Montage af

Hebel Brandvægselementer
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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
Hebel Brandvægselementer monteres med kran. Specielt løftegrej til
løfteøje i elementerne kan leveres
efter aftale med Xella (se figur 1).
Tilpasning
Hebel Brandvægselementer må
ikke tilskæres på pladsen uden
forudgående aftale med Xella.
Elementer kan her leveres med
projekterede skærezoner.

Vinterbyggeri
Ved vinterbyggeri, dvs. ved temperaturer under 5˚C, må der ikke
anvendes Alsecco Klefu. Her
anvendes Ytong Elementlim Fix-P,
Vinter, der hærder ved en døgntemperaturer ned til -5°C. Materialetemperatur skal være ≥ 5°C, før de
anvendes.
Der må ikke bruges salt eller andre
optøningsmidler.
Alternativ kan der anvendes brandhæmmende fugebånd.
Kvalitetssikring
Alle materialer kontrolleres ved
levering inden opstart. Samlinger
kontrolleres jf. gældende normer.
Øvrig kvalitetssikring jf. projektmaterialet.

Stabilitet
Byggeriet skal dimensioners i
henhold til projektmateriale. Vær
særlig opmærksom på den projekterendes anvisninger vedrørende
tilslutning til bærende søjler.
Projektering og dimensionering af
samlinger og søjler skal udføres af
rådgivende ingeniører.
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.

Stillads
Der anvendes stillads jf. arbejdstilsynets regler og anvisninger.

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.
Der anvendes normalvis understøbning under første element.
Til montage med Elementlim Fix-P
under første element skal underlaget være jævnt; der tillades kun
mindre, lokale ujævnheder på +/- 1
mm målt over en 2 m retholt.

Montage
Første række Hebel Brandvægselementer lægges af på bærende sokkel. Afhængig af projektets statiske
system løftes elementet ind i de
bærende søjler eller foran søjlen.
De projektspecifikke beslag monteres i elementet og mod de bærende
søjler med egnet befæstigelse.
I langsgående fuger mellem
elementerne limes der på hver side
af fer’en med Alsecco Klefu, Ytong
Elementlim Fix-P eller brandhæmmende fugebånd.
I de vertikale samlinger kan der
fyldes med mineraluld og afsluttes
med elastisk fuge afhængig af projektkrav og samling mod søjle.

Element/Søjlesamling
Samling mellem element og søjle er
altid projektspecifik og skal dimensioneres af rådgivende ingeniør. Xella
levere beslag til de mest traditionelle
løsninger. (se figur 2,3, 4 og 5). Til
fastgørelse af beslag anvendes normalvis enten søm eller betonskruer.
OBS: Synlige stålbeslag skal altid
brandbeskyttes med f.eks. brandpuds, brandmaling eller inddækning.
Overfladebehandling
For videre overfladebehandling
henvises til retningslinierne i
projektmaterialet. Indvendigt kan
elementer stå rå (der gør opmærksom på mindre afskalninger og reparationer skal kunne accepteres).
Alternativ kan der overfladebehandles med egnet spartelmasse
eller pudssystem.
Udvendigt kan der anvendes
maling/puds af typen Alseccopor
Quattro eller lign.

Afhængig af projektets karakter, udarbejder Xella en montageplan. Montageplanen viser alle positionsnumre og placering for hele montagen. Se nedestående eksempel:
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REMARQUE
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Joints horizontaux: compriband

OPMERKINGEN
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SOLUTION 2:
pièce d’ancrage type A2

Oplossing 2:
Verangeringsstuk type A2*
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1: Hebel brandvægselement





2: Fundament
3: Elastisk fuge / Fugebånd

4: Understøbningsmørtel
5: Fugtsikring







Figur 4. Princip v. fundament




anch of Xella BE nv/saXella
· UK a branch of Xella BE nv/sa ·

4













1: Hebel brandvægselement
2: Stålsøjle

3:
A2 beslag 

Synlige A2 beslag brandbeskyttes i h.t. projektkrav









Figur 5. Samling v. stålsøjle
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