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Indicaţii elementare de siguranţă

Grupuri de utilizatori

 ▪ Prezentul document se adresează personalului care 
lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi con-
ţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit, 
relevante pentru montare şi utilizarea conform 
domeniului de aplicaţie a sistemului descris.

 ▪ Toate persoanele care lucrează cu produsul respec-
tiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui 
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii 
incluse.

 ▪ Persoanele care nu pot să studieze acest document, 
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instru-
ite şi iniţiate de către client. 

 ▪ Clientul trebuie să se asigure că este în posesia 
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma 
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni 
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi 
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi 
sunt disponibile la locul de utilizare.

 ▪ În această documentaţie tehnică şi în planurile afe-
rente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri 
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor 
Doka în situaţiile de lucru prezentate.  
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure res-
pectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice 
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia 
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de 
siguranţă a muncii.

Evaluarea riscului

 ▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea, 
realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de 
risc pe fiecare şantier. 
Acest document constituie baza pentru evaluarea 
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instruc-
ţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea 
sistemului.  
El însă nu le înlocuieşte.

Observaţii referitoare la acest 
document

 ▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de 
instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau 
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utili-
zare specifice şantierului.

 ▪ Imaginile prezentate în această documentaţie 
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea 
nu sunt întotdeauna complete din punct de 
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost pre-
zentate în aceste descrieri, trebuie utilizate de client 
conform respectivelor prevederi.

 ▪ Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii, 
în special avertizări, sunt prezentate în capitole 
separate!

Planificare

 ▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-
ranţă  la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demon-
tare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile 
de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.

 ▪ Abaterile de la indicaţiile din acest document sau 
utilizările în afara domeniului de utilizare specifi-
cat impun verificări statice speciale şi instrucţi-
uni suplimentare de montaj.

Reglementări / protecţia muncii

 ▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-
nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele 
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în 
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare 
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.

 ▪ După impactul unei persoane sau a unui obiect cu 
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utiliza-
rea în continuare a protecţiei laterale este permisă 
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt 
valabile următoarele:

 ▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon-
tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a pro-
dusului este condusă şi supravegheată de personal 
specializat, în conformitate cu legile, normele şi pre-
vederile în vigoare. 
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu tre-
buie să fie afectată de alcool, medicamente sau dro-
guri.

 ▪ Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi 
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale con-
form Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka 
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de 
Doka. 

 ▪ Stabilitatea şi portanţa tuturor componentelor şi uni-
tăţilor trebuie asigurată în orice etapă a construcţiei!

 ▪ Este interzis accesul pe ieșirile în consolă, elemen-
tele de compensare etc. până nu se iau măsuri 
corespunzătoare pentru asigurarea stabilității (de ex. 
prin ancorări).

 ▪ Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile pri-
vind siguranța și Indicațiile privind încărcările trebuie 
considerate şi respectate cu exactitate. Nerespecta-
rea acestora poate provoca atât accidente şi vătă-
mări grave ale sănătăţii (pericol de moarte), cât şi 
pagube materiale considerabile.

 ▪ Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofra-
jelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în 
cazul unei utilizări competente la o distanţă cores-
punzătoare de cofraj.

 ▪ Clientul trebuie să ia în considerare toate condiţiile 
meteorologice, atât în ceea ce priveşte dispozitivul 
ca atare, cât şi utilizarea şi depozitarea acestuia (de 
ex. suprafeţe alunecoase, pericol de alunecare, 
influenţa vântului etc.) şi să ia măsuri preventive 
pentru asigurarea dispozitivului, resp. a zonei adia-
cente, precum şi pentru protecţia angajaţilor.

 ▪ Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie 
controlate în mod regulat. 
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie 
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de  
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în 
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după fur-
tună).

 ▪ Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a 
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pie-
selor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asu-
pra materialelor acestor elemente constructive. 
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor 
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil 
pentru securitate.
Scurtarea tijelor de ancorare cu flexul este permisă 
(căldura se aplică numai la capătul tijei), totuşi tre-
buie avut în vedere ca scânteile formate să nu încăl-
zească alte tije de ancorare şi implicit să le deterio-
reze.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţio-
nate în mod expres în documentaţiile Doka.

Montajul

 ▪ Starea tehnică a materialului/sistemului trebuie veri-
ficată de către client înainte de utilizare. Trebuie 
excluse de la utilizare piesele deteriorate, deformate 
şi cele slăbite din cauza uzurii, coroziunii sau putre-
zirii (de ex. atacul fungic).

 ▪ Combinarea sistemelor Doka de siguranţă şi cofrare 
cu cele ale altor producători poate genera pericole 
ce pot provoca vătămări corporale şi pagube materi-
ale, impunând din acest motiv o verificare separată 
de către utilizatori.

 ▪ Montarea trebuie executată în conformitate cu legile, 
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti 
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventu-
ale obligaţii de verificare.

 ▪ Modificarea produselor Doka este interzisă şi consti-
tuie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea

 ▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate, 
încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările! 

Betonarea

 ▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-
păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîn-
cărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând peri-
colul de rupere. 

Decofrarea

 ▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi-
ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi 
în baza deciziei unei persoane responsabile.

 ▪ La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua. 
Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de 
lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale siste-
mului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.

 ▪ La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a 
schelei sau a elementelor de cofraj!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea

 ▪ Respectaţi toate prevederile naţionale specifice, 
aplicabile în ceea ce priveşte transportul cofrajelor şi 
al schelelor. În cazul sistemelor de cofrare este obli-
gatorie utilizarea mijloacelor de prindere specificate.
În cazul în care tipul mijlocului de prindere nu este 
definit în prezentul document, clientul va trebui să 
folosească mijloace de prindere adecvate respecti-
vei situaţii de utilizare şi conforme cu prevederile 
aplicabile.

 ▪ La mutarea prin ridicare trebuie să vă asiguraţi că 
unitatea de mutare şi componentele acesteia pot 
prelua forţele care intervin.

 ▪ Îndepărtaţi elementele libere sau asiguraţi-le împo-
triva alunecării şi a căderii!

 ▪ La mutarea cofrajelor sau a accesoriilor de cofraje cu 
macaraua este interzis transportul de persoane în 
echipamentele de ridicare, de ex. pe platformele de 
lucru sau în elementele de paletizare.

 ▪ Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă, 
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capi-
tolele corespunzătoare ale prezentului document!

Întreţinerea

 ▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale 
Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către 
producător sau de către instituţii autorizate.

Diverse

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

Simboluri 

În prezentul document sunt utilizate următoarele sim-
boluri:

PERICOL
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii extrem de periculoase, în care neres-
pectarea indicaţiei va duce la deces sau 
răniri grave, cu urmări ireversibile.

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

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

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

INSTRUCŢIUNI 
Indică faptul că utilizatorul trebuie să exe-
cute anumite operaţii.

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

Recomandare
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale 
necesare pentru utilizare.

Trimitere
Face trimitere la alte documente.
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Descrierea produsului

Utilizarea conform destinaţiei

Popul de planșeu Doka XN este un pop extensibil din 
oțel.  
Servește ca reazem vertical pentru construcții tempo-
rare.
 ▪ ca element liber (independent de sistem)
 ▪ ca suport auxiliar (repopire)

Caracteristicile produsului

Principalele caracteristici:
 ▪ Capacitate portantă mare

- vezi capitolul "Capacităţi portante admise"
 ▪ fixare rapidă: 

diferite piese de cap pot fi îmbinate rigid cu bolţuri cu 
arc de siguranţă

 ▪ siguranţă împotriva căderii: 
popii Doka sunt prevăzuţi cu o siguranţă împotriva 
căderii tubului culisant.

 ▪ geometria specială a filetelor uşurează detensiona-
rea popilor pentru cofraje de planşeu chiar şi în cazul 
unor încărcări mari

 ▪ 10 cm spaţiu liber cu popul rabatat complet împotriva 
strivirii mâinilor

 ▪ element zincat, cu o durată lungă de viaţă

MENȚIUNE
O altă utilizare sau o utilizare care depăşeşte 
acest cadru nu este conformă şi necesită apro-
barea scrisă a firmei Doka!

AVERTIZARE
➤Nu este permisă utilizarea de prelungire 

popi 0,50m.

A Cap pop
B Teava interioara pop
C Etrier de blocare
D Piuliţa de reglare
E Mâner reglare
F Etichetă
G Tubul exterior
H Talpă pop

A

B

CD

E

H

F

G
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Instrucţiuni de montare şi utilizare

Montare cu trepied

Montarea este valabilă pentru popii rezemaţi simplu.
➤Se reglează grosier înălţimea popilor pentru cofraje 

de planşeu cu ajutorul etrierelor de blocare.

➤Poziţionarea trepiedului.
➤Se introduce popul în trepied şi se poziționează cu 

pârghia de strângere. 
Fixarea corectă trebuie verificată încă o dată înainte 
de urcarea lucrătorului pe cofraj.

➤Se realizează ajustarea fină de la piuliţa de reglare a 
popului în poziţie verticală.

Montare fără trepied

➤ În cazul utilizării popilor la repopire, aceştia se tensi-
onează suficient de mult, încât să nu fie posibilă răs-
turnarea acestora.

Detensionarea și demontarea popilor 
de planșeu

➤Desfaceţi piuliţa de reglare cu ciocanul şi coborâţi 
popul de planşeu prin rotire.

➤Se aduc popii de planșeu în poziție orizontală.
➤La nevoie se deschide cârligul de blocare și se intro-

duce tubul culisant.
➤Așezați popul de planşeu pe paletul de stivuire.

9720-006

9720-000

 ▪ Etrierul de blocare (A) trebuie introdus 
complet în pop.

 ▪ Piulița de reglare (B) trebuie să fie rotită 
spre etrierul de blocare, până la contact.

9720-006

98017-202-01

A

B
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Posibile utilizări greşite

AVERTIZARE
➤Se interzice utilizarea ca în reprezentările de 

mai jos sau în situaţii asemănătoare!

Este permisă doar utilizarea ver-
ticală.

Talpa popului trebuie să se spri-
jine pe întreaga suprafaţă.

Amplasaţi doar pe suprafeţe-suport cu o capacitate portantă sufici-
ent de mare.

Îmbinarea mai multor popi unul 
peste celalalt este interzisă.

Nu utilizaţi tijele de ancorare sau 
barele de armătură pentru a înlo-
cui etrierele de blocare.

Nu îi utilizaţi pentru sprijinirea 
panourilor de cofrare.

Nu utilizaţi în locul sprijinirilor de 
mal.

9790-205-01 9790-207-01

97
90

-2
02

-0
1

97
90

-2
01

-0
1

9790-206-01 97
90

-2
00

-0
1

97
90

-2
03

-0
1

97
90

-2
04

-0
1

Nu îi utilizaţi ca balustrade.

979  -20  -015 4

979  -2    -015 05
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Starea tehnică
Următoarele criterii de calitate definesc gradul de dete-
riorare, respectiv de slăbire admisibil din punct de 
vedere al portanţei. 
Dacă deteriorările depăşesc gradul descris, utilizarea 
nu mai este permisă.

Tubul exterior - tubul culisant

Îndoirea admisibilă a plăcilor pentru capul şi 
piciorul popului

 ▪ a max. 1 mm permis în exterior și
 ▪ b max. 3 mm permis în interior

Fisuri în zona sudurilor

 ▪ nu sunt admise.

Filetul

 ▪ trebuie să fie lubrifiat pe întreaga lungime şi să func-
ţioneze uşor.

Tubul culisant

 ▪ În poziţia în care găurile pentru introducerea etrieru-
lui de blocare se suprapun, tubul culisant trebuie să 
poată fi culisat pe întreaga lungime utilă.

Lărgirea

 ▪ alezajului la tubul culisant este admisă cu până la 2 
mm.

9790-208-07

b

a

9795-200-01 9795-200-02

97
95

-2
01

-0
1
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Capacităţi portante admise

conform ANSI

Capacitate portantă admisă conform ANSI ca element 
liber: 15,0 kN

conform British Standards

Capacitate portantă admisă conform British Stan-
dards ca suport auxiliar, cu coeficient de siguranță 2: 
22,5 kN

conform modelului de calcul EN 1065

Utilizarea ca element liber (independent de 
sistem)

Capacitate portantă admisibilă [kN] în funcţie de des-
chidere şi poziţia tubului exterior în conformitate cu 
modelul de calcul EN 1065:

*) Poziţia tubului exterior

Utilizare ca suport auxiliar (popi tensionați)

Capacitate portantă admisă [kN] în funcție de lungimea 
de extindere conform modelului de calcul EN 1065:

XN
300 350

Lungime de 
extindere 

[m]
jos sus jos sus

Poziţia 
tubului exte-

rior *)
3,5 10,5 12,5
3,2 12,5 15,9
3,0 10,1 12,3 13,3 18,5
2,8 11,4 14,5 13,9 21,0
2,6 12,0 16,9 14,8 22,5
2,4 12,4 19,2 17,3 22,5
2,2 14,0 21,6 20,5 22,5
2,0 16,6 22,5 22,5 22,5
1,9 19,1 22,5
1,7 21,4 22,5

jos sus

Lungime de 
extindere 

[m]

XN

300 350

3,5 16,9
3,2 18,3
3,0 15,4 20,2
2,8 16,6 22,4
2,6 18,2 22,5
2,4 19,8 22,5
2,2 21,7 22,5
2,0 22,5 22,5
1,9 22,5
1,7 22,5

A Placă de cofrare
B Grindă Doka H20
C Cap de decofrare H20 sau cap în cruce H20

9795-203-01

A

9795 3 3-20  -0

C

BB
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Lista de articole[kg]Articolul nr.

Popi Doka XN 300 10,7 586290000
lungime: 172 - 300 cm
Popi Doka XN 350 13,3 586291000
lungime: 197 - 350 cm
Doka-Deckenstütze XN

Trepied eco 9,4 586294000
Stützbein eco

zincată

zincată
înălţime: 67,5 cm
livrare: pliat
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume

Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dez-
voltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în 
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică 
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de 

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

www.doka.com/floor-props
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