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Orientaciniai klojinių su paslankia
galva ardymo terminai ir duomenys*

Sieninis laikiklis SWH-2
sumontuotas kas antroje sekcijoje
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Skydas

27
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2 cm
Tarpas aukščio
reguliavimui

Išilginė sija

Įmontuota reguliuojamoji įvorė
su DW 15 sriegiu.
Alternatyva: DW 15 veržlė.

Rekomendacijos klojinių
surinkimui

- Surinkimą reikia pradėti nuo esamos
ilgiausios sienos kampo.

- Pradinėje klojinių skydų sekcijoje būtina
išlaikyti stačius kampus.

- Klojinių surinkimo kryptis pasirenkama
pagal klojinių išdėstymo schemą.

- Intarpų pagal ilgį ir plotį skaičiavimas
pateiktas skyriuje „Intarpai“.

- Prieš surinkimą ant statramsčio reikia uždėti
paslankią arba kryžminę galvą ir
sureguliuoti reikiamą statramsčio ilgį.

- Montuojant klojinius, būtina laikytis
surinkimo schemos.

- Optimali montuotojų grandis susideda iš
2 žmonių.

- Rekomenduojama konteinerius sandėliuoti
po surinktais klojiniais. Tokiu būdu, išardant
klojinius detales galima sandėliuoti į šiuos
konteinerius.
Konteinerių pervežimui naudojami
hidrauliniai-rankiniai vežimėliai.

Svoris [kg] Art.-Nr.

BIO Clean 20 L 0,91/L 031440
BIO Clean 208 L 0,91/L 031455

Pradinė sekcija

Vnt. Pavadinimas Art.-Nr.

4 Statramstis

2 Paslanki galva SFK 061210

2 Kryžminė galva SSK 061200

2 Išilginė sija SLT 225 061100

3 Skydas SDP 150 x 75 061000

2 Sieninis laikiklis SWH-2 061051

4 Universalus trikojis 028000

Atstumas nuo viršutinės atramos dalies iki perdangos apačios svarbus
niveliavimui.

Pirmąjį statramstį su kryžmine galva pastatyti
kampe 12,5 cm atstumu nuo išilginės sienos
ir 25 cm atstumu nuo skersinės sienos,
sutvirtinti trikoju. Antrąjį statramstį su
paslankia galva pastatyti 12,5 cm atstumu
nuo išilginės sienos ir 2,275 m atstumu nuo
skersinės sienos. Po to uždėti pirmąją išilginę
siją ir sutvirtinti trikoju.

Trečiąjį statramstį su kryžmine galva pastatyti
1,50 m atstumu nuo išilginės sienos ir 25
cm atstumu nuo skersinės sienos ir sutvirtinti
trikoju. Ketvirtąjį statramstį su paslankia galva
pastatyti 1,50 m atstumu nuo išilginės
sienos ir 2,275 m atstumu nuo skersinės
sienos. Po to uždėti antrąją išilginę siją ir
sutvirtinti trikoju.

Surenkant išilginę sekciją, pirmiausia
užkabinamos dvi išilginės sijos, po to jos
statramsčių su paslankiomis galvomis
pagalba pakeliamos į viršų. Statramsčiai turi
būti sutvirtinti trikojais. (žr. ➂ išilginė sekcija).

Vnt. Pavadinimas Art.-Nr.

2 Statramstis

2 Paslanki galva SFK 061210

2 Išilginė sija SLT 225 061100

3 Skydas SDP 150 x 75 061000

2 Sieninis laikiklis SWH-2 061051
(kas antroje sekcijoje)

1 Intarpas SAL 150 061026

Pastaba:
Naudoti universalų trikojį iš pradinės sekcijos!

Standartinis panaudojimas: išilginė sija SLT 225

Paslanki galva

  15

Paslanki galva

3
6

4
1

4
1

Kryžminė galva
arba atraminė

galva

Pjūvis

12 – 24 cm 24 – 75 cm
1. Su paslankia galva12-24 24-75 24-75

24 – 75 cm
2. Su kryžmine galva

Tąšelis
Aprėminimo sija SRT-2

Detalė SSL
Kryžminė galva

arba universali galva

Paslanki galva Kryžminė galva
arba universali galva

Sieninis laikiklis
SWH-2 pritvirtina
kas antrą skydą

Faneros storis intarpams sudaro 21 mm
(gali būti ir 27 cm)
Dėmesio:
Intarpų juosteles pritvirtinti vinutėmis.

Intarpo skaičiavimo formulė, naudojant paslankią
galvą, esant perdangos storiui d = iki 40 cm:

 Intarpai į ilgį  =
 Patalpos ilgis minus n x 2,30 m

 Intarpai į plotį =
 Patalpos ilgis minus n x 1,50 m

Skydai dedami iš viršaus. Kas antroje
sekcijoje išilgai sienos būtina sumontuoti
SKYDECK sieninį laikiklį SWH-2.

0 – 12 cm

Intarpai į ilgį

Intarpai į plotį

Surenkant skersinę sekciją (žr. ➁ skersinė
sekcija), pirmiausia statomas ir tvirtinamas
statramstis su kryžmine galva. Po to statomas
antras statramstis su paslankia galva ir
uždedamos išilginės sijos.

Uždėti pirmus tris skydus. Atkreipti dėmesį
į tikslų skydo įleidimą. Visi sekantys skydai,
dedami  ant išilginių sijų, centruojasi savaime
(žr. ➀ pradinė sekcija). Tokiu būdu pirmoji
klojinių skydų sekcija surinkta.

Kas antroje klojinių skydų sekcijoje būtina
įmontuoti sieninį laikiklį SWH. Surinkimo
metu jis atlieka pagalbinę horizontalios
padėties išlaikymo funkciją. Su SWH
užfiksuojama tiek išilginė sija, tiek skydas.
Dabar galima nuimti trikojus. Prieš kiekvieną naudojimą SKYDECK

elementus būtina sutepti PERI BIO Clean
skysčiu.

Skersinė sekcija

Antrasis statramstis sutvirtinamas trikoju
tam, kad nenuvirstų. Skydai dedami iš
apačios. Kas antroje sekcijoje būtina
sumontuoti SKYDECK sieninį laikiklį
SWH-2.

Vnt. Pavadinimas Art.-Nr.

2 Statramstis

1 Paslanki galva SFK 061210

1 Kryžminė galva SSK 061200

1 Išilginė sija SLT 225 061100

3 Skydas SDP 150 x 75 061000

1 Sieninis laikiklis SWH-2 061051
(kas antroje sekcijoje)

Pastaba:
Naudoti universalų trikojį iš pradinės sekcijos!

Intarpų parinkimo lentelė

Leistinas faneros intarpo plotis B [m]

Perdangos storis [m]

GT 24

VT 20 K

KH 10/16

Leistinas tarpatramis L [m] aprėminimo sijoms

Tąšelis arba
aprėminimo

sija

0-12 12-24 24-75

Variantas 1

Variantas 2
max. 10 cm

Sijos rūšis

Faneros plotis 40 cm

Perdangos storis [m]

Trisluoksnė
plokštė skersai

V
ar

ia
nt

as
 1

Fanera Finply,
trisluoksnė išilgai

V
ar

ia
nt

as
 2

Fanera Finply,
trisluoksnė išilgai

Faneros rūšis

Toliau surinkimas vykdomas sekančiai:
montuotojas, esantis apačioje, užkabina
išilgines sijas ir statramsčių su paslankia
galva pagalba pakelia jas į reikiamą aukštį.
Montuotojas, esantis viršuje, uždeda skydus.
(žr.4 standartinė sekcija).

Pabaigoje sumontuojami plastikiniai
SKYDECK intarpai ir niveliuojami klojiniai.

SKYDECK konteineris SD
150 x 75
su skydais 150 x 75 (14 vnt.)
Art.-Nr. 061500

PERI paletėse įmontuotos kilpos, kurios
užtikrina saugų krovinio perkėlimą. Palečių
ir krovinio neturi įtakoti oro sąlygos, pvz.
vėjas, todėl skydai yra sutvirtinami apsaugos
diržais.

Vnt. Pavadinimas Art.-Nr.

1 Statramstis

1 Paslanki galva SFK 061210

1 Išilginė sija SLT 225 061100

3 Skydas SDP 150 x 75 061000

1 Intarpas SAL 150 061026

SKYDECK didelė paletė
su skydais 150 x 75 (48 vnt.)
Art.-Nr. 061530

Intarpai į plotį iki 149,9 cm
su universalia galva SCK

Intarpai į ilgį iki 149,9 cm
su universalia galva SCK

Ant išilginės sijos

Ant skydo

Išimtis: Išilginė sija SLT 150 Skydas remiasi į kryžminę galvą

Kryžminė galva gale sijos

Klojinių išrinkimas
SKYDECK aikštelė SDB ant atviro
pastato krašto.

Išrinkus klojinius, lieka tik statramsčiai su paslankia
galva ir plastikiniai intarpai.

Rekomendacijos išrinkimui

Betonui pasiekus reikiamą stiprumą:

- Paslankias galvas nuleisti kuo didesniame
plote.

- Pirmiausia išrinkti intarpus.

- SKYDECK elementus iš karto po išrinkimo
sukrauti į konteinerius.

- Pravažiavimai turi būti laisvi ir švarūs.

- Esant dideliems plotams, išrinkimą pradėti
iš vidurio.

Paslankios galvos kaištį atlaisvinti plaktuko
pagalba. Tarp skydų ir betono atsiranda
6 cm tarpas.
Pastaba: atkreipti dėmesį į pleišto
judėjimo kryptį!

Išrinkti faneros intarpus. Nuimti kraštinius
statramsčius ir juos sudėti į konteinerius,
išrinkti tąšelius ir sijas.

Skydus ardyti sekcijomis, pradedant iš
kampo, kur buvo išilginiai ir skersiniai intarpai.
Skydus kilstelėti ir paslinkti 10 cm į laisvą
šoną, po to nukelti. Skydus sudėti į konteinerį.
Pastaba: Išrinkimą visada būtina pradėti
nuo sekcijos vidurinio skydo.

SKYDECK aptvėrimo kronšteinas ir
aptvėrimo stovas vienoje betonavimo
sekcijoje.

Visus SKYDECK elementus nuvalyti nuo
betono likučių, sutepti specialiu skysčiu PERI
BIO Clean ir tokiu būdu paruošti juos
sekančiam naudojimui.

šilgines sijas eilės tvarka pagal sekcijas nuimti
ir krauti į konteinerius. Transportavimas į kitą
jų panaudojimo vietą greitas ir saugus.

Statramsčiai su paslankia galva ir virš jų
esančiais intarpais paliekami stovėti. Klojinių
išrinkimo terminai pateikti lentelėje.
Išmontuoti statramsčius aplink koloną.

Daugiau informacijos apie
transportavimą ir sandėlia-
vimą pateikta sąvade
„Paletės ir konteineriai“.
Art.-Nr. 790412
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Pjūvis

5,1 – 12,4 cm

5,1-12,4

12,5 – 20,0 cm

12,5-20,0

20,1 – 74,9 cm (+ 5 cm su SFK)

20,1-74,9 / 79,9 su SFK

75 – 99,9 cm (+ 5 cm su SFK)
75-99,95 su SFK

100 – 149,9 cm (+ 5 cm su SFK)
100-149,95 su SFK

0 – 5 cm

0-5

SSK
arba SCK

Prieš surinkimą prikalti tąšelį

SSK
arba SCK

Passholz SPH

SSK
arba SCK

Prieš surinkimą detalę SSL
užkabinti ant sijos ir kartu

su ja pakelti

Tąšelis intarpui SPH
Aprėminimo
sija SRT

SSK/SCK
arba SFK

SRT
SSL

SSK / SCK
arba SFK

SSL SCK

SRT

25,0-74,9

SSK / SCK
arba SFK

SSL SCK

Tąšelių kiekis intarpams SPH / SRT:
➁ 0-5,0 cm: iš esamų medžiagų; 5,1-12,4 cm: 1 x SPH / SRT; 12,5-24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH / SRT*
*Dėmesio: SPH leistina kai perdangos storis iki 50 cm, esant perdangos storiui daugiau nei 50 cm, būtina naudoti aprėminimo sijas SRT;

5,1 – 12,4 cm
5,1-12,4

12,5-24,9

25 – 74,9 cm
25-74,9

75-99,9

100 – 149,9 cm
100-149,9

0 – 5 cm
0-5

1 x SPKK ant
kiekvienos SLT

Prieš surinkimą
prikalti tąšelį

Galvą SCK tvirtinti skersai prie
išilginės sijos, panaudojant

intarpą

SRT SPH

SPH 225/150
arba SRT

SRT

SPH

SCK

SPH 225/150
arba SRT

SPH 225/150
arba SRT 25-74,9

Tąšelių kiekis intarpams SPH / SRT:
➀ 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 arba SRT*
➁ 0-5,0 cm: iš esamų medžiagų; 5,1-12,4 cm: 1 x SPH225/150 arba SRT; 12,5-24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 arba SRT*
*Dėmesio: SPH leistina, kai perdangos storis iki 50 cm, esant perdangos storiui daugiau nei 50 cm, būtina naudoti aprėminimo sijas SRT;

➀ 75 – 99,9 cm

➁

➁

Trikampis aliumininis rėmas SDR
150 x 75
Art.-Nr. 061021

Klojinio

surinkim
o pradžia

Sieninis aliumininis laikiklis SWH-2
Art.-Nr. 061051
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Aprėminimo sija SRT-2, apversta

Aprėminimo sija SRT-2Aprėminimo sija SRT-2

Tąšelis, gulsčias

Klojinio išrinkim
o

pradžia

Aprėminimo sija SRT-2

Skydas

Išilginė sija

Sieninis laikiklis SWH-2

• Plakate pavaizduota klojinių sistema SKYDECK su paslankia galva
ir išilgine sija SLT 225, kai perdangos storis d ≤ 40 cm. Esant
perdangos storiui iki 95 cm, daugiau informacijos pateikiama
SKYDECK išrinkimo-surinkimo kataloge.

• Klojinių perdangos sistemai SKYDECK taikomi trečios grupės
atraminių konstrukcijų galiojantys DIN 4421 standartai.

• Naudojant trečios grupės atraminių konstrukcijų sistemas, būtina
laikytis tam tikrų reikalavimų:
- statramsčiai turi būti montuojami tiksliai pagal vertikalę.
- neleistinas sistemos horizontalus perstūmimas.

• Esant nepalankioms oro sąlygoms reikia laikytis sugriežtintų
reikalavimų.

• Sudedama SKYDECK platforma užtikrina darbo saugumą ant
perdangos krašto.

• SKYDECK stalų montavimui rekomenduojama naudoti SKYDECK
montavimo šakes.

• Daugiau informacijos galima rasti SKYDECK klojinių montavimo
ir naudojimo kataloge.

Rekomendacijos saugiam ir sparčiam darbui
• Kiekvieną kartą pradedant darbą su klojiniais, juos būtina iš visų

pusių sutepti specialiu skysčiu PERI BIO Clean.
• Užbaigus betonavimą, išorinę klojinio pusę būtina apipurkšti

vandeniu ir nuvalyti prilipusį betoną.

Daugiau informacijos
pateikta SKYDECK
sistemos aikštelių
surinkimo ir
eksploatavimo kataloge.

Surinktas šoninis
apsauginis aptvėrimas

12,5 – 24,9 cm

4
1

Užkabinti išilginę siją

Išilginė sija SLT turi būti užkabinta už
SKYDECK sistemos galvučių kablių.

*Orientaciniai klojinių išrinkimo
terminai (dienomis), esant
vidutinei betono kietėjimo

temperatūrai [°C]
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Paslankios galvos
panaudojimas

Kryžminės galvos
panaudojimas

Universalios galvos
panaudojimas

Galvutės kablys

Jungiančioji sijos dalis

Kryžminė galva
arba universali galva

Prieš skydų surinkimą tvirtai
prikalti tąšelį

Prieš skydų surinkimą tvirtai
prikalti tąšelį

Standartinė sekcija4

1
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Klojinių surinkimas

SKYDECK
Greitas perdangos klojinių surinkimas su paslankia galva.

Apsauginiai aptvėrimai

Nestatūs kampai

Išilginė sekcija3 Transportavimas

Naudojant mūsų produktą kitose šalyse, būtina vadovautis tose šalyse galiojančiais įstatymais bei
laikytis tos šalies saugumo technikos reikalavimų.

Svarbios Nuorodos

Aptvėrimo kronšteinas
Aptvėrimo stovas

Aptvėrimo kronšteinas
Aptvėrimo stovas

VaizdasPlanas

Intarpai
12 – 24 cm 24 – 75 cm0 – 12 cm

Sieninis laikiklis SWH

SRT-2
SSL

SRT-2
SSL

SKYDECK aikštelė

Grandinė su
įtempėju M12

Kilpa SAO

SLT 375

Pėda RS
+ PERI varžtas MMS 20x130

≤ 50cm

0,20 0,30 0,40

0,24 0,21 0,19

0,67 0,58 0,54

0,47 0,44 0,42

0,90 0,81 0,76

0,20 0,30 0,40

3,51 3,15 2,88

2,85 2,56 2,34

2,64 2,37 2,17

B

Aprėminimo
sija Universali

galva

B

SLT 225

SLT 150 SLT 225

Paletten und
Stapelrungen

Betriebsanleitung Konstruktyviniai sistemos
matmenys

Neleistina

Esant 5 cm atstumui
(naudojant plastikinius intarpus)
negalima keisti paslankios
galvos į kryžminę galvą.

Detalės SSL naudojimas negalimas
neparėmus papildomai paslankia,
kryžmine ar universalia galva.

Detalė SSL

50

Greitas perdangos klojinių
surinkimas su paslankia galva

Kryžminė arba universali
galva atitraukta nuo sienos

Atrėmimo detalė
Kryžminė galva

arba universali galva

3
3

< 6

< 6

Sieninis laikiklis SWH-2

2

25 2,025

Leidimas 2007/02

Aufbau- und
Verwendungsanleitung

SKYDECK
Bühnen

Kryžminė arba universali
galva atitraukta nuo sienos

Surinktas šoninis
apsauginis aptvėrimas

Svarbus faktorius yra pasiektas betono stiprumas
klojinių ardymo momentu. Stiprumui nustatyti
taikoma speciali metodika.
Būtina laikytis DIN 1045 reikalavimų. Apatinis armavimas
turi būti ne mažesnis kaip 1,31 cm2/m (Q 131).

1
7

Prieš skydų surinkimą tvirtai
prikalti tąšelį

1 pleištinė spyna SPKK
ant kiekvienos išilginės sijos

1 pleištinė spyna SPKK
ant kiekvienos išilginės sijos

Trisluoksnė
plokštė skersai

Galvą SCK tvirtinti skersai prie
išilginės sijos, panaudojant

intarpą



UAB PERI
Titnago g. 19
LT-02300 Vilnius
Tel.: 00 370 5 232 2550
Faks: 00 370 5 232 1966
info@peri.lt
www.peri.ltLeidimas 2007/02

Plakatas

SKYDECK

Greitas perdangos klojinių

surinkimas su paslankia galva
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