Montage af

Ytong Tag- og Dækelementer
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Generelt
Opbevaring af elementer
Elementerne skal aflæsses og opbevares på jævnt og plant underlag.
Elementer skal tildækkes for at
beskytte mod fugt. Elementlim,
mørtel og tilbehør opbevares tørt.
Montagekran
Ytong Tag- og Dækelementer monteres med kran. Specielt løftegrej
kan lejes efter aftale med Xella
(se figur 2).
Tilpasning
Ytong Tag- og Dækelementer må
ikke tilskæres på pladsen uden
forudgående aftale med Xella.
Elementer kan her leveres med
projekterede skærezoner.

Levering
Inden montage bør elementerne
udlægges på plant underlag i h.t.
medsendte montageplan, for at
lette planlægning af montagen.
Krav til underlag
Underlaget skal være stabilt og
have den nødvendige bæreevne jf.
projektmaterialet.
Til montage med Elementlim Fix-P
skal underlaget være jævnt; der
tillades mindre, lokale ujævnheder
på +/- 1 mm målt over en 2 m retholt. Ved større ujævnheder skal
der udføres understøbning.

Vinterbyggeri
Ved vinterbyggeri, dvs. ved temperaturer under 5˚C, anvendes Ytong
Elementlim Fix-P, Vinter, der hærder ved en døgntemperaturer ned
til -5°C. Materialetemperatur skal
være ≥ 5°C, før de anvendes.

Stabilitet
Byggeriet skal dimensioners i
henhold til projektmateriale. Vær
særlig opmærksom på den projekterendes anvisninger vedrørende
kantstøbning, strittere, armering i
samlinger m.v.

Der må ikke bruges salt eller andre
optøningsmidler.

Projektering og dimensionering af
samlinger skal udføres af rådgivende ingeniører.

Kvalitetssikring
Alle materialer kontrolleres ved
levering inden opstart. Samlinger
kontrolleres jf. gældende normer.
Øvrig kvalitetssikring jf. projektmaterialet.
Stillads
Der anvendes stillads jf. arbejdstilsynets regler og anvisninger.

Montage
Ytong Dækelementer lægges af på
bærende vægge. Elementerne lægges i Ytong Elementlim Fix-P ca. 5
cm fra endelig position, og løftegrejet
fjernes. Herefter skubbes elementet
på plads, evt. med monteringstang.
Elementlimen kan normalt optage
forskydningskræfter i bygningen (det
er vigtigt at sikre fuld kontakt) eller
der kan anvendes strittere i h.t. ingeniørprojekt. Ved udsparinger kan der
normalvis anvendes udvekslingsjern
mellem elementerne (se figur 1).
Langsgående fuger mellem
elementerne bør limes med Ytong
Elementlim Fix-P. Profileringen i
elementerne udstøbes med beton
type (dmax 8 mm) eller C 100/400
mørtel. Der kan ilægges armering
i h.t. ingeniørprojekt.
Det anbefales altid at ilægge armering i alle tilstødende samlinger
kombineret med enten hulbånd eller
randarmering for større styrke i hele
dækskiven (se figur 7).

Sikkerhed
Der skal bruges sikkerhedssko.
Ved brug af kran er sikkerhedshjelm påbudt. Ved skæring i elementer anvendes maske med filter
til finstøv. Ved oprøring af elementlim anvendes beskyttelsesbriller
og støvmaske. Der henvises iøvrigt
til arbejdstilsynet mht. løfteanvisninger m.v. Se www.at.dk.

Dæk/vægsamling
Samling mellem dæk og væg er altid
projektspecifik og skal dimensioneres af rådgivende ingeniør.
Uden gældende robusthedskrav kan
der udføres hulbånd som alternativ
til traditionel randarmering 		
(se figur 3,4, og 5).
Ved gældende robusthedskrav kan
der anvendes strittere og kantstøbning (se figur 6 og 7). Dimensioner
på armering skal altid eftervises af
rådgivende ingeniør.
Overfladebehandling
For videre overfladebehandling
henvises til retningslinierne i
projektmaterialet. Ønskes ingen
nedhængt loft eller forskalling kan
Malerfagligt Behandlingskatalog,
MBK, anvendes. F.eks. blad nr.
1426. Husk at ”trekanter”		
(ca. 2,3 cm2) i elementsamlinger
ved bagmur pga. profileringen i underkant af elementerne skal fyldes
med eget skum eller fugemasse.

Xella udarbejder montageplan, som fremsendes til godkendelse. Montageplanen viser alle positionsnumre, profilering og placering for hele montagen. Se nedestående eksempel:
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Figur 1. Udveksling mellem elementer

100×100×2
Hjørnebeslag

Figur 2. Ytong løftegrej. L = 2000 mm, B = 250 - 750 mm, H = 100 mm

Regningsmæssig styrke for 2 mm

Søm

hulbånd kan sættes til:

25×2 hulbånd

Hulbånd
25 mm
40 mm
60 mm

Lim

25×2 hulbånd

kN
7,8
11,7
17,6

Figur 4. Ytong Dækelement monteret på
bagmur af 100 mm Ytong Plader eller
Element. Dækelementer kan her spændes
sammen med hulbånd.

Båndstrammer
midt i dækket
Udskæring til
båndstrammer

Fuldlimet

Figur 3. Lodret og vandret snit, der viser
opspænding med stringer. Udsparing i dækelement midt mellem hjørnerne giver plads
til strammeren. Elementhjørner forstærkes med vinkelbeslag. Se også figur 3 og 4.
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Figur 5. Ytong Dækelementer monteret på
indvendig væg af 150 mm Ytong Elementer.
Dækelementer kan her spændes sammen
med hulbånd.

min. 200 mm

Figur 6. Ytong Dækelement med robusthedskrav
1) Stritter
2) Kantarmering
3) Indstøbt armering i elementsamlinger

Armering

Figur 7. Armering mellem tilstødende elementer, for at forøge styrken i samlinger (skivevirkning)

