
długość: 5 cm
szerokość klucza: 30 mm
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[kg]
Płytka dociskowa Frami 8/9

nr art.

0,55 588466000

Frami-Druckplatte 8/9

Lista artykułów

ocynkowana

[kg]

nr art.

Pojemniki transportowe
Paleta Frami 1,50m

69,0 588476000

Frami-Palette 1,50m

ocynkowana
długość: 168 cm
szerokość: 100 cm
wysokość: 114 cm

Dystans 20cm
Dystans 25cm
Dystans 30cm

0,04 581907000
0,05 581908000
0,06 581909000

Distanzhalter

PE
szara
niebieska

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80m
Rurka z tworzywa sztucznego 22mm 2,50m
Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
ocynkowana
wysokość: 78 cm

70,0 583011000

PVC
szara
średnica: 2,6 cm

Stożek uniwersalny 22mm

0,005 581995000

Universal-Konus 22mm

szara
średnica: 4 cm

Przegroda do kontenera uniwersalnego 0,80m
Przegroda do kontenera uniwersalnego 1,20m
Mehrwegcontainer Unterteilung

Zaślepka 22mm

0,003 581953000

Verschlussstopfen 22mm

części stalowe ocynkowane
części drewniane lazurowane na
żółto

PE
szara

Osłona PVC 15,0/20,0

3,7 583018000
5,5 583017000

0,03 581858000

Schutzkappe 15,0/20,0

żółta
długość: 6 cm
średnica: 6,7 cm

Klucz do ściągu 15,0/20,0

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80x0,41m
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m
ocynkowana

42,5 583009000

1,8 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

ocynkowana

Skrzynka na małe narzędzia Doka
Doka-Kleinteilebox

Klucz grzechotka SW27

części drewniane lazurowane na
żółto
części stalowe ocynkowane
długość: 154 cm
szerokość: 83 cm
wysokość: 77 cm

0,49 581855000

Freilaufknarre SW27

fosforanowana (oder fosforanowany)
długość: 30 cm

Klucz nasadowy 27 0,65m

106,4 583010000

1,9 581854000

Steckschlüssel 27 0,65m

ocynkowana

Komplet kół przyczepianych B
Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

lakierowana na niebiesko
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Informacja dla użytkownika Deskowanie ramowe DokaXlight
[kg]

Skrzynka ażurowa Doka 1,70x0,80m
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

nr art.

[kg]

87,0 583012000

ocynkowana
wysokość: 113 cm

Paleta transportowa Doka 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

41,0 586151000

ocynkowana
wysokość: 77 cm

Paleta transportowa Doka 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

38,0 583016000

ocynkowana
wysokość: 77 cm

94
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Na całym świecie, blisko Ciebie
Doka należy do wiodących na świecie przedsiębiorstw
w branży projektowania, produkcji i sprzedaży techniki
deskowania we wszystkich sektorach budownictwa.
Utrzymując ponad 160 zakładów dystrybucyjnych i logistycznych w ponad 70 krajach, Doka Group dysponuje
sprawną siecią dystrybucyjną, która gwarantuje szybką

i profesjonalną dostawę materiałów oraz serwis techniczny.
Doka Group jest przedsiębiorstwem koncernu Umdasch
Group, zatrudniającym na całym świecie ponad 6000
pracowników.

www.doka.com/dokaxlight
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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