Permur Monolith

Speciální bednûní pro kruhové prostupy v
betonov˘ch stûnách
Toto speciální bednění slouží k
vytváření kruhových prostupů (otvorů)
v monolitických betonových stěnách.
Nahrazuje dosud obvyklé vláknocementé vložky (roury). Do kruhov ých
otvorů vytvořených v monolitické konstrukci pomocí tohoto bednění mohou
být přímo osazeny těsnící sady PDE
do průměru 400 mm.
Montážni víko se přibije na bednění

Na montážní víko se osadí bednění
Permur-Monolit

Pﬁednosti:
n Odpadá možné riziko průsaku
vody spárou mezi vložkou
(prostupkou) a monolitickým
betonem

n Vnítřní plocha kruhového prostupu ja bez dalších úprav
přípravená k osazení těsnící
sady PDE

n Nizká hmotnost usnadňuje, urychluje, a zjednodušuje osa-

Odbednění stěny

Odbednění bednění Permur-Monolit

zení do bednění

n Výrobek není nutno před zabudováním nijak upravovat

n Rychlejší vytvoření prostupů
přesných rozměrů

n Ihned k dodání pro obvyklé
tloušt¨ky stěn a pro těsnící sady do průměru 400 mm
Hotový, přímo pří betonáží vytvořený

Osazená těsnící sada s prostupujícím

kruhový prostup

potrubím pro medium

Pﬁejete si dal‰í podrobnûj‰í technické informace nebo máte otázky k
cenû? Jsme vám vÏdy a rádi k dispozici.

Tubbox Multi

Speciální bednûní kruhov˘ch sloupÛ pro vícenásobné pouÏití
Je-li požadavek na větší množství
sloupů stejných rozměrů, jedná se o
optimální případ pro nasazení bednění
Tubbox Multi. Po jednoduchém odbednění, otření vnitřní plochy hadrem
namočeným v separačním prostředku,
zpětném zavinutí a uzamčení pomocí
spojovacích zámků je Tubbox Multi
připraven k dalšímu nasazení.

Pﬁednosti:
n Vysoká hospodámost díky
vysokému poãtu nasazení

n Nízká hmotnost - manipulace
bez pouÏítí jeﬁábu

n Vysoká kvalita povrchu bed-

nûní, podobná jako u bednûní
Tubbox glatt (hladké provedení)

Odstranění ochranné fólie z vnitřní
plochy (jen před 1. nasazením)
Připravený potřebný počet spojo-

n Prokreslení pouze jedné spáry

vacích zámků a kladivo

do povrchu betonu

n Skladnost - pﬁi dopravû a skladování zabírá málo místa

n Pﬁípadné zkrácení lze bez

problému provést na stavbé

Zavinutí¨ kompletního bedněníTubbox

Osazení spojovacích zámků v rozteči

Multi

ca 35 cm
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