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Minden 2. mezőben
SWH-2 faltartót szerelni

ál
lít

ha
tó

sá
gi

ta
rt

om
án

y 
1

,0
5

m

panel

27
ca

. 3
8

2cm
beillesztési játék

gerenda

beépített állítóhüvely
DW15 menettel
alternatíva:
DW 15 csavarmenetes tányér

Bezsaluzási tanácsok

- Mindig abban a sarokban kezdjünk,
amelyhez a leghosszabb fal illeszkedik.

- Ügyeljünk az első SKYDECK mező
derékszögűségére.

- Zsaluzási irány terv szerint ill. a legkisebb
méretkiegyenlítést szem előtt tartva.

- A hossz- és szélességi kiegyenlítésekhez
lásd a kiegyenlítések részt.

- Zsaluzás előtt az ejtőfejeket és
támaszfejeket a födémtámaszra fel kell
kattintani, majd a födémtámaszokat a
szükséges hosszra kihúzni. Ügyeljünk a
rendszer felépítési magasságára.

- Az optimális zsaluzó brigád szokásosan
három fős.

- Bezsaluzás után hagyjuk az üres szállítási
palettákat a zsaluzat alatt, így kizsaluzáskor
ezek azonnal megrakhatók. Az egyszerű
keresztirányú szállításra vegyük igénybe
a PERI paletta targoncát.

Súly kg Cikkszám

BIO Clean 20 L 0,91/L 031440
BIO Clean 205 L 0,91/L 031450
BIO Clean 208 L 0,91/L 031455

Indítómező

Db Megnevezés Cikkszám

4 födémtámaszok

2 SFK ejtőfej 061210

2 SSK támaszfej 061200

2 SLT 225 gerenda 061100

3 SDP 150 x 75 061000
panel

2 SWH-2 faltámasz 061051

4 Univerzális háromláb 028000

A támasz felső síkjától a födém alsó síkjáig mért távolság. Fontos
a támasz beállításánál, ill. az alulról történő szintezésnél.

Az első támaszfejes támaszt a hosszfaltól
12,5cm-re, a keresztfaltól 25cm-re állítsuk
fel, és háromlábbal biztosítsuk. A második,
ejtőfejes támaszt a hosszfaltól 12,5cm-re,
a keresztfaltól 2,275m-re kell felállítani,
majd az első gerendát beakasztani, és a
támaszt biztosítani.

A harmadik, támaszfejes támaszt a
hosszfalhoz mért 1,50m-es, és a
keresztfalhoz mért 25cm-es távolságban
helyezzük el és biztosítjuk.
A negyedik, ejtőfejes támaszt a hosszfalhoz
mért 1,50m-es és a keresztfalhoz mért
2,275m-es távolságban helyezzük el és
biztosítjuk. A második gerendát behelyezzük.

A hosszanti mezőben először két gerendát
akasztunk be, és ejtőfejes támaszokkal
felállítjuk ezeket. A támaszokat háromlábbal
biztosítjuk. (ld. ➂  Hosszanti mező)

Db Megnevezés Cikkszám

2 födémtámaszok

2 SFK ejtőfej 061210

2 SLT 225 gerenda 061100

3 SDP 150 x 75 061000
panel

2 SWH-2 faltámasz 061051
(minden 2. mezőben)

1 SAL 150 fedőprofil 061026

Javaslat:
Használja az indítómezőből kinyert
háromlábakat!

Általános eset: SLT 225 gerenda

ejtőfej

  15

ejtőfej

3
6

4
1

4
1

támaszfej vagy
kombifej

1
7

Metszet

12 – 24 cm 24 – 75 cm
1. Ejtőfejjel12-24 24-75 24-75

24 – 75 cm
2. Támaszfejjel

illesztőfa
peremtartó

homloktámasz
támaszfej vagy

kombifej

ejtőfej vagy
kombifej

SWH-2 faltartót
szerelni minden 2. panelhoz.

A kiegyenlítéshez 21mm-es zsaluhéjat
kell használni.
Fontos:
Az illesztőlemezeket szögeléssel
rögzíteni.

Képlet ejtőfej esetén: d=40cm-ig:

Hosszkiegyenlítés =
teremhossz mínusz n x 2,30 m
Szélességi kiegyenlítés =
teremhossz mínusz n x 1,50 m

A panelokat felülről behelyezzük. A fal mellett
minden 2. mezőben SWH faltartót kell
szerelni.

0 – 12 cm

Hosszkiegyenlítés = a gerendával keresztirányban

Szélességi kiegyenlítés = a gerendával párhuzamosan

A keresztmezőben (ld. ➁  Keresztmező)
először a támaszfejes födémtámaszt kell
felállítani és biztosítani. Másodikként az
ejtőfejes támaszt állítsuk fel, és akasszuk
be a gerendát.

Most az első három panelt ráhelyezzük.
Vigyázzunk a helyes illesztésre.
A következő panelok ráhelyezésekor ezek
maguktól központozódnak a gerendán
(ld. 1. indítómező).
Az első SKYDECK mezőt ezzel bezsaluztuk.

Minden második mezőbe szereljünk SWH
faltartót. Ez a szerelési segédeszköz a
szerelés alatt a vízszintes erők felvételét
szolgálja. A faltartóval mind a gerenda, mind
a panel rögzíthető. A háromlábak ezután
eltávolíthatóak. Minden felhasználás előtt az összes

SKYDECK elemet permetezzük be
PERI Bio Clean felületkezelővel!

Keresztmező

A második támaszt eldőlés ellen
háromlábbal biztosítani kell. A panelokat
alulról helyezzük be. Minden második
mezőbe SWH faltartót kell szerelni.

Db Megnevezés Cikkszám

2 födémtámaszok

1 SFK ejtőfej 061210

1 SSK támaszfej 061200

1 SLT 225 gerenda 061100

3 SDP 150 x 75 061000
panel

1 SWH-2 faltámasz 061051
(minden 2. mezőben)

Javaslat:
Használja az indítómezőből kinyert
háromlábakat!

Táblázat a kiegyenlítéshez

Az illesztőlemez megeng. szélessége [m]

Födémvastagság [m]

GT 24

VT 20 K

fűrfa 10/16

Megeng. támaszköz [m]
peremtartóknál

illesztőfa,
ill.

peremtartó

0-12 12-24 24-75

1. eset

2. eset
max. 10cm

Felhasznált
tartó

A zsaluhéj hatásszélessége 40cm.

Födémvastagság [m]

3-S lemez
keresztbe

1
. e

se
t

Spruce, Finply,
3-S lemez
hosszirányba

3-S lemez
keresztbe

2
. e

se
t

Spruce, Finply,
3-S lemez
hosszirányba

Felhasznált
zsaluhéj

A szisztematikus szerelési sorrend ismétlődik.
Az alsó személy beakasztja a gerendákat és
felállítja a támaszokat, míg a felső személy
felülről behelyezi a panelokat.

Végül beillesztjük a SKYDECK fedőprofilokat,
és a zsaluzatot beszintezzük.

SKYDECK paletta
SD 150x75
Cikkszám: 061500
14db SDP 150x75
panelhez

A PERI paletták emelőfüles kivitelűek, így
daruval mozgathatók az építési helyszínen.
Emelésnél az időjárási viszonyokra
figyelemmel kell lenni. A panelokat
rakományrögzítővel rögzíteni kell.

Db Megnevezés Cikkszám

1 födémtámasz

1 SFK ejtőfej 061210

1 SLT 225 gerenda 061100

3 SDP 150 x 75 061000
panel

1 SAL 150 fedőprofil 061026

SKYDECK nagypaletta
Cikkszám: 061530
48db SDP 150x75
panelhez

Szélességi kiegyenlítés 149,9cm-ig
SCK kombifejjel

Hosszkiegyenlítés 149,9cm-ig
SCK kombifejjel

A gerendához

A panelhoz

Kivétel: SLT 150 gerenda Panel támaszfejen

Támaszfej a gerenda végén

Kizsaluzás
SKYDECK SDB munkaállvány
szabad épületszélen

Kizsaluzás után csak az ejtőfejes
támaszok és a fedőprofilok maradnak.

Tippek a kizsaluzáshoz

A szükséges betonszilárdság elérése
után:

- Az ejtőfejeket mindig nagy felületen.

- Először a szélességkiegyenlítéseket kell
kizsaluzni.

- A SKYDECK elemeket kizsaluzás után
azonnal a szállítópalettákba pakoljuk.

- A közlekedési utakat szabadon és
tisztán kell tartani.

- Nagy fesztávok esetén a süllyesztést,
majd később (a megfelelő szilárdság
elérésekor) a támaszok eltávolítását is
középen kell kezdeni. Először az ejtőfejeket engedjük le. Így a

panelok és a födém alsó síkja között egy
kb. 6cm-es hézag jön létre.
Figyelem: ékirányra vigyázni!

Most kizsaluzzuk a méretkiegyenlítéseket.
A peremszakaszok támaszait eltávolíthatjuk,
és palettákon raktározhatjuk. A SKYDECK
illesztőfákat és peremtartókat, valamint a
homloktámaszt és az illesztőlemezeket ki
kell venni.

Mezőnként kibontjuk a panelokat.
Kezdve abban a sarokban, ahol a két
méretkiegyenlítés találkozik. A panelokat
kissé megemelve, kb. 10cm-t a szabad oldal
irányába csúsztatjuk, majd kibillentve
leemeljük.
Figyelmeztetés: Mindig a mező
középső paneljét távolítjuk el először!

SKYDECK korláttartóval
és korlátelemmel

A következő használat előtt minden
SKYDECK elemet tisztítunk, és
PERI BIO Clean felületkezelő szerrel
permetezünk.

A panelok kizsaluzása után vegyük le a
gerendákat. Ezeket szintén palettákon
raktározzuk, így ezt követően ezeket gyorsan
és biztonságosan szállíthatjuk a következő
helyszínre.

A végén csak az ejtőfejes támaszok és a
fölötte levő fedőprofilok maradnak.
Kizsaluzási határidő a táblázat szerint.
Kiszedhetők a falaknál, a betonpillérek
melletti és a kiegyenlítő tartományban
levő támaszok.

A szállítás és tárolás a
göngyölegekre vonatkozó
használati útmutató
szerint végzendő.
Cikkszám: 790412

25

Metszet

5,1 – 12,4 cm

5,1-12,4

12,5 – 20,0 cm

12,5-20,0

20,1 – 74,9 cm (+5cm ejtőfejnél)

20,1-74,9 / 79,9 ejtőfejnél

75 – 99,9 cm (+5cm ejtőfejnél)
75-99,9SFK esetén 5

100 – 149,9 cm (+5cm ejtőfejnél)
100-149,9SFK esetén 5

0 – 5 cm

0-5

peremtartó
kombifej

SSK
vagy SCK

A fűrfát az elem szerelése
előtt szögeléssel rögzíteni.

SSK
vagy SCK

SPH illesztőfa

SSK
vagy SCK

SSL homloktámaszt a gerenda
szerelése előtt beakasztani, és a

gerendával együtt feltolni

SPH illesztőfa
SRT
peremtartó

SSK/SCK
vagy SFK

SRT
SSL

SSK/SCK
vagy SFK

SSL SCK

SRT

25,0-74,9

SSK/SCK
vagy SFK

SSL SCK

Szükséges SPH illesztőfa / SRT peremtartó:
➁  0-5,0cm: nincs; 5,1-12,4cm: 1xSPH/SRT; 12,5-24,9cm: 1xSRT + 1xSPH/SRT*
*Fontos: SPH illesztőfa 50cm födémvastagságig, 50cm felett SRT peremtartó kell.

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

1xSPKK ékes
panelkapcsoló SLT

gerendánként

A fűrfát a szerelés előtt
szögeléssel rögzíteni

SCK kombifej a
gerendairányra
merőlegesen a

fedőprofilnál

SCK kombifej a
gerendairányra merőlegesen

a fedőprofilnál

SRT SPH

SPH 225/150
vagy SRT

SRT

SPH

SCK

SPH 225/150
vagy SRT

SPH 225/150 illesztőfa
vagy SRT peremtartó 25-74,9

Szükséges SPH illesztőfa / SRT peremtartó
➀  1xSRT + 1xSPH 225/150 vagy SRT*
➁  0-5,0cm: nincs; 5,1-12,4cm: 1xSPH 225/150 vagy SRT; 12,5-24,9cm: 1xSRT + 1xSPH 225/150 vagy SRT*
*Fontos: SPH illesztőfa 50cm födémvastagságig, 50cm felett SRT peremtartó kell.

➀ 75 – 99,9 cm

➁

➁

SDR sarokkeret
150x75, alu
Cikkszám: 061021

Bezsaluzás

kezdete

SWH-2 faltartó, alu
Cikkszám: 061051
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SRT-2 peremtartó, elforgatva

SRT-2 peremtartóSRT-2 peremtartó

Illesztőfa, laposan fektetve

Kizsaluzás

kezdete

SRT-2 peremtartó

panel

gerenda

SWH-2 faltartó

További útmutatás a
SKYDECK munkaállvány
alkalmazási útmutatóban

12,5 – 24,9 cm

4
1

A gerenda beakasztása

Az SLT gerendát a SKYDECK ejtőfejbe
középpontosan kell beakasztani. A gerenda
körbefogja az ejtőfej csatlakozó részét.

Kizsaluzási irányértékek* ejtőfejes
rendszernél

*panelok és gerendák
kizsaluzási határidő
irányértékei [nap]

átlagos szilárdulási
hőmérséklet [°C]

0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

0,40-0,95

Mértékadó a szükséges betonszilárdság a
kizsaluzás időpontjában. Ez megfelelő
módszerekkel állapítható meg.
Figyelembe veendők a DIN 1045 előírásai (pl. az
utókezelésre vonatkozóan). Alsó vasalásként
legalább 1,31 cm2/m (pl. Q 131) szükséges.
Olyan összeállításokra vonatkozik, ahol nincs
középső kiegészítő támasz az SLT gerenda alatt.
A korai kizsaluzású födémnél 1 kN/m2 esetleges
teher figyelembe vételével számítva.
*Irányértékek Z 35 cementre Leonhard szerint.
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20°
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0-12

ejtőfej
alkalmazása

támaszfej
alkalmazása

kombifej
alkalmazása

gerenda terhelési pont

gerenda csatlakozási pont

támaszfej vagy
kombifej

A fűrfát az elem szerelése
előtt szögeléssel rögzíteni.

1xSPKK ékes panelkapcsoló
SLT gerendánként.

A fűrfát az elem szerelése
előtt szögeléssel rögzíteni.

Szabványos mező4

1

25
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Bezsaluzás

SKYDECK
A gyors, ejtőfejes, panelrendszerű födémzsaluzat

Lezuhanás elleni védelem

Ferde falak

Hosszanti mező3 Szállítás

Fontos közlemények

Korláttartó
Korlátelem

Korláttartó
Korlátelem

NézetAlaprajz

Kiegyenlítések
12 – 24 cm 24 – 75 cm0 – 12 cm

SWH faltartó

SRT-2
SSL

SRT-2
SSL

SKYDECK
munkaállvány

Feszítőlánc és
feszítőszem M12

SAO lekötőszem

SLT 375

RS láblemez +
MMS 20x130 rögzítőcsavar

≤ 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

B

SLT 225

SLT 150 SLT 225

Paletten und
Stapelrungen

Betriebsanleitung

Rendszer felépítési magasságok

Tilos!

SSK támaszfej alkalmazása
ejtőfej helyett, 5cm
távolságnál (fedőprofil).

SSL homloktámasz alkalmazása
támasz-, ejtő- vagy kombifejes
alátámasztás nélkül.

SSL hom-
loktámasz

50

SKYDECK ejtőfej reteszes
pillanatzárral a gyors
szerelés érdekében.

betolt támaszfej
vagy kombifej

homloktámasz
támaszfej vagy

kombifej

3
3

< 6

< 6

SWH-2 faltartó

2

25 2,025

10/2004 kiadás

Aufbau- und
Verwendungsanleitung

SKYDECK
Bühnen

betolt támaszfej
vagy kombifej

ejtőfej

Folytonos oldalvédelemmel
szerelve!

Folytonos oldalvédelemmel
szerelve!

• A poszter a d<40cm födémvastagsághoz alkalmazott ejtőfejes
SKYDECK födémzsalu használatát taglalja, SLT 225 gerenda
használatával.
Az e feletti, de max. 95cm födémvastagságig történő zsaluzást
illetően a SKYDECK alkalmazási útmutató irányadó.

• A födémzsalu a DIN 4421 szerinti teherhordó szerkezetek III.
csoportja szerinti biztonsági előírásoknak felel meg.

• A teherhordó szerkezetek III. csoportja előírása szerint kivitelezési
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben nyilatkozni kell arról, hogy:
- A födémtámaszok függőben állnak
- A zsaluhéj szinten a rendszer vízszintes merevsége biztosított.

• Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett be kell tartani az
alkalmazási útmutató erre vonatkozó előírásait.

• Az összecsukható SKYDECK munkaállvány az építmény szabadon
álló sarkainál biztonságos túlnyúlást, a födémszélen biztonságos
munkavégzést tesz lehetővé.

• SKYDECK asztalzsalu mozgatásához SKYDECK emelővillát kell
használni.

• További információk a SKYDECK alkalmazási útmutatóban
találhatók.

Tippek a könnyű munkavégzéshez:
• A zsaluzatot minden felhasználás előtt minden oldalán

PERI Bio Clean felületkezelővel be kell permetezni.

• Betonozás után a zsalu hátoldalát azonnal mossuk le vízzel,
ezzel csökken a tisztítási ráfordítás.

Termékeink alkalmazásakor be kell tartani az egyes
országokban aktuálisan érvényes törvényeket és előírásokat!

A fűrfát az elem szerelése
előtt szögeléssel rögzíteni.

1xSPKK ékes panelkapcsoló
SLT gerendánként.



PERI Kft.
H-1181 Budapest
Zádor u. 4.
Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu10/2004 kiadás

Poszter

SKYDECK
Födémzsalu
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