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StarTec
A StarTec falzsalu egy olyan keretes zsalurendszer, amely vasbeton falak, 

pillérek, alaptestek zsaluzásához használatos. Ideális középméretű vállal
kozások számára, különösen alkalmas lakóépületek, középületek és ipari 
létesítmények változatos építési feladataihoz.

A komplett zsalueszköz súlya, beleértve a kiegészítőket, a következő:
90 cmes elemszélességig kb. 42 kg/ m2 ,
240 cmes elemszélességig kb. 65 kg/m2.
A DIN 18218 szerinti megengedett maximális frissbetonnyomás értéke a 

síktartási követelmények betartása mellett 70 kN/ m2. Egysoros (magasító 
elemek nélküli) beépítés esetén sebességkorlátozás nélkül betonozható.

A 90 cm elemszélességig 17 mm, míg a 135 cm és a 240 cm széles elemek
nél 20 mm vastag műanyag Alkus héjjal borítják.

A gépjárműgyártásban használatos KTLbevonatú és a merülőfestéses 
másodbevonattal ellátott felület nagyon jó korrózió elleni védelemmel 
rendelkezik.

Ez hosszabb élettartamot és a későbbi tisztítás minimalizálását eredmé
nyezi.

Az újonnan kifejlesztett polipropilén alapanyagú műanyag zsaluhéj jobb
nak bizonyult, mint az eddig használt rétegelt falemez héjalások – azonos 
gyakorlati paraméterek mellett , élettartama, teherbírása, szegelhetősé
ge, javíthatósága és újrahasznosíthatósága jelentősen felülmúlja a falemez 
héjalást.

AluStar
Az AluStar falzsalu egy műanyag bevonattal védett, alumínium profi

lokból álló, daruzást nem igénylő (kézi) kereteszsalurendszer. A komplett 
zsalueszköz súlya, a kiegészítőket is beleértve, kb. 32 kg/ m2.

Az AluStar 2,40 m magas frissbetonnyomás (60kN/ m2) felvételére alkal
mas. Az egyes zsalutáblák 17 mm vastag műanyag, Alkuszsaluhéjjal borí
tottak (szegeccsel rögzítve).

Az Alkus zsaluhéjborítás alternatívájaként ajánljuk a StarTec és az 
AluStar zsalut sokrétegű falemezhéjalással is. A mindkét felületén mű
gyantabevonatos lemez gyantamennyisége kb. 240 g/m2. A héjazat a fém
keretben szilikonágyazást kap.

Figyelem 
Az AluStar és a StarTec zsaluelemek egymással mindenféle külön kötő

elem nélkül, tetszőlegesen kombinálhatók.

Biztonsági tartozékok
A StarTec falzsalura szerelhető komplett összecsukható biztonsági áll

ványegység (feljárólétrával és csapóajtóval ellátott betonozó állvány) a leg
szigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelel, részleteket lásd STSecurit 
Szerelési és felhasználási útmutatóban.

Stand: Marc 2008
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Ebben a szerelési és felhasználási útmutatóban megtalálhatók azok 
a fontos tudnivalók és utalások, melyek segítségével a MEVA StarTec és 
AluStar zsalut az építkezéseken előírásszerűen, gyorsan és gazdaságosan 
lehet beépíteni.

Amit a következő oldalakon bemutatunk, azok a szerelés egyes fázisai, 
bemutató jellegű részletek, melyek a könnyebb megértést szolgálják, biz
tonságtechnikailag nem mindig a végleges megoldást ábrázolják!

Túlnyomórészt olyan rendszermegoldási példákat mutatunk be, melyek 
a gyakorlatban leginkább előforduló esetekre alkalmazhatók. Az itt nem 
taglalt problémák és különleges helyzetek megoldásához a MEVA szakem
berei készséggel állnak rendelkezésre.

A nehézállványok és zsaluzatok szereléséhez az egyes kivitelező válla
latoknak biztosítani kell a szükséges munkavédelmi és biztonságtechnikai 
eszközöket, és a MEVA szerelési és felhasználási útmutatója ismeretében az 
adott munkahelyre szerelési utasítást kell készíteni.
A munkahelyre vonatkozó szerelési utasítás az építési helyszínre jellemző 
kockázatok csökkentését szolgálja. S az alábbi kitételeket kell tartalmaznia:
1. Az építési sorrendet – beleértve az építés és bontás folyamatát
2. Az egyes zsaluelemek és tartozékok súlyát
3. Az átkötések és oldalmegtámasztások helyét, darabszámát és módját
4. A betonozáshoz használatos betonozó (munka)állványokat (méret, el
rendezés, darabszám) beleértve a lezuhanás elleni védelmet illetve a köz
lekedési utak biztosítását
5. Az elemek daruval történő mozgatásánál használatos megfogási pon
tokat

Ehhez a mellékelt „Szerelési és felhasználási útmutatóban” foglaltakat 
kérjük betartani, ugyanis az ettől eltérő alkalmazás külön statikai számítást 
tesz szükségessé.

Alapvetően csak kifogástalan anyagok építhetők be. A sérült alkatrésze
ket el kell különíteni.

Kiegészítő alkatrészekként csak eredeti MEVA anyagok használhatók. 
Termékeink használata során a mindenkori adott országban érvényes mun
kavédelmi előírásokat kell betartani.

Figyelem
A zsalukapcsot olajozni vagy vaxolni tilos!
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StarTec elem

4.1 ábra

4.6 ábra

4.2 ábra

4.3 ábra

4.4 ábra

4.5 ábra

4.1 ábra
A ferde végekkel illesz

tett és összehegesztett, 
zártszelvényű, hengerelt, 
integrált élvédelemmel el
látott, hornyolt acélprofilok 
alkotják a keretet. A kere
ten kónuszos hüvely talál
ható, az átkötőrúd behelye
zéséhez (lásd. 8. oldal)

4.2 ábra
A forradalmi elemkap

csolat az AS zsalukapocs se
gítségével (lásd 7. oldal).

4.3 ábra
A keresztirányú merevítő 

bordák szintén acél zárt
profilból készültek.

4.4 ábra
A kiegészítő zsalutarto

zékok gyors, stabil rögzí
tése a funkciósbordákhoz 
(lásd 36. oldal).

4.5 ábra
40es méretű emelőcsap 

csatlakoztatásához szük
séges hüvely. Segítségével 
lehetővé válik a gyors le 
és felpakolás, valamint az 
elemrakatok földközeli át
helyezése.

4.6 ábra
Az elemek speciális for

májú zárt acél szélprofiljai 
a sarkoknál gérvágottak és 
hegesztettek. 

A 135 és 240 cm széles 
tábláknál a 4 sarok behe
gesztett erősítéssel készül. 
A sarok erősítésnél kézi
emelő segítségével (kala
pács nélkül) lehet az elemet 
mozgatni.
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AluStar elem

5.1 ábra

5.2 ábra

5.3 ábra

5.4 ábra

5.1 ábra
A ferde végekkel illesz

tett és összehegesztett mű
anyag bevonatú, zártszelvé
nyű, duplaüregű, hengerelt, 
integrált élvédelemmel el
látott, hornyolt alumínium
profilok alkotják a keretet.

A kereten található a kó
nuszos hüvely, az átkötőrúd 
számára (lásd 8. oldal).

5.2 ábra
Forradalmi elemkapcso

lat az AS zsalukapocs segít
ségével (lásd 7. oldal).

5.3 ábra
Keresztirányú merevítő 

bordák zárt alumíniumpro
filból.

5.4 ábra
A kiegészítő zsalutar

tozékok gyors rögzítése a 
funkciós bordákhoz (lásd 
36. oldal).
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Alkus zsaluhéj

Negatív lenyomat a betonon a szokványos fa 
rétegelt lemez használatakor

Keretprofil az Alkus zsaluhéjjal. Egyenletesebb 
felületet kapunk

Mûanyag fedôréteg

Fém vagy szálerôsítésû  
mûanyag

Habosított mûanyag

Fém vagy szálerôsítésû  
mûanyag

Mûanyag fedôréteg

6.1 ábra Keretprofil fa zsaluhéjjal 6.2 ábra Keretprofil Alkus zsaluhéjjal

6.3 ábra Alkus zsaluhéj felépítése

Az új fejlesztésű, anya
gában polipropilént és alu 
míniumot tartalmazó mű
anyag héjazat, az eddig 
használt rétegelt falemez
zel egyenértékűnek bizo
nyul, ugyanakkor felülmúlja 
annak élettartamát, te
herbírását, szegezhetősé
gét, javíthatóságát, illetve 
újrahasznosíthatóságát. A 
gazdaságos előállítási tech
nológia biztosítja a termék 
versenyképes árát is. Az fel
használáskori előnyökön kí
vül (a jelentősen kevesebb 
tisztítási idő, minimális zsa
luolaj felhasználás, valamint 
egyenletes betonfelület) 
az ökológiai szempontok is 
fontos szerepet játszanak.

A fa helyettesítése mű
anyaggal egyrészt kíméli a 
fát mint értékes nyersanya
got, másrészt kíméli a ter
mészetet a fenolgyantával 
átitatott rétegelt lemezek 
elégetésekor keletkező 
igen mérgező dioxintól.

Az Alkushéjakra vi
lágszerte érvényes visz
szaváltási garancia van, 
ugyanis a héjak belső 
magja másodfelhasználású 
műanyagból készül (6.16.3 
ábra)
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7.1 ábra

7.2 ábra 7.3 ábra

= 5 érintôpontos felfekvés

A MEVA zsalukapoccsal 
két szomszédos elem egy
szerűen összeköthető. 
Mindegy, hogy az elemek 
egymás mellett vagy ma
gasításnál egymás fölött 
helyezkednek el, a zsalu
kapocs a keret mentén 
bárhol megbízható módon 
felerősíthető. A kapocs 5 
érintkező pontjával néhány 
kalapácsütéssel, újabb fogás 
nélkül a szomszédos ele
meket összehúzza és síkba 
feszíti. Egyidejűleg egyma
ga azonnal biztosítja a be
feszített helyzetet. Csekély 
súlyának (2 kg) köszönhe
tően, létrán állva, akár egy 
kézzel is felhelyezhető. 
(7.17.3 ábra)

megnevezés cikkszám

AS-zsalukapocs ......... 29-205-00

Elemek kapcsolása
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StarTec AluStar

8.1 ábra 8.2 ábra

20 
mm

25 
mm

20 
mm

25 
mm

8.4 ábra

helyes rossz

8.3 ábra

Átkötési helyek

megnevezés cikkszám
Menetes szár 
DW 15/90 ................... 29-900-80
Tányéros anya 
100.............................. 29-900-20
Csuklós tányéros anya  
15/120 ..........................29-900-10
Galléros záródugó 
D20 ..............................29-902-62
Unikarom ....................29-901-41
Racsnis anyabehajtó 
SW 27 ..........................29-800-10

A falzsalu keretbe he
gesztett kónuszos hüvely 
a 90kN teherbírású DW 
15/90es menetes szár (át
kötő rúd) fogadására szol
gál. (8.18.2 ábra)

A függőleges iránytól el
térő, ferde beépítés esetén 
felúszás elleni biztosítás és 
csuklós tányéros anya hasz
nálata szükséges. 

AluStar zsalu használa
takor normál (függőleges) 
beépítés esetén is javasolt 
a „csuklós tányéros anya 
15/120”at alkalmazni, ami 
megakadályozza, hogy az 
anya sérülést okozzon a 
zsaluzat felületén. StarTec 
zsaluzat alkalmazásakor is 
javasoljuk a csuklós tányé
ros anyát.

Ha két különböző szé
lességű elemet kapcsolunk 
egymáshoz, mindig a széle
sebb elemen keresztül kell 
az átkötőrudat (menetes 
szárat) átfűzni. (8.3 ábra) 
Előírás szerint valameny
nyi átkötési helyet hasz
nálni kell. Az unikarom 
segítségével például a 
falvéglezárásoknál vagy sáv
alapoknál (elem fölött) az 
elemen kívül is átvezethető 
a menetes szár (átkötőrúd) 
(lásd 32. oldal).

Az SW 27es tányéros 
anyabehajtó racsnis kulccsal 
a „csuklós tányéros anya 
15/120” könnyen és kíméle
tesen kezelhető (8.4 ábra)
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9.1 ábra

9.2 ábra

9.3 ábra

>5
0

cm
>3

0
cm

<3
0

cm
Néhány javaslat a 

fekvő helyzetű táblák-
kal történő magasítás-
hoz:

50 cmnél szélesebb 
elemnél valamennyi átkö
tési helyet igénybe kell ven
ni (9.1 ábra).

50 cmnél keskenyebb 
elemnél csak a felső átkö
tési helyeket kell menetes 
szárral ellátni (9.2 ábra).

30 cmnél keskenyebb 
elemeket csak akkor kell 
felül átkötni, ha összecsuk
ható betonozó állványza
tot függesztenek ezekre az 
elemekre (9.3 ábra).

Magasítás
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10.3 ábra

Alapozás

10.1 ábra A betonnyomásra nem kell tekintettel lenni

Magassági raszter

egy elem magasság < 270 cm

10.2 ábra A betonnyomásra nem kell tekintettel lenni

Kombinációs lehetô-
ségek

Valamennyi elemet fek
tetett vagy állított elem
mel magasíthatunk. Ösz
szekötés mindig MEVA 
zsalukapoccsal történik 
(10.110.2 ábra). A StarTec tí
puselemek magassága 270, 
135 és 90 cm. Ezek kombi
nációja lehetővé teszi egy 
45 cmes magassági raszter 
kialakítását.

Fekvő elemekből álló 
magasítással gyakorlatilag 
bármely kívánt zsaluzási 
magasság elérhető. 

A 270/240 cmes (StarTec) 
nagytábla fekvő helyzet
ben is beépíthető. Az álló 
és fekvő helyzetű magasí
tó elemek kombinációs le
hetősége minden esetben 
egy végigfutó, függőleges 
fugát képez, mely gyak
ran esztétikai követelmény 
(11.111.2 ábra).

Az álló, 135 cm magas 
elemekkel történő magasí
táskor elegendő a legfelső 
átkötési helyek használata, 
mivel ez általában a beton 
fölé kerül. 

A 270es elem 90 cmes 
elemmel történő magasí
tásakor illetve két egymá
son álló, 90 cmes elemmel 
történő magasításkor (a ki
merevítés érdekében) pót
lólagos heveder szükséges 
(10.3 ábra).

Magasítás
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magasítás > 270 cm

11.1 ábra Megengedett max. betonnyomás 70 kN/m² (StarTec) illetve 60 kN/m² (AluStar)

Magasítás álló és fekvô helyzetû elemekkel

11.2 ábra

Magasítás

Kombinációs lehető-
ségek

A 270/240es elem ma
gasításához használható a 
135/240 illetve 75/240es 
magasító is. Merevítő he
vederek alkalmazásával 
bizonyos esetekben az át
kötési helyek kiválthatók. 
Ebben az esetben a me
netes orsókra és merevítő 
hevederekre megengedett 
legnagyobb igénybevételek 
értékeit nem szabad túllép
ni (lásd 14 és 81. oldal).

A zsalutáblák összekap
csolásához alapmagassá
gonként 2 zsalukapocs 
szükséges. A zsalutáblák 
használtsági fokától függő
en illetve egyedi esetekben 
a kapocsszám növelése ja
vasolt.



StarTec / AluStar

AS/ST12

16
/0

3/
08

 M
ag

ya
r

DW 15 átkötôszárak jellemzôi

Betonozási sebesség

DW átkötôszár 15

d1 [mm] 15

d2 [mm] 17

névleges keresztmetszet [mm²] 177

megengedett terhelô erô DIN 18216 szerint [kN] 90

átkötôszárak megnyúlása a megengedett terhelô 
erô elérésekor [mm] 2,5

12.1 táblázat

1. AluStar falzsalu esetében 2,40 m, míg StarTec esetében 2,70 m magasságig  
a betonozás emelkedési sebességére való tekintet nélkül betonozhatóak a vasbeton falak.

2. AluStar falzsalu esetében 2,40 m felett, míg StarTec falzsalunál 2,70 m felett
a betonozási sebesség az alábbi táblázatból olvasható ki

3. A DW 15 menetes szár és csuklós tányéros anya 15/120 használatakor
és a DIN 18218 által megadott frissbetonnyomás értékek esetén javasolt betonozási sebesség

Levegô / beton 
hômérséklete

AluStar falzsalu esetében a cementfajta függvényében 
az alábbiak szerinti a megengedett betonozási sebesség (Vb) m/h ban

CEM III/A
elôzô HOZ / LNW

CEM I
elôzô PZ 35F

CEM I
elôzô PZ 45F / PZ 55

15°  20° 0,55 m/h 1,10 m/h 1,20 m/h

12° 0,40 m/h 0,90 m/h 1,00 m/h

10° 0,40 m/h 0,80 m/h 0,90 m/h

8° 0,35 m/h 0,75 m/h 0,85 m/h

5° 0,30 m/h 0,65 m/h 0,70 m/h

Levegô / beton 
hômérséklete

StarTec falzsalu esetében a cementfajta függvényében 
az alábbiak szerinti a megengedett betonozási sebesség (Vb) m/h ban

CEM III/A
elôzô HOZ / LNW

CEM I
elôzô PZ 35F

CEM I
elôzôr PZ 45F / PZ 55

15°  20° 0,65 m/h 1,20 m/h 1,30 m/h

12° 0,50 m/h 1,00 m/h 1,10 m/h

10° 0,50 m/h 0,90 m/h 1,00 m/h

8° 0,45 m/h 0,85 m/h 0,95 m/h

5° 0,40 m/h 0,75 m/h 0,80 m/h

12.3 StarTec táblázat

12.2 AluStar táblázat

A mellékelt táblázat 
használatakor betar-
tandó betonozási sza-
bályok

A műszaki előírás szerint 
a betont rétegekben (0,5 m 
– 1,00 mig) kell bedolgozni 
(DIN4235).

Tilos a betont nagy (1,5 
mnél nagyobb) magasság
ból szabadeséssel a zsaluba 
engedni – a szétosztályozó
dás miatt.

A betont rétegesen tömö
rítjük, ami azt jelenti, hogy a 
két réteget max. 50 cmes 
mélységig vibráljuk össze.

A teljes betonozott ma
gasság „átvibrálása” nem 
megengedett, és nincsenek 
előnyei sem, ugyanis előző
leg már tömörített beton 
tovább már nem tömöríthe
tő, így csak a felület közelé
ben kialakuló vízbuborékok
hoz vezet.

Betonkonzisztencia KK 
(kissé képlékeny) vagy K 
(képlékeny) / KP (plastisch) 
és KR (Regelkonsistenz)

A táblázat nem veszi 
figyelembe az adaléksze
rek (kötéslassítók vagy 
folyósítószerek) hatását, 
azok jelenlétét nem feltéte
lezi. (12.2 és 12.3 táblázat)

Cementszabvány:
DIN1164 illetve MSZ EN 

1971:2000
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Síktartás

Felületi egyenletesség tűrésértékei a falfelületeknél és a födémek alsó síkja mentén  
(a DIN 18202, 3 táblázata sorainak adatai alapján)

13.1 táblázat

tábl. oszlopok 1 2 3 4 5 6

A mben megadott bázishosszon, 
az egyeneshez képest mért mére

teltérések (mmben)

tábl. sorok 
száma

Példák
0,1 1* 4* 10* 15*

5
Kizsaluzott (javítás nélküli) nyers felületű falak és 
födém alsó síkok 

5 10 15 25 30

6
Felületkész falak és födém alsó síkok pl.: vakolt 
falak, szerkezeti glettelt falak, burkolt falak, ál
mennyezetek

3 5 10 20 25

7 mint a 6. sorban de megemelt követelményszinttel 2 3 8 15 20

DIN 18202 szabvány, 3. táblázata

13.2 táblázat

5. sor

6. sor

7. sor

Bázishossz (mérési pontok távolsága)

Tű
ré

sé
rt

ék
ek

Az egyes szerkezeti egy
ségek megengedett alak
változásait a DIN18202, a 
„Felületi egyenletességre” 
vonatkozó szabvány 3. táb
lázatának 57. sorai definiál
ják. Itt a síktól való eltérés 
maximális megengedett 
határértékei szerepelnek 
a különböző bázishosszak 
függvényében (lásd 13.1 
ábra  és 13.2 táblázat).

A felületi egyenletesség 
megengedett betonnyo
máshoz tartozó értékei 
a DIN18202 3. táblázat 6. 
sorának megfelelően a 60 
kN/m2 teherbírású AluStar 
és a 70 kN/m2 teherbírású 
StarTec falzsalu.

Használt zsaluanya
gok alkalmazása esetén a 
frissbetonnyomás megen
gedett értéke 20%os csök
kenést is eredményezhet a 
használtság függvényében.

*A táblázatból a köztes 
értékek is meghatároz
hatók, a számolt értékek 
egész mmre kerekítésével.

A mérőlécet a felület 
kiemelkedő pontjaira he
lyezzük, és a felület egye
netlenségét a léchez képest 
legmélyebben fekvő pont 
távolságához viszonyítjuk.

A felületi egyenetlenség
hez tartozó bázishosszat a 
felfekvési pontok távolsága 
adja.

Tab. 13.3
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megnevezés cikkszám

AS-merevítô heveder 
50 ................................ 29-201-73
125 ............................... 29-201-75
200 ..............................29-201-80
M-merevítô heveder 
180.............................. 29-400-92
250 ............................. 29-402-50
450 ............................. 29-402-40

Az átkötési helyek kiváltása

33
0 

cm

90
 c

m
24

0 
cm

14.1 ábra

14.2 ábra

> 1/4 > 1/4
Kiegyenlítô 

szakasz hossza

Merevítô heveder hossza

A megengedett max. frissbetonnyomás 
Pbmax = 70 kN/m² és a DIN 18202 szabvány 
5ös és 6os oszlopában (lásd 13. oldal) 
szereplô magasépítésben érvényes tûré
sértékek betartása mellett az alábbi fal
hosszmaradványok hidalhatók át:

Merevítô 
heveder 
típusa

Kiegyenlítô 
szakasz 
hossza átkö-
tési helyen

Kiegyenlítô 
szakasz 
hossza 
funkciós 
bordán 
rögzítve

ASRS   50
ASRS 125
ASRS 200

MRS 180
MRS 250
MRS 450

0,35 m
0,70 m
0,70 m

0,80 m
0,80 m
1,25 m

0,25 m
0,70 m
0,70 m

1,00 m
1,10 m
1,35 m

A megengedett max. frissbetonnyomás 
Pbmax = 60 kN/m² és a DIN 18202 szabvány 
5ös és 6os oszlopában (lásd 13. oldal) 
szereplô magasépítésben érvényes tûré
sértékek betartása mellett az alábbi fal
hosszmaradványok hidalhatók át:

Merevítô 
heveder 
típusa

Kiegyenlítô 
szakasz 
hossza átkö-
tési helyen

Kiegyenlítô 
szakasz 
hossza 
funkciós 
bordán 
rögzítve

ASRS   50
ASRS 125
ASRS 200

0,35 m
0,70 m
0,70 m

0,25 m
0,70 m
0,70 m

14.3 StarTec táblázat

Tab. 14.4 AluStar

Merevítő hevederek al-
kalmazásával esetenként 
átkötéseket takaríthatunk 
meg.

A fekvő 270/240 (ST) 
elem, egy fektetett 
270/90es elemmel törté
nő magasításakor, három 
darab – funkciós bordákra 
erősített  merevítő heve
der áthidalással két átkötési 
hely kiváltható. (14.1 ábra)

Falhossz kiegyenlítéskor  
a megfelelő merevítő he
vederek alkalmazásával az 
illesztősávban az átkötések 
elhagyhatók. A merevítő 
hevederek síktartó hatá
sukat akkor érik el, ha a 
funkciós bordákon meg
felelő hosszban megveze
tésre kerülnek, és ekkor 
a kiegyenlítendő szakasz 
hossza nem nagyobb a 
heveder hosszának felénél.  
(14.2 ábra, 14.3 és 14. táb
lázat)
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ST-belsô sarok 
270/25 .........................21-250-05
135/25.......................... 21-250-35
AS-belsô sarok 
270/25 ......................... 22-150-23
135/25.......................... 22-150-33

15.3 ábra 15.4 ábra

15.1 ábra

15.2 ábra Méretek cmben

4 9 12

25

25

A StarTec, kétrészes, cse
rélhető, műanyagbevonatú 
borítólemezes, valamint az 
AluStar, műanyagbevonatú 
alulemezzel borított belső 
sarok típuselem (mindket
tőn átkötési lehetőséggel) 
kétkét kapoccsal rögzíthe
tő a szomszédos elemek
hez. A belső sarokelemek 
oldalainak hossza 25 cm. 
(15.1 –15.3 ábra)

Belső sarok, kiegészítő 
fabetéttel: a kapcsolathoz 
egymás fölött 2 unikapocs 
szükséges elemenként. A ki
merevítéshez minden funk 
ciós bordára egyegy AS
merevítő hevedert kell fel
fogatni. (15.4 ábra)

90°-os belsô sarok
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Alu külsô sarok
270/5 ...........................22-140-25
135/5............................22-140-35

Alu külsô sarok 270/5

16.1 ábra

16.2 ábra Méretek cmben

16.3 ábra 16.4 ábra

A merevítő 
hevedernek 
a következő 
elemillesztésen 
túl kell érni

14 cmig  
unikapocs 22vel

50es merevítőheveder 
a funkciós bordán5 cmig

fv

1 
je

lû
 

 e
le

m
sz

él
es

sé
g

1es jelű elemszélesség  = 
Falvastagság + 20 cm

Az 5 cmes oldalhosszú
ságú, élsarkítással ellátott, 
műanyag bevonatú alumí
nium anyagú sarokelem 
az AluStar, illetve StarTec 
elemekkel és az AS zsalu
kapcsokkal, derékszögű fal
csatlakozások kialakítására 
alkalmas (16.2 és 16.3 ábra).

A 270 cm zsaluzási ma
gasság esetén 3 db (16.1 
ábra), míg a 135 cm zsalu
zási magasság esetén 2 db 
zsalukapocs szükséges.

4,05 mnél nagyobb 
zsaluzási magasság esetén 
(2,70 m és 1,35 m magas 
elemeket egymásra helyez
ve) az alsó elem középső 
funkciós bordájára egy átla
polt merevítő hevedert kell 
felhelyezni.

Külső sarok, kiegé-
szítő fabetéttel

A kapcsolathoz ele
menként egymás fölött 
2 unikapocs szükséges. A 
kimerevítéshez a funkciós 
bordákra egyegy AS mere
vítő hevedert kell felfogatni 
(16.4 ábra).
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AS/ST külsô sarok
270 ..............................22-140-20
135 ...............................22-140-30

17.3 ábra 17.4 ábra

17.1 ábra

17.2 ábra Méretek cmben

A merevítő 
hevedernek 
a következő 
elemillesztésen 
túl kell érni

14 cmig  
unikapocs 22vel

50es merevítőheveder  
a funkciós bordán

Tányéros orsó

Menetes szár és  
tányéros anya

5 cmig

fv 1 
je

lû
 

 e
le

m
sz

él
es

sé
g

1es jelű elemszélesség  = 
Falvastagság + 20 cm

Az AS/ST külső sarok
elem műanyag bevonatú 
alumíniumból készül, mely 
ASzsalukapoccsal csatlako
zik a szomszédos AluStar 
illetve StarTec elemekhez, 
ezekkel együtt húzást fel
venni képes, 90°os külső 
sarokmegoldást képez. 
(17.2 és 17.3 ábra)

A 270 cm magas elemek
nél magasságilag 3 db (17.1 
ábra), a 135 cm magas ele
meknél 2 db zsalukapocs 
szükséges.

A 4,05 m feletti falak 
betonozásakor (2,70 mes 
elem 1,35 mes magasítás
sal) az alsó elem középső 
funkciós bordájára egy átla
polt merevítő hevedert kell 
felhelyezni.

Külső sarok kiegészí-
tő fabetéttel

A kapcsolathoz elemen
ként egymás fölött 2 db 
unikapocs szükséges. A 
kimerevítéshez a funkciós 
bordákra egyegy AS mere
vítő hevedert kell felfogatni 
(17.4 ábra).

90°-os külsô sarok
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18.4 ábra 18.5 ábra

18.2 ábra 18.3 ábra

megengedett legnagyobb átkötési távolság  
merevítô heveder és átkötés függvényében

Merevítô heveder (lásd 14. oldal FabetétTípuselem

megengedett 
1525 cm

profilfapár

merevítô heveder 
(lásd 14. oldal

0  14 
cm

fabetét  
unikapoccsal

merevítô heveder 
(lásd 14. oldal

18.1 ábra

T-alakú falcsatlakozás

A Talakú falcsatlakozás 
2 db AS/ST belső sarok
elemmel alakítható ki, fal
vastagság változás esetén 
fabetét közbeiktatásával. 
(18.1 – 18.5 ábra)
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ST - 135°-os belsô sarok  
270/15.......................... 21-250-10
135/15 ..........................21-250-40
ST - 135°-os külsô sarok
270/25 ......................... 21-260-10
135/25..........................21-260-40
AS - 135°-os belsô sarok  
270/15..........................22-150-28
AS - 135°-os külsô sarok  
270/25 .........................22-140-08

illesztő fabetétek vastagsága

falvastagság  
cmben

belső oldali kiegyenlítés 
cmben

külső oldali kiegyenlítés 
cmben

merevítőheveder

20
24/25

30
35
40

2
  
  
  
  

  
  
2
4

6,3

RS 50
  

RS 50
RS 125
RS 125

19.6 táblázat

19.5 ábra

19.4 ábra

19.3 ábra

19.1 ábra

19.2 ábra

Méretek cmben

135°os  külső sarok 135°os belső sarok

illesztő fabetét 
unikapocs 22vel

a merevítő hevedernek túl kell nyúlni  
a következő táblaillesztésen

135°os sarkok a 135°os 
külső és belső fix sarokele
mekkel zsaluzhatók.

A külső sarokelem él
hossza 25 cm, a belső elemé 
15 cm. (19.1 és 19.2 ábra)

Minden egyes falvastag
sághoz az alkalmazandó 
fabetétek mérete az aláb
bi táblázatból kiolvasható. 
(19.5 ábra és 19.6 táblázat)

A 2 cmnél kisebb illesz
tő fabetéteket csuklós tá
nyéros anyával rögzítjük, 
ebben az esetben szükség
telen merevítő hevederek 
alkalmazása (19.3 ábra).

135°-os sarok
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AS - belsô csuklós sarok  
270/30 .........................21-270-00
135/30 ..........................21-270-10
AS - külsô csuklós sarok  
270/7,5 ........................21-280-00
135/7,5......................... 21-280-10

> 100°
pótólagos belsô saroktámasztás  

fabetéttel

min 60°

20.1 ábra

20.2 ábra

A derékszögtől eltérő 
szögű falsarkokat külső 
és belső csuklós sarokele
mekkel képezzük. A külső 
sarokoldalakon merevítő 
hevederek használata szük
séges, melyeket tányéros 
orsókkal lehet a normál 
falzsaluelemek funkci
ós bordáihoz erősíteni. A 
hosszirányú méret eltérése
ket illesztő fabetétekkel kell 
kiegyenlíteni, unikapocs 
22es kötéssel rögzíteni.

külső sarokelem élhossza: 
7,5 cm

belső sarokelem élhossza: 
30 cm

alkalmazhatósági tarto
mány: 60  180° (20.1 és 20.2 
ábra)

Csuklós sarok
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falvastagság 
cmben

belső nyílásszög α
y cmben

elemszélesség E1 szükséges illesztő  
fabetét

24

70°  75°
75°  85°
85°  96°
96°  110°
110°  146°
146°  168°
168°  180°

55
50
45
40
30
25

profilfapár + építéshelyi  
zsaluhéj 25,0  22,5

1,8  0
5,0  0
5,0  0
5,0  0
10,0  0
5,0  0

25

70°  75°
75°  85°
85°  96°
96°  110°
110°  146°
146°  168°
168°  180°

55
50
45
40
30
25

profilfapár + építéshelyi  
zsaluhéj 25,0  22,5

3,2  0
5,0  0
5,0  0
5,0  0
10,0  0
5,0  0

30

70°  75°
75°  85°
85°  96°
96°  110°
110°  146°
146°  168°
168°  180°

55
50
45
40
30
25

profilfapár + építéshelyi  
zsaluhéj 25,0  22,5

10,3  0
5,0  0
5,0  0
5,0  0
10,0  0
5,0  0

21.2 táblázat

pótlandó hossz számítás y = ––––––– + 22,5 [cm]
tan ––α2

fal vtg.

fal
 vt

g.fal vtg.

α belső nyílásszög

tányéros orsó 18al 
és tányérosanya 100al

csuklós külső sarok

illesztő fabetét unikapocs 22vel

zsaluelem

merevítő heveder

y = elemszélesség E1 + szükséges illesztő fabetét

21.1 ábra

Amennyiben a belső sa
rok szöge  100°, akkor a 
belső oldalon is merevítő 
hevederek és belső saroktá
masztó fabetét szükséges. 
(20.1 ábra)

A 21.2 táblázatból kiol
vasható, hogy csuklós sarok
elem esetén a falvastagság 
és nyílásszög ismeretében 
milyen zsaluelemet és mek
kora illesztőfabetétet vagy 
profilfát célszerű használni. 

Csuklós sarok
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Unikapocs 
22 ................................ 29-400-85

Falhossz-kiegyenlítés

22.1 ábra

22.2 ábra

Illesztô fabetét
A falzsaluzáskor kimara

dó 014 cm széles sávok ki
egyenlítéséhez építéshelyi 
anyagból kialakított illesztő 
fabetét szükséges, rögzíté
se Unikapocs 22vel. A tol
dás kimerevítését merevítő 
hevederekkel kell biztosíta
ni. (22.1 és 22.2 ábra)

Merevítő hevederekre 
vonatkozó táblázat a 14. 
oldalon.
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AS-kiegyenlítô profilfapár 
270/21 ......................... 29-200-03
135/21 ......................... 29-200-05

Falhossz-kiegyenlítés

23.6 ábra

23.3 ábra 23.4 ábra 23.5 ábra

23.2 ábra

23.1 ábra

36 cmig közbensô fabetét nélkül

profil fa

> 36 cmtôl közbensô fabetéttel

Kiegyenlítő fabetét, 
profilfapár

A 14 cm feletti szélessé
gi pótlásokat kiegyenlítő 
fabetétpárral (profilfapár) 
és az adott méretre szabott 
zsaluhéjjal is ki lehet alakíta
ni. A kiegyenlítő fabetétet a 
zsalukapoccsal a táblák szé
leihez fogatjuk. A kimereví
tést a szomszédos elemek 
funkciós bordáira tányéros 
orsóval felfogatott mere
vítő hevederekkel oldjuk 
meg. Egyéb, zsaluzásból 
kihagyandó nyílásoknál (pl. 
későbbi betonozási ütem 
betonvasainak kivezetésé
nél, faláttöréseknél stb) is 
jól alkalmazható. (23.1 és 
23.6 ábra)

A profillal ellátott ki
egyenlítő fabetéteket min
dig párban szállítják. 

A merevítő hevederek 
kiválasztásakor a 14. oldali 
táblázat értékeit kell figye
lembe venni.
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AS/ST külső sarok  
270 ............................22-140-20
AS/ST külső sarok  
135 ............................22-140-30
AS/ST külső sarok  
90 ..............................22-140-40
AS zsalukapocs .....29-205-00

ST-pillérzsalu

Külső sarokelemekkel és 
falzsaluelemekkel 50 cm 
oldalméretig, illetve 4,05 
mes magasságig lehet pil
lérzsaluzatot készíteni. 

A 2,70 mes magasságig 
elegendő az élenkénti 3 
zsalukapocs (24.3 ábra). 

A 4,05 mes pillérmagas
ságnál (2,70 + 1,35 m) a 2,70 
mes magasságig 5 zsaluka
pocs, míg a felső 1,35 mes 
magassághoz 2 zsalukapocs 
szükséges élenként (24.4 
ábra). 

Nagyobb alaprajzi mére
tű pilléreket, illetve magas
ságú pilléreket a fellépő na
gyobb betonnyomás miatt 
kiegészítő hevederezéssel 
(körbekalodázás) kell ellát
ni (24.5 ábra). Betonozás: az 
előírt betonozási sebesség 
betartásával!

Alaptest építéshez 1,35 
mes oldalszélességű és 
magasságú zsaluelem ese
tén élenként elegendő 2 
egymás fölötti zsalukapocs 
elhelyezés.

Figyelem
A pillér keresztmetszet 

és magasság ismeretében 
a sarokélekre kerülő zsa
lukapocsszám és a heve
derek (sínek) száma a 24.1 
táblázatból kiolvasható.

ST-pillérzsaluzat

zsaluzási magasság [m]

körbehevederezés
hevederek száma lentről felfelé ASzsalukapcsok 

számapillér keresztmetszet [cm]

25 30  55 75 90 135

2,70 + 1,35 = 4,05      (5 + 2) = 7

2,70 + 1,35 + 0,90 = 4,95    1 1 (5 + 2 + 2) = 9

2,70 + 2,70 = 5,40   1 1 1 (5 + 5) = 10

2,70 + 2,70 + 0,90 = 6,30  1 1 2 2 (5 + 5 + 2) = 12

2,70 + 2,70 +1,35 = 6,75 1 1 2 2 3 (5 + 5 + 2) = 12

2,70 + 2,70 + 2,70 = 8,10 2 2 3 3 4 (5 + 5 + 5) = 15

pillérmagasításkor minden zsaluelem vízszintes illesztésénél 
az alábbiak érvényesek:
135 cm elemszélesség esetén = 4 db ASzsalukapocs
90 cm elemszélesség esetén = 3 db ASzsalukapocs
90 cmnél kisebb elemszélesség esetén = 2 db ASzsalukapocs

24.1 táblázat

24.2 ábra 24.3 ábra 24.4 ábra 24.5 ábra
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megnevezés cikkszám

AS/ST külső sarok  
270 ............................22-140-20
AS/ST külső sarok  
135 ............................22-140-30
AS zsalukapocs .....29-205-00

AS- pillérzsalu

AS-pillérzsaluzat

zsaluzási magasság [m]

körbehevederezés
hevederek száma lentről felfelé ASzsalukapcsok  

számapillér keresztmetszet [cm]

25 30  55 75 90

2,70 + 1,35 = 4,05   1 1 (5 + 2) = 7

2,70 + 1,35 + 0,90 = 4,95 1 1 1 1 (5 + 2 + 2) = 9

2,70 + 2,70 = 5,40 1 1 1 1 (5 + 5) = 10

2,70 + 2,70 + 0,90 = 6,30 1 1 2 2 (5 + 5 + 2) = 12

2,70 + 2,70 + 1,35 = 6,75 2 2 3 3 (5 + 5 + 2) = 12

2,70 + 2,70 + 2,70 = 8,10 2 3 4 4 (5 + 5 + 5) = 15

pillérmagasításkor minden zsaluelem vízszintes illesztésénél az alábbiak 
érvényesek:
90 cm elemszélesség esetén = 3 db ASzsalukapocs
90 cmnél kisebb elemszélesség esetén = 2 db ASzsalukapocs

25.1 táblázat

25.2 ábra 25.3 ábra 25.4 ábra 25.5 ábra

Külső sarokelemekkel és 
falzsaluelemekkel 50 cm 
oldalméretig, illetve 4,05 
mes magasságig lehet 
pillérzsaluzatot készíteni. 
A 2,70 mes magasságig 
elegendő az élenkénti 3 
zsalukapocs (25.3 ábra). A 
4,05 mes pillérmagasság
nál (2,70 + 1,35 m) a 2,70 
mes magasságig 5 zsaluka
pocs, míg a felső 1,35 mes 
magassághoz 2 zsalukapocs 
szükséges élenként (25.4 
ábra). Nagyobb alaprajzi 
méretű illetve magasságú 
pilléreket a fellépő na
gyobb betonnyomás miatt 
kiegészítő hevederezéssel 
(körbekalodázással) kell el
látni. Betonozás: az előírt 
betonozási sebesség betar
tásával! (25.5 ábra)

Alaptest építéshez 1,35 
mes oldalszélességű és 
magasságú zsaluelem ese
tén élenként elegendő 2 
egymás fölötti zsalukapocs 
elhelyezés.

Figyelem
A pillér keresztmetszet/

magasság ismeretében a 
sarokélekre kerülő zsa
lukapocsszám és a heve
derek (sínek) száma a 25.1 
táblázatból kiolvasható.
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Betöltő nyílásos elem

megnevezés cikkszám

ST 270/45 AL 17 betöltő
nyílásos elem ..........21-213-55
Nyílás elzáró elem  
SK1004 ½ ..............29-914-50
Nyílás elzáró elem  
SK1255 ½ ...............29-914-45
Betonozónyílástisztító  
SK 100/800 .............29-207-50
Betonozónyílástisztító SK 
125/800 ....................29-207-55
Rögzítőbilincs  
SKHDN 1004 ½ ..29-207-60
Rögzítőbilincs  
SKHDN 1255 ½ ...29-207-65

Az ST 270/45 AL 17 zsa
luhéjjal felszerelt betöltő
nyílásos falzsaluelem (26.1 
ábra) használata olyan 
esetben indokolt, amikor 
a beton betöltése felülről 
nem lehetséges (pl. alagút
nál vagy meglévő födém
szerkezet alatt). A falzsalu 
tartozéka a betöltőnyílásra 
rögzíthető tolózárral (kézi 
retesszel) ellátott csatla
kozóelem SK nyíláselzáró 
(26.2 ábra). A rögzítő csuk
lós bilincs SKHDN (26.4 
kép) és a betonozó nyílást 
tisztító SKelem (26.3 ábra)

A tábla betöltőcsonkjára 
a bilincs segítségével rög
zítjük a betonozó nyílást 
elzáró elemet, mely a be
épített kétfunkciós retesz 
segítségével biztosítja a 
beton bejutást a pumpa 
csatlakozása után, illetve el
zárja a beton visszafolyást. 
Üzemi nyomás 20 bar. 

A pumpa csövének el
távolítása után felcsatoljuk 
a betonozónyílástisztító 
elemet (SK 100/800) és az 
elzáró elem reteszének 
nyitása után a csonkban 
lévő betont a tisztító elem 
behajtásával (26.5 ábra) a 
zsaluzat mögé a falba pré
seljük.

26.1 ábra

26.2 ábra

26.3 ábra

26.4 ábra 26.5 ábra
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27.1 ábra 27.2 ábra

27.3 ábra 27.4 ábra

27.5 ábra

27.6 ábra

27.7 ábra

kalapácsanya 60
meglevő falhoz történő 
hozzáfeszítés a korábbi 
átkötési lyukon keresztül

távtartó fabetét korábbi átkötési lyuk

betonozási ütemeknél  
zsaluzási megoldások

Falvégcsatlakozás

Itt több falvégcsatla
kozásra vonatkozó megol
dási lehetőséget mutatunk 
be. Az optimálisat az épí
téshelyi adottságok függ
vényében lehet kiválasztani. 
Alapvetően arra kell ügyel
ni, hogy a zsalut a meglévő 
falhoz szorosan illesszük, a 
betonkicsorgások és a lép
csőzetesség elkerülése ér
dekében (27.1  27.7 ábra)
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megnevezés ......... cikkszám

ST Multifunkciós elem  
270/75 AL17 .............21-212-26
ST Multifunkciós elem  
135/75 AL17 .............21-212-46
Homlokhorgony  
23/40 ........................29-402-85

Multifunkciós elem

falcsatlakozás

28.1 ábra

multifunkciós elem / MZE=STM

meglevő falszakasz

csuklós tányéros anya 120

DW 15 menetes szár

MZE

MZE

28.2 ábra

falpillér kialakítás amennyiben < 29 cm  
a „v“ falvastagság

MZE

MZE

M
ZE

DW 15 menetes szár

csuklós tányéros anya 120

multifunkciós elem

tányéros anya 100

holokhorgony 23/40 sárga

v

fal vtg.

Tompaszögű sarokkialakítás

belső oldalon 
feszítőlánccal kell  
rögzíteni kicsúszás ellen

multifunkciós elem

csuklós tányéros anya 120

DW 15 menetes szár

28.3 ábra

X

L

Pillérek, ütemcsatlakozá
sok, illetve tompaszögben 
csatlakozó falak zsaluzásá
hoz használható zsaluelem 
(28.1 és 28.2 ábra).

Az STM elem multi
funkciós bordával rendel
kezik, melyen a tányéros 
orsók, illetve átkötő szárak 
átvezetése történik.

Amennyiben az X távol
ság nagyobb L/2nél, úgy 
pótlólagos hevederezés 
szükséges (28.3 ábra)
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megnevezés ......... cikkszám

ST Multifunkciós elem  
270/75 AL17 .............21-212-26
ST Multifunkciós elem  
135/75 AL17 .............21-212-46

Multifunkciós elem

Multifunkciós bordakiosztás

furatok tengelytávolsága

furatszám

négyszögletű anya

1 13 átkötési hely

29.1 ábra

furatszám pillérméret X tegelyméretek pillérméret X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(szélkerék szerinti elrendezés
29.2 ábra)

19 x 19 cm
24 x 24 cm
29 x 29 cm
34 x 34 cm

425 x 425 cm
48 x 48 cm
54 x 54 cm
65 x 65 cm

(szélkerék szerinti elrendezés
29.3 ábra)

65 x 65 cm
60 x 60 cm
55 x 55 cm
50 x 50 cm
45 x 45 cm
40 x 40 cm
35 x 35 cm
30 x 30 cm
25 x 25 cm
165 x 165 cm

29.4

29.2 ábra Óramutató járásával  
ellentétes irányú elrendezés

29.3 ábra Óramutató járásával  
megeggyező elrendezés

X X

X X

Furat elrendezés a pillér sarokkialakításnál 4 illetve 2 multifunkciós elemmel

Az elemen lévő multi
funkciós borda (29.1 ábra) 
lehetővé teszi, a gyakorlat
ban előforduló, derékszögű 
pillér, falvéglezárás, falpillér, 
derékszögű sarokkialakítás 
illetve falsíkváltás kialakítá
sát. A keret, illetve átkötési 
helyek szimmetrikus elhe
lyezkedése miatt, az elemen 
keresztül a multifunkciós 
bordáknál sok átkötés le
het. Az elem 180°os elfor
dításával, további beépítési 
lehetőségek adódnak (29.2 
és 29.3 ábra, és 29.4 táblá
zat).

A tányéros orsós rögzí
téssel az STM pillérzsalunál 
mind a négy oldalt tartó 
körbefogás jön létre. 270 
cmes elem sarokrögzítésé
hez 3 tányéros orsó 18, 135 
cmes elem sarokrögzítésé
hez 1 tányéros orsó 18 szük
séges. Pillérméret: 2560 cm

Célszerű a pillérzsaluza
tot alul, elmozdulás ellen az 
aljzathoz lefogatni. 
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Sarokmegoldás multifunkciós elemmel

0  35 
cm

0 
 

35
 

cm
0  35 cm

0 
 

35
 c

m

< 
4 

cm

30.3 ábra

30.2 ábra

30.1 ábra

Derékszögű falcsatlako
zások kialakítása 2 multi
funkciós elemmel (STM 
270/75 ill. STM 135/75) szél
kerékelv szerint valósít
ható meg. A külső sarokra 
helyezett STM elemeket 
tányéros orsókkal rögzít
jük egymáshoz, az elem 
szélprofiljában lévő, gyá
rilag behegesztett DW15 
hüvelybe. A multifunkciós 
elemekkel 035 cm vastag
ságú falak sarokmegoldása 
alakítható ki, 5 cmes mé
retlépcsővel.

A tányéros orsó behaj
tásával a két multifunkciós 
elem teherbíró, sarokmerev 
és zárt kapcsolatot hoz létre.

Az STM 135/75ös 
multifunkciós elem kap
csolásához 1 tányéros orsó 
18, míg a STM 270/75ös 
elemhez 3 szükséges (30.1 
és 30.2 ábra).

Figyelem!
A tányéros orsó 18 az 

elem legszélső furatában 
(átkötési hely) nem hasz
nálható (30.3 ábra)!

megnevezés ......... cikkszám

ST Multifunkciós elem  
270/75 AL17 .............21-212-26
ST Multifunkciós elem  
135/75 AL17 .............21-212-46

négyszögletû anya
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Sarokmegoldás multifunkciós elemmel

31.4 ábra

31.2 ábra 31.3 ábra

31.3 ábra

< 5

20

0 
 

30

25

0 
 

30

30

0 
 

30

méretek cmben

megnevezés cikkszám

ST Multifunkciós elem  
270/75 AL17 .............21-212-26
ST Multifunkciós elem  
135/75 AL17 .............21-212-46
Homlokhorgony  
23/40 ........................29-402-85

Az elemen lévő multi
funkciós borda furatkiosz
tása lehetővé teszi minden 
 a gyakorlatban előforduló 
méretkiosztású  derékszö
gű pillér (max. 60 cmig), 
falvéglezárás, falpillér (max. 
29 cmig), derékszögű sa
rokmegoldás és falsíkváltás 
(max. 30 cmig) kialakítását. 
Kétoldali falzsaluzatként 
beépített elemeknél a 
multifunkciós borda furat
kiosztása az adott raszter
ben korlátlan lehetőséget 
biztosít átkötéseivel (31.1 
 31.4 ábra).
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Megnevezés Cikkszám

Homlokhorgony  
23/40 sárga ............29-402-85
Falvéglezáró  
40/60 ........................ 29-105-50
Unikarom ................ 29-901-41
Kombikapocs .........29-400-75
Unikapocs 22 .........29-400-85

Falvéglezárás

STelem

fugaképzô 
szalag

vasszerelés

falvéglezáró heveder 40/60

fa
lv

as
ta

gs
ág

 
40

 c
m

ig

STelem

fugaképzô 
szalag

vasszerelés

homlokhorgony 23/40

merevítô heveder  
elemmagasságonként 2 db

D
W

 m
en

et
es

 s
zá

r

un
ik

ar
om

merevítô sínbôl álló  
kiegészítô hevederezés

falvégkialakítás 
ASkülsô  
sarokelemekkel

elemméret l < 50 cm

az elsô atkötési helyig

Cirkó acél körpillérzsalu fél eleme kombi 
kapoccsal illetve unikapocs 22vel felfogatva

25
 

 6
0

32.1 ábra

32.2 ábra

32.3 ábra

32.4 ábra

32.5 ábra 32.6 ábra

Falvéglezárásnál vagy 
betonozási munkahézag 
képzésénél (ahol biztosíta
ni kell a vasalás folyamatos
ságát) a lezárás történhet 
beszabott faanyaggal és a 
40/60as falvéglezáró elem
mel, illetve homlokhor
gonnyal rögzített merevítő 
hevederrel (sínnel). 

A falvéglezáró 40/60 he
veder kettős funkciós kap
csolós részével (StarTechez 
és Mammuthoz) egyben 
biztosítja az átkötő szerepét 
is. Egymás fölé elemenként 
2 falvéglezáró hevedert kell 
felhelyezni (32.1 ábra). 

A homlokhorgonyos és 
merevítősínes falvéglezárási 
változatnál unikarommal és 
menetes szárral kell az át
kötést az utolsó elemen kí
vül kialakítani (32.2 és 32.3 
ábra).

A falvéglezárás külső 
sarokelemekkel és típusele
mekkel is kialakítható. (32.4 
és 32.5 ábra). Ha az első 
elem nagyobb mint 50 cm, 
akkor kiegyenlítő sínezés 
szükséges.

A falvégeknél lévő két 
különböző szélességű elem 
esetén mindig a szélesebb 
elemen kötünk át.

A lekerekített falvégeket 
a Circo acél körpillérzsalu fél 
elemével tudjuk kialakítani. 
A zsaluzat összekapcsolá
sa unikapocs 22vel vagy 
kombikapoccsal oldható 
meg. (32.6 ábra).
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Megnevezés Cikkszám

Sarokheveder  
40/60 ........................29-402-25
Mkülső  
sarokheveder .........23-137-63
Unikapocs 22 .........29-400-85

Falsíkváltás

„A“ részlet

„B“ részlet

távtartó fabetét

33.1 ábra DW menetes szár  csuklós tányérosanyával

33.2 ábra

unikapocs 22vel rögzítve

33.3 ábra

sarokheveder 40/60 vagy M külső sarokheveder

„A“ részlet „B“ részlet

unikapocs 22

kiegyenlítő 
fabetét

33.4 ábra 33.5 ábra

A 10 cmnél nem na
gyobb falsíkugrásokat a 
típuselemek síkjának elto
lásával alakíthatjuk ki (33.1 
és 33.4 ábra). 10 cmnél 
nagyobb ugrás esetén bel
ső sarokelemeket kell hasz
nálni (33.2 és 33.5 ábra). A 
mindkét oldali falsíkváltást 
(falkiugrást) belső sarok
elemmel és M  külső sa
rokhevederrel illetve sarok
heveder 40/60al oldhatjuk 
meg (33.3 ábra).

Minden esetben mereví
tő hevederek szükségesek 
a kimerevítéshez. Ha az 
elemkeretek egymáshoz 
képest síkban eltolódtak, 
akkor unikapocs 22vel 
megoldható az összefogá
suk (33.4 és 33.5 ábra).

méretek cmben
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Falsíkból kiálló pillér

34.3 ábra

34.1 ábra

Pillérméret:
 < 0,50 m (AS)

< 0,85 m (ST)
DW menetes szár  csuklós tányéros anyával

távtartó  
fabetét

pillérméret:
 < 0,50 m (AS)
< 1,00 m (ST)

DW menetes szár  csuklós tányéros anyával

34.2 ábra

pillérméret:
 < 0,80 m (AS)
< 1,25 m (ST) DW menetes szár  csuklós tányéros anyával

távtartó fabetét

Belső sarokelemekkel, 
normál típuselemekkel és  
ha szükséges, távtartó fa
betétekkel a kívánt falki
ugrás zsaluzata gyorsan 
elkészíthető. Belső sarok
elemek közé helyezett fal
zsaluzatnál (34.1 ábra), a 
sarokelemhez ütköztetett 
falzsaluzatnál (34.2 ábra), 
és a falzsaluelemek között 
síkból kiugró elemeknél 
(34.3 ábra) figyelembe kell 
venni az elemek közti tá
volságot. A statikai áthida
lást merevítő hevederekkel 
biztosítjuk.
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Szinteltolásos táblaillesztés

építéshelyi anyagból készített 
pótlás és alátámasztás

StarTec kiegyenlítő profilfa35.1 ábra

fabetét

StarTec kiegyenlítő profilfa

L  36 cm

35.2 ábra

Szinteltolásos táblaillesz
téseknél is az egyes falzsalu 
elemek raszterfüggetlenül, 
problémamentesen, min
den további tartozék nél
kül köthetők egymáshoz. 
Álló, fekvő és magasított 
elemeket  akár ferdesík
ban is  zsalukapoccsal szi
lárdan rögzíthetünk egy
máshoz. A kimaradó sávok 
zsaluzásához kiegyenlítő 
fabetétet (profilfapárt) és 
méretre szabott zsaluhéjat 
használhatunk, ha szüksé
ges, zsaluhéj merevítéshez 
fűrészeltfát helyezünk el. 
36 cmnél nagyobb mé
retkiegyenlítések esetén a 
zsaluhéjat középen fűrfával 
kell megtámasztani. Az 
elemkapcsolathoz ebben 
az esetben is elegendő az 
AS kapocs, a merevítés
hez síneket használhatunk  
(35.1 – 35.2 ábra).
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megnevezés ......... cikkszám

Támrúd.................... 29-105-70
Átkötőszalag  
(50fm/tekercs) .......29-307-50
Szalagfeszítő kapocs  
AS/ST........................29-307-70
Kocsi az  
átkötőszalaghoz ...29-307-55

Fekvő elemek beépítése

példa egy víztisztító berendezés  
törtvonalú falának zsaluzására

egyedi törtvonalú 
merevítőheveder

támrúd

sávalap zsaluzás

36.1 ábra

36.2 ábra

36.3 ábra

45
 c

m
90

 c
m

AS/ST szalagfeszítő (ékeskapocs)   
a keretprofilhoz rögzíthető

átkötőszalag (méretre vágva)

Fektetett helyzetű zsalu
elemekkel a zsaluzási prob
lémák egy része jobban 
megoldható, pl. víztisztító 
berendezések medence
falainak felső kiszélesedé
sénél, vagy olyan esetben, 
ahol felül helyszűke miatt 
korlátozott a zsalumagas
ság. Tört vonalú falaknál, 
amennyiben a törésszög 
135° os, úgy a 135°os sa
rokelemet használjuk, min
den más törésszögnél a 
csuklós sarokelemet vagy 
egyedi elemet kell beépíte
ni (36.1 ábra).

Fektetett zsaluzási hely
zetnél (pl. beépítendő fu
gaképző szalagok esetén) 
a StarTec/AluStar zsalu 
elemeket különböző épí
téshelyi anyagokkal kell ki
egészíteni. A 135 cm magas 
ST/AS elemek az egy darab, 
középen levő átkötési he
lyükkel problémamentesen 
alkalmazhatók a sávalapo
zásnál. 

A 90 cm magasságú ele
mekkel (StarTec) a fekvő 
135ös elemeket kombinál
hatjuk. A szemben fekvő 
zsaluoldalakat átkötési 
helyektől függetlenül felül 
elhelyezett nyomóhúzó 
támrudakkal köthetjük át 
(36.2 ábra).

Amennyiben az alaptest 
alsó csatlakozásánál nincs 
munkahézagot áthidaló 
vízzáró szalag, úgy alkal
mazható az átkötő szalag 
és feszítő eleme (ékes ka
pocs), melyek használatával 
megtakarítható az időigé
nyes átkötés (36.3 ábra).
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Fekvő elemek beépítése

37.1 ábra

37.2 ábra

Nagy méretű alaptestek 
esetén az alapfeszítő át
kötő szalagok alkalmazása 
különösen gazdaságos (37.1 
ábra).

Kisebb alapok esetén a 
1,35 m fektetett magasító 
elemek és külső sarokele
mek alkalmazhatók AS/ST 
zsalukapcsos sarokmegfo
gással (37.2 ábra).

Amennyiben a fektetett 
270es elemeknél az alsó 
átkötéshez DW 15 szárat és 
kalapácsanyát használnak, 
úgy a zsaluelem alá 2 cm
es deszkacsík elhelyezése 
javasolt.
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Kiegészítő zsalutartozékok rögzítése

38.5 ábra

38.1 ábra 38.2 ábra

38.3 ábra 38.4 ábra

38.6 ábra

A funkciós bordák a 
zsalu hátoldalán levő, be
hegesztett DW belsőme
netes hüvellyel ellátott 
keresztbordák (38.5 és 38.6 
ábra). Ezek teszik lehetővé 
a zsalutartozékok (pl. oldal
támaszok, merevítő heve
derek stb.) tányéros orsóval 
történő gyors rögzítését 
(38.1 és 38.4 ábra).

Az önbiztosító csapvég
gel rendelkező betonozó 
konzol is ezekbe a menetes 
hüvelyekbe akasztható (38.2 
ábra). További előny, hogy e 
hüvelyekbe a normál DW 
menetes szárak is behajtha
tók, lehetővé téve a zsalu
felület áttöréseinél használt 
egyéb zsaluanyagok rögzí
tését, illetve áthidalásokat a 
legkülönbözőbb esetekben 
(pl. kiugró épületrészekhez 
történő csatlakozás, túlnyú
ló, beépítendő építőanyag
ok stb.). Ezek a kapcsolatok 
valamennyi funkciós bor
dán lehetségesek, függet
lenül az átkötési helyektől  
(38.1 – 38.6 ábra).
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AS/STdarukapocs ..29-203-89

Darukapocs

39.5 ábra

39.1 ábra

39.2 ábra 39.3 ábra

39.4 ábra

max 60°

kontrollméret < 41 mm

Az AluStar/StarTec daru
kapocs (39.1 ábra) teherbí
rása 15 kN (1,5 t). Kezelése 
igen egyszerű: Először a 
biztosító fogantyút ütkö
zésig felnyitjuk (39.2 ábra), 
majd a darukapcsot rátol
juk a zsalutábla keretpro
filjára addig, míg a kapocs 
orrrésze a táblahoronyba 
teljesen be nem ül. A rög
zítéshez a biztosító fogan
tyút alapállásba visszaen
gedjük (39.3 ábra).

Nagytáblásított elemek 
áthelyezésekor a darukap
csot a táblatalálkozáshoz 
kell kötni, ezzel meggátol
ható az oldalirányú elcsú
szás (39.4 ábra).

Minden esetben a súly
ponthoz képest szimmet
rikusan elhelyezett 2 db 
darukapcsot alkalmazzunk. 
Különálló, fekvő helyzetű 
elemek emelésekor mind
két darukapcsot a szélpro
filon azoknál a keresztbor
dáknál kell elhelyezni, me
lyek a súlyponthoz képest 
szimmetrikusan helyezked
nek el (40.1 és 40.2 ábra).

Biztonsági felülvizsgálat
A darukapcsokat rend

szeresen ellenőrizni kell 
minden új munkahelyre tör
ténő kiadáskor. A megen
gedett teherbírás túllépése 
esetén olyan megnyúlás ke
letkezik, mely maradandó 
alakváltozást eredményez. 
Ezután a kapocs használata 
már nem biztonságos!

Elkülönítő vizsgálat
Ha az ellenőrző méret 

meghaladja a 41 mmt, a 
darukapcsot azonnal le kell 
cserélni! Már akkor is, ha az 
egyik pofaél ábra szerinti 
kontrollmérete túllépi a ha
tárértéket (39.5 ábra).

Balesetmegelőzés
A balesetmegelőzési elő

írásokat valamint a nagy
táblásításra vonatkozó épí
tési műszaki irányelveket be 
kell tartani.

Biztonsági ellenőrzés

Figyelem
Kérjük az AS/ST daruka

pocs műszaki ismertetőjé
ben szereplő előírásokat 
betartani!
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Nagytáblásított egységek daruzása

AluStar StarTec

40.1 ábra 40.2 ábra

40.3 ábra

max 60°
max 60°

max 60°

méretek mben

Emelési egységenként 
mindig 2 db 15 kNos (1,5 
t) darukapocs súlyponthoz 
képest szimmetrikus elhe
lyezése szükséges.

A nagytáblásított és ma
gasított egységek daruval 
történő mozgatásakor 
(szétcsúszás ellen) valamint 
a zsaluzat felállításakor és 
elfektetésekor keletkező 
hajlító igénybevétel felvé
telére mindkét irányban 
merevítő hevedereket fo
gatunk fel, tányéros orsó 
segítségével.

A fekvő elemmel maga
sított egységnél a daruka
pocsnak mindig egy bordát 
kell közrefognia, megaka
dályozva a darukapocs víz
szintes elcsúszását 

40.1 és 40.2 ábra
Fektetett falzsalu elem Al
kus zsaluhéjjal: 
2,70 x 0,90 m= 2,43 m2es 
egység 
súlya: AS=65 kg
 ST=84 kg

40.3 ábra
Fekvő táblával magasított, 
Alkus zsaluhéjjal borított 
StarTec elemegység kap
csoló és összekötő elemek
kel 
5,40 x 4,05 m = 21,9 m2es 
egység 
4 db MRS 180as merevítő 
hevederrel
súlya: 1368,2 kg
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Nagytáblásított egységek daruzása

41.1 ábra

max 60°

méretek mben

max 60°

41.2 ábra

41.1 ábra
StarTec elemegység Alkus 
zsaluhéjjal
5,40 x 2,70 m = 14,60 m2es 
egység
súlya: 834,8 kg

41.2 ábra
Álló helyzetű táblákkal ma
gasított Alkus zsaluhéjjal 
borított StarTec elemegy
ség
5,40 x 5,40 m = 29,20 m2es 
egység
4 db MRS merevítő heve
derrel 
súlya: 1781,6 kg
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megnevezés ......... cikkszám

Kapcsolós oldaltámasz  
250 ............................29-109-20
Kapcsoló nélküli  
oldaltámasz 250 ... 29-109-25

Zsalukitámasztás

korlátelem

betonozó konzol

oldaltámaszok / támasztórudak 
távolsága

zsaluzat beállításához < 4,00 m

szélteher esetén < 2,50 m

kapcsolós oldaltámasz 250

talplemez rögzítés

42.2 táblázat

42.1 ábra

42.3 táblázat

Megnevezés Cikkszám Állítási 
tartomány 
[m]

Megen-
gedett 
nyomóerő
[kN]

Megen-
gedett 
húzóerő
[kN]

Súly
[kg]

Ajánlott  
alkalmazási terület

Támasztórud SRL

Támasztórúd SRL 120 29-108-80 0,90 - 1,50 20 30 6,0
Falzsaluzat aljának vízszintes irányú 
beállítása oldaltámasz 250 esetén

Támasztórúd SRL 170 29-108-90 1,20 - 2,20 25 40 10,5 Aknazsalu belső összehúzásához 

Oldaltámasz R

Oldaltámasz R 160 29-109-40 1,35 - 2,00 25 25 11,0 Vízszintes és függőleges beállításhoz

Oldaltámasz R 250 29-109-60 1,90 - 3,20 25 30 18,5 4,05 m-s falmagasságig a 250-es 
oldaltámasz hosszabbik szára

Oldaltámasz R 460 29-109-80 3,40 - 5,20 20 30 35,8 6,00 m-s falmagasságig 

Oldaltámasz R 630 29-109-85 5,10 - 7,60 9,5 9,5 68,0 9,00 m-s falmagasságig

6,00 m feletti magassághoz

Triplex R 680 — 6,40 - 7,20 45 45 123,0 Fal illetve pillérzsaluzáshoz

Triplex R 780 — 7,40 - 8,20 45 45 139,0 Fal illetve pillérzsaluzáshoz

Triplex R 880 — 8,40 - 9,20 35 45 149,0 Fal illetve pillérzsaluzáshoz

Triplex R 980 — 9,40 - 10,20 30 45 160,0 Fal illetve pillérzsaluzáshoz

Támasztórudak, oldal-
támaszok

A támasztórudak és ol
daltámaszok a zsalutáblák 
funkciós bordáihoz csuklós
kapcsolók révén rögzíthe
tők (42.1 ábra). Megfelelően 
ellátják beállító szerepüket, 
ha egymástól max. 4,0 mre 
helyezzük őket. Ha a zsalu 
széltehernek is ki van téve, 
úgy max. 2,50 mre tehetők 
egymástól (42.2 és 42.3 táb
lázat). Egyéb felhasználási 
esetekben kérjük szakem
bereinknél érdeklődni.

 Alapmagasságú falak 
megtámasztásához javasolt 
a kapcsolós oldaltámasz 
250, a magasítások pótló
lagos megtámasztásához a  
magassági méret függvényé
ben a táblázatban szereplő 
támaszok alkalmazhatók

  A zsaluzási magasság és 
a támasztórúd hosszának 
meg kell egyeznie.

 7,5 m feletti zsalumagas
ságnál javasolt Triplex R tá
maszok igénybevétele (lásd 
Triplex katalógus)

 Olyan építkezéseken, 
ahol 5 mnél magasabb fa
lak épülnek, a speciális, erre 
vonatkozó munkavédelmi 
előírásokat be kell tartani.

Kapcsoló nélküli oldal-
támasz 250

R250 oldaltámasz illetve 
SRL120 támasztórúd alkotja, 
dupla talppal

Kapcsolós oldaltámasz 
250

A dupla talpba befogott 
R250 oldaltámasz és SRL120 
támaszrúd felső végéhez 
csuklós kapcsoló csatlakozik.

Figyelem
Az oldaltámaszok talple

mezét stabil fogadórészhez 
kell rögzíteni!

Az oldaltámasz csatlako
zó szárának átmérőjét és a 
talplemez befogó méretét 
egyeztetni kell!
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megnevezés ......... cikkszám

Oldaltámasz  
R460 .........................29-109-80
Oldaltámasz  
R250 ......................29-109-60
Csuklóskapcsoló....29-804-85
Duplatalp................29-402-32

Zsalukitámasztás

43.1 ábra

betonozó konzol

csuklóskapcsoló

korlátelem

oldaltámasz R 250
(1,90  3,20 m)

oldaltámasz R 460
(3,40  5,20 m)

duplatalp

Magas falak megtá-
masztása

6 mes magasságig zsalu
zott falak megtámasztását 
R250 és R460 oldaltáma
szok együttes alkalmazá
sával oldhatjuk meg. Ebben 
az esetben a csuklóskap
csolókat és duplatalpakat 
külön tételként kezeljük 
(43.1 ábra). 

Nagyobb magasságú fa
laknál/pilléreknél nagyobb 
kiegészítőtámasz is szüksé
ges (pl. R630 vagy TriplexR)

7,5 mes magasság fe
lett zsaluzott falak megtá
masztását Triplex R rácsos 
szerkezetű oldaltámasszal 
oldjuk meg. (lásd Triplex 
felhasználási útmutató)
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megnevezés ......... cikkszám

Összecsukható  
betonozó állvány 
BKB 125/140 ........... 79-417-00
BKB 125/235 ............79-417-10
BKB 125/300 ........... 79-417-20
BKB  
Csapóajtóval ...........79-417-15
Homlokoldali korlát  
BKB 125 ................... 79-417-30

Munkaállvány / BKB 125

44.3 ábra

44.1 ábra 44.2 ábra

függesztési pont

Sarokrészek és méterkiegyenlítések képzése

állvány végelzáróként 
alkalmazott BKB 125 
korlátelem

kiegyenlítő szakasz

építéshelyi anyagból 
áthidalandó szakasz

a BKB 125 korlátelem a BKB 
125/140es állványhoz és  
kiegyenlítő szakaszhoz

Összecsukható betono-
zó állvány BKB 125

A BKB 125ös állvány 
egy összecsukható, gyárilag 
teljesen készreszerelt beto
nozó állvány, melyet egy
szerűen a zsalutábla felső 
profiljára kell felakasztani. 
Ezáltal gyorsan képezhető 
biztonságos betonozó áll
vány.

Az állványpadozat 48 
mm vastag fűrészelt palló, 
melynek végeit egy acél
profil fogja össze. A 235 cm
es hosszának köszönhetően 
a BKB 125/235 betonozó 
állvány kedvezően szállít
ható, keresztben bármelyik 
teherautóra felrakható. Az 
összecsukott állvány ma
gassága mindössze 17 cm.

Teherbírása 2 kN/m2. 
Daruzáskor a tehermen

tesítés pillanatában a bizto
sító retesz automatikusan 
zár, a felemelkedés (kiaka
dás) kizárt. 

A korlátelem állhat 90°os 
vagy 105°os szögben.

Az állványvéglezáró BKB 
125 elem rögzítéséhez 2 tá
nyéros orsó 18 szükséges 
(44.1 és 44.3 ábra)
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Betonozó  
konzol 90................29-106-00
Betonozó  
konzol 125 .............. 29-106-50
Állványkorlátelem  
100 .............................29-106-75
Állvány korlátelem  
140 ............................ 29-106-85
Állványvéglezáró  
90/100 ......................29-108-20
Állványvéglezáró  
125/100 ..................29-108-30
Csuklós csőbilincs  
48/48........................ 29-412-52
Állványcső  
48/200 ................... 29-412-23
Állványcső  
48/300 ................... 29-412-26
Állványcső  
48/400 ................... 29-412-37

Munkaállvány / Betonozó 

Munkaállvány DIN 4420, 1. fejezete
valamint a német építési szövetség 810/01 számú  
kiegészítő nyilatkozata szerint

felső korlátdeszka

közbenső korlátdeszka

lábdeszka min. 10 x 3 cm

borítás szélesség

méret cmben

45.1 ábra

Állványcsoportok 1. számú táblázat, DIN 4420, 1. fejezet

1 2 3

Állványcsoportok Állványborítás min. 
szélessége

m

Felületarányos  
hasznos teher

kg/m²

1
2

0,50
0,60

—
150

Kivonat a DIN 4420 1. fejezetének 8. számú táblázatából
megengedett max. támaszközök (mben) fából készült állványborítás esetén

Állvány
csoport

Deszka vagy 
pallószélesség

cm

Deszka vagy pallóvastagság

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

1,2,3
20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

24 és 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

45.3 táblázat

45.2 táblázat

Betonozó konzol
A 90es vagy 125ös be

tonozó konzolok elhelye
zésekor a konzolt 45°kal 
kell elfordítani, és a csa
pos részt a funkciós borda 
menetes részébe helyezni, 
majd a konzolt függőleges 
helyzetbe visszafordítani. 
Ezt követően a konzol alsó 
része a lejjebb lévő funkci
ós bordához tányéros orsó 
18al fixen rögzíthető. 

150 kg/m2es hasznos 
terhelésnél (2. állványcso
port) az állványborítás max. 
2,5 mes konzoltávolságot 
enged meg a deszkázat 
függvényében (lásd DIN 
4420 táblázat) (45.2 és 45.3 
táblázat). 

Oldalkorlátra (állvány
korlátelem karfával, kor
lát és lábdeszkával) 2 mes 
munkaszintmagasság fe
lett minden esetben szük
ség van (45.1 ábra).

Korlátelem 100
A betonozó konzol 90 il

letve 125be kell behelyezni.

Állványvég-lezárás
2 mnél nagyobb magas

ságban történő munkavég
zés esetén karfa, korlátdesz
ka, lábdeszka szükséges

Megjegyzés
A korlátdeszka ill. köz

benső korlátdeszka mi
nimális keresztmetszete 
korlátoszlopok közötti tá
volság függvényében: (45.1 
ábra)

2 mig: 15 x 3 cm
3 mig: 20 x 4 cm

Figyelem
A betonozó konzolokra 

történő feljutás a kivitele
ző által biztosított létráról 
illetve létraállványról!



StarTec / AluStar

AS/ST46

16
/0

3/
08

 M
ag

ya
r

megnevezés ...........cikkszám

ASrádiusz elem  
270/15 ......................21-500-00
ASrádiusz elem  
270/20 .......................21-500-10
ASrádiusz elem  
270/25 ...................... 21-500-20
ASrádiusz elem  
135/15 .......................21-500-40
ASrádiusz elem  
135/20 ...................... 21-500-50
ASrádiusz elem  
135/25 ......................21-500-60
ASíves merevítő  
heveder ................... 21-500-95

Íves zsalu

46.1 ábra

típus falzsalu elem

AS íves merevítôheveder

AS rádiusz elem

típus falzsalu elem

46.2 ábra

A kör alakú medencéket 
poligonál (sokszög) vonal 
mentén zsaluzhatjuk sík 
típuselemekkel, ívre hajlít
ható rádiusz elemekkel és 
merevítő hevederekkel. Az 
átkötési helyek a rádiusz 
elemeken vannak. Az íves 
merevítő hevederek veszik 
fel a menetes szárak húzó
erejét. A legkisebb zsaluz
ható ívsugár 1,75 m. (46.1 és 
46.2 ábra).
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Íves zsalu

Kőrívhez tartozó húrmagasság „h“ cm-ben a különböző sugarak és elemszélességek 
függvényében

típuselem

„E“ = elemszélesség

belső sugár 
„ri“

= zsaluelem és 
kőrív távolsága

hú
rm

ag
as

sá
g 

„h
“

h = ri    ri²  (E/2)²

47.1 ábra

Falsugár
ri [m]

Elemszélesség E [cm]

25 30 40 45 50 55 75 90 135

1,75 0,45 0,64 1,15 1,45 — — — — —

2,00 0,39 0,56 1,00 1,27 1,57 — — — —

2,50 0,31 0,45 0,80 1,01 1,25 1,55 — — —

3,00 0,26 0,37 0,66 0,85 1,04 1,26 — — —

3,50 — 0,33 0,57 0,72 0,89 1,08 2,00 — —

4,00 — 0,28 0,50 0,63 0,78 0,95 1,76 — —

4,50 — 0,25 0,44 0,56 0,69 0,84 1,56 — —

5,00 — 0,22 0,40 0,51 0,63 0,76 1,41 2,03 —

6,00 — — 0,33 0,42 0,52 0,63 1,17 1,69 3,81

7,00 — — 0,28 0,36 0,45 0,54 1,01 1,44 3,26

8,00 — — 0,25 0,32 0,39 0,47 0,88 1,27 2,85

9,00 — — 0,22 0,28 0,35 0,42 0,78 1,13 2,53

10,00 — — 0,20 0,25 0,31 0,38 0,70 1,01 2,28

12,00 — — — — 0,26 0,32 0,59 0,84 1,90

15,00 — — — — 0,21 0,25 0,47 0,68 1,52

20,00 — — — — 0,15 0,19 0,35 0,51 1,14

A táblázatból megkapjuk, hogy különböző sugarú íves falaknál és a megadott 
falzsaluszélességeknél mennyi lesz az ívtől való eltérés „h“ cm-ben

47.2 táblázat

Az íves zsalu maga
sításakor az elemeket 2 
zsalukapoccsal rögzítjük 
egymáshoz. Tervezéskor a 
teljes külső és belső körív 
falzsaluzatát ki kell oszta
ni, ügyelve a szemben lévő 
átkötési helyekre. A mara
dék méretek kiegyenlítését 
(körbezárását) unikapocs 
22vel rögzített fabetéttel 
lehet pótolni.

A több ütemben készü
lő zsaluzásnál a következő 
ütem falzsalu elemei a már 
elkészült vasbeton fal végé
re rátakarnak.

Ha nem teljes kört zsa
luzunk egyszerre, akkor a 
falzsalu véglezárásokra a 
betonozási munkahézag ki
alakítására ügyelni kell (ív
tartás)! Az ívtől való eltérés 
mértéke a tábla szélességi 
méretével változtatható. 
(47.1 ábra)

A 47.2 táblázatból leol
vasható hogy milyen sugár
hoz milyen széles zsaluelem 
használható, és így mennyi 
lesz az ívtől való eltérés. Ez 
a betontakarás meghatáro
zása miatt fontos. 

A MEVA tervező mérnö
kei a szükséges zsalukiosz
tási rajzot elkészítik.
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megnevezés ......... cikkszám

ST kizsaluzó sarokelem 
270/25 .......................21-262-10
ST kizsaluzó sarokelem 
135/25 ...................... 21-262-30

Az ST kizsaluzó sarok
elem beépítése elsődlege
sen szűk méretű aknáknál 
javasolt. 

Az ST 270 és 135 cm ma
gas kizsaluzó belső sarok
elem (48.1 ábra) a merevítő 
magok könnyű kizsaluzha
tóságát hivatott szolgálni. 
A bebetonozott merevítő 
mag felületétől a zsaluzat 
gyorsabban, biztosabban és 
kíméletesebben bontható. 
Az ST kizsaluzó belső sarok 
a marionett figurák elvén 
működik. A sarokelemhez 
tartozó felső ék (48.5 „C” 
ábra) eltávolítását köve
tően a sarokelem belső 
rudazatát (48.2 „A” ábra) 
alulról egy feszítővas segít
ségével megemeljük (48.3 
„B” ábra). Ezáltal a zsaluzat 
a betonfelülettől könnyű
szerrel leválasztható. 

A sarokelem újbóli be
építhetősége hasonló elv 
alapján működik: a feszí
tővasat (48.4 „C” ábra) 
most a belső rudazat fel
ső részére illesztjük, és azt 
lefelé toljuk. Végezetül a 
belső rudazatot ékkel rög
zíteni kell (48.5 „C” ábra). 
Egy kalapácsütés révén az 
STsarokelem visszakerül a 
kiinduló helyzetbe, s újra 
beépíthető lesz. A belső 
rudazatot, az STsarokelem 
középső részétől (48.3 „B” 
ábra) is lehet a feszítővassal 
működtetni. 

A kizsaluzó sarok termé
szetesen magasítható is. A 
két sarokelem közötti kap
csolat a belső rudazatok 
egymáshoz történő rögzí
tése biztosítja. 

A daruzófülön átvezetett 
rögzítő csapot sasszeggel 
kell biztosítani (48.6 „D” 
ábra).

Sarokelem

Kizsaluzó sarokelem

 48.1 ábra

48.2 ábra „A“ részlet 48.3 ábra „B“ részlet

48.4 ábra „C“ részlet 48.5 ábra „C“ részlet

  

48.6 ábra „D“ részlet

„C“ részlet

„B“ részlet

„A“ részlet

„D“ részlet
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Kizsaluzó sarokelem

49.3 ábra Bezsaluzás 49.4 ábra Kizsaluzás

49.1 ábra 49.2 ábra

„B“ ábra
„A“ ábra

„A“

„B“

Egy aknazsalu 4 ST kizsa
luzó belső sarok segítségé
vel alakítható ki.

Ha a StarTec kizsaluzó sa
rokelem felső ékes kapcso
latát eltávolítjuk és a belső 
rudazatát kézi erővel (feszí
tővassal) eltoljuk, a 3 részből 
álló sarokelem fix sarokré
széről a két csúszó palástfal 
egymáshoz képest elmoz
dul és a kizsaluzósarok olda
lanként 1,75 cm mértékben 
szűkül („A” ábra) és meg
könnyíti a betonfelülettől 
történő zsaluleválasztást.

Az aknazsaluzat előbb 
leírt módon történő beton
tól való elválasztása után a 
sarokelembe beakasztott 
négyágú darukötél (daru
lánc) segítségével az akna
zsaluzat szétbontás nélkül 
kiemelhető, és a következő 
szint aknaállványára újból 
beépíthető. (49.2 és „B” 
ábra)

Az elhelyezett zsaluzat
nál a sarokelemek belső ru
dazatának eltolásával és az 
ékes rögzítéssel a csúszórész 
a kiinduló helyzetbe kerül 
és a belső aknazsaluzat ké
szen áll. (49.3 ábra)

A liftaknák belső zsalu
zatának szereléséhez ja 
vasolt az egyedileg kiala
kított szintenként áthe
lyezhető munkaszint. A 
munkaszint fogadásához 
bebetonozott kúszókónusz 
és akasztócsavarral rögzí
tett függesztőpapucs és 
billenőtámaszték szüksé
ges (lásd KLK230 állvány 
előírásai).

Az építési adottságok 
figyelembe vételével ettől 
eltérő egyedi kialakítású 
munkaszint is készíthető.

megnevezés ...........cikkszám

ST kizsaluzó sarokelem 
270/25 .......................21-262-10
135/25 ...................... 21-262-30
KLK  
függesztőpapucs ....29-411-05
Billenős  
támaszték ...............29-410-80
Akasztócsavar  
M24 ..........................29-412-80
Horgonycsavar  
15/120 .......................29-412-30
Kúszókónusz  
15/M24 ..................... 29-412-70
Előtárcsa M24 ........ 29-412-85
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Zsaluzat építés és szerelés

50.2 ábra

50.1 ábra

Az ábrázolt folyamat 
egyenes falszakaszt felté
telez. Általában javasolt a 
sarokból indulva kezdeni a 
zsaluzást.

Elemek szállítása
A teherautón szállított, 

teljes elemrakatok mozga
tása lehetséges az 58. ol
dalon bemutatott eszközök 
segítségével. 

Bezsaluzás
Az Alkus  zsaluhéjat 

MevaTrenn FT8 formalevá
lasztóval beszórjuk. 

A falak helyének kitűzé
sét követően az első ele
met egy ill. két kapcsolós 
oldaltámasszal az aljzathoz 
rögzítjük. Ezáltal az elemet 
felborulás ellen biztosítot
tuk (50.1 ábra). A további 
elemeket a már beépített 
elem mellé tesszük, majd 
MEVA zsalukapcsokkal hoz
zárögzítjük (7. oldal).

A betonozó konzolt és a 
hozzátartozó korlátlezáró
kat ráakasztjuk a zsaluzat
ra, vagy elhelyezzük a BKB 
125 betonozó állványt (50.2 
ábra).

Ügyelni kell a zsalu sík
tartására és függőbeállítá
sára.

A zsaluszereléskor be 
kell tartani a gépi és kézi 
mozgatásra és emelésre vo
natkozó munkabiztonsági 
előírásokat! Használni kell 
a kiegészítő egyéni bizton
ságtechnikai eszközöket, és 
a kivitelező által biztosított 
szereléshez szükséges mun
kahelyi kiegészítő állványo
kat, gépeket, eszközöket.
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Zsaluzat építés és szerelés

51.2 ábra

51.1 ábra

A zsalura rögzített kido
bozolások, nyíláskirekesz
tések stb. és a vasszerelés 
után a kontrazsaluval a 
szemben lévő oldal zárha
tó, ügyelve arra, hogy az 
átkötési helyek egymással 
szembe kerüljenek. A hasz
nálaton kívüli átkötési he
lyeket be kell dugózni. Az 
oldaltámasz nélküli, kont
raoldali zsalu elhelyezése
kor ideiglenes kitámasztást 
használjunk!

A falba elhelyezett PVC  
kónusszal felszerelt, mé
retre szabott PVC csö
veken keresztül a DW 
átkötőszárakkal és tányéros 
anyákkal a kétoldali falzsa
luzat összeköthető.

Ezáltal a záróoldali fal
zsaluzat is biztosított elbo
rulás ellen (51.2 ábra).

Betonozás előtt ellenőriz
ni kell a zsalu stabilitását, 
alak és mérethelyességét.

Megjegyzés
Nagyobb falmagasságnál 

a magasító elemek rögzíté
séhez a zsalu mellé állított 
szerelőállvány (szerelő létra, 
betonozó konzol) szükséges.

Az elemet a daru csak 
a végleges rögzítést köve
tően engedheti el (4142. 
oldal).

A magasítás oldalkitámasz
tásáról gondoskodni kell.

Betonozás
Falak, pillérek betonozá

sakor az előírt betonozási 
sebességet (m/óra) és a 
betonbedolgozásra (tömö
rítésre) vonatkozó előírá
sokat be kell tartani! (12. 
oldal DIN4235 szabvány 2. 
fejezet)

Betonozáskor használt 
tűvibrátorok, zsaluvibráto
rok stb. műszaki előírásait fi
gyelembe kell venni. Ügyelni 
kell, hogy vibráláskor ne sé
rüljön a zsalufelület.

A betonozást a betono
zó állványról (esetleg kísé
rőállványról) kell végezni.

A betonozást követően 
az évszakoknak megfelelő
en kell elvégezni a zsalu és 
a beton kezelését (téliesítés 
stb.).
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Zsaluzat szerelés és bontás

52.2 ábra

52.1 ábra

Kizsaluzás (zsaluzat 
bontása)

A minimális kizsaluzási 
betonszilárdság elérésére 
ügyelni kell. A műveletet a 
betonozó állványok eltávo
lításával kezdjük.

A kontraoldalon kell kez
deni a zsaluzat bontását. 
A kötőelemek (sínek, tá
nyéros anyák, DW szárak) 
fokozatos eltávolítása után 
a falzsaluelemeket (kezdve 
a magasításnál) egyesével 
(kézi mozgatásnál) vagy 
táblásítva (gépi mozgatás
nál) elemeljük (a szükséges 
munkahelyi állványokról 
végezve).

Majd az induló oldalon 
lévő oldaltámaszok alsó 
rögzítését eltávolítjuk, az 
átkötőszárakat a falból 
kihúzzuk, és az elemeket 
szétbontjuk.

A kötőelemeket típu
sonként alkatrészkonté
nerbe helyezzük, a zsalu
elemeket az újabb beépítés 
előtt biztonságosan meg
támasztva megtisztítjuk a 
betonmaradványoktól (zsa
lufelület és csatlakozó ol
dalak). A zsaluhéjat beton
leválasztószerrel lekezeljük. 
(52.1 és 52.2 ábra)

Az Alkus műanyag 
zsaluhéjjal borított fal
zsaluelemeket elég min
den harmadik beépítés
kor a MevaTrenn FT8as 
leválasztószerrel leperme
tezni. 
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Zsaluzat szerelés és bontás

53.2 ábra

53.1 ábra

Kizsaluzást követően a 
falból a PVC kónuszokat, 
KAB190  KLK230 állvá
nyok alkalmazásakor a 
kúszókónuszokat el kell 
távolítani, majd azok helyét 
tömíteni. A kizsaluzott fe
lületet az időjárásnak meg
felelően előírás szerint kell 
utókezelni, majd az esetle
ges felületi hibákat javítani.

Fokozottan kell ügyelni 
a zsaluzatok előszerelé
sére, be és kizsaluzására, 
munkahelyi, munkaközi 
biztonságos tárolására. A 
kötőelemek tárolása alkat
részkonténerben, kalodá
ban történik.

Az oldaltámaszokat a 
következő ütem beépítése 
előtt nem minden esetben  
szükséges a zsaluelemek
ről leszerelni. (53.1 és 53.2 
ábra)

Csak jó minőségű, kar
bantartott zsaluzatot sza
bad beépíteni.

Gazdaságos, minőségi 
munkavégzés érhető el kép
zett szakemberekkel, megfe
lelő munkahelyi szervezéssel, 
zsaluforgatási ütemtervké
szítéssel, optimális zsalu
mennyiség meghatározással 
(gépesítéslétszámszerelési 
normaidők).

Figyelem
A balesetvédelmi és 

munkavédelmi, valamint a 
nagytáblásított zsaluzatok
ra vonatkozó építésügyi 
előírásokat be kell tartani!
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Zsaluzat szerelés és bontás

A zsaluzási terv
Ahhoz, hogy a StarTec és 

AluStar zsaluzatokat gaz
daságosan és hatékonyan 
használjuk, felhasználásu
kat előre meg kell tervezni 
és elő kell készíteni. Ezt kö
vetően meg kell határozni 
– a legoptimálisabb esetet 
feltételezve  a forgatott 
zsalu célszerű mennyiségét. 
Ezt az alábbi tényezők be
folyásolják:

• a zsaluzat súlya
• be- és kizsaluzási idő
• átállítások (a nagytáb

lás áthelyezés csökkenti a 
zsaluzási időt)

• az emelőberendezések 
(daru) teljesítőképessége

• ésszerű ütemezés a sar
kok, a vasszerelés, a gépesí
tés stb. függvényében

• az elkészült zsaluter
vekből adódik az anyagki
gyűjtés

Zsaluelhelyezés
A fogadóterületnek tisz

tának, síknak és teherbíró
nak kell lennie, ezzel bizto
sítható a gyors szerelés és 
bontás.

Bezsaluzás
Munkavédelmi szem

pontok miatt javasolt, 
hogy először a külső oldali 
zsaluzatot állítsuk fel. In
dulópont lehet egy sarok 
vagy fixpont. A felállított 
elemeket a belső (55.1 ábra) 
vagy külső oldal felől rög
tön húzástnyomást felven
ni képes oldaltámaszokkal 
rögzítjük.

Nagytáblás előszerelés 
esetén (egyenes talajon) a 
zsalu oldaltámaszokat és 
betonozó konzolokat is elő
re felhelyezzük. Az összes 
Alkus zsaluhéjjal borított 
elemet előzőleg zsalulevá
lasztó olajjal (MevaTrenn 
FT8) kell permetezni.

Elemek kapcsolása
Előírás szerint az alapma

gasságig szerelt elemeket 
elegendő 2 zsalukapoccsal 
egymáshoz rögzíteni (54.1 
ábra). 

Kivétel: 90°os saroknál a 
külső sarokelemhez 3 zsalu
kapocs szükséges. A maga
sítással készülő zsaluzatnál 
figyelembe kell venni a 9, 
10, 11. oldal előírásait.

Zsalukitámasztás
A felállított zsaluelemet 

oldaltámaszokkal ill. tá
masztóelemekkel azonnal 
biztosítani kell elborulás ill. 
szélteher ellen. A kitámasz
tások távolsága a felhasz
nálási szituációtól függ (42. 
oldal). Az oldaltámasz talp
lemeze a padozaton szilár
dan kell álljon. A talajhoz 
2 talajszeggel, a betonba 
2 nagyteherbírású dübellel 
kell lefogatni.

Megjegyzés
Homlokzati falak zsaluzá

sához a KAB 190 vagy LAB 
illetve KLK 230 konzolos 
állványokat kell elhelyezni. 
(Lásd vonatkozó termékis
mertetőt)

54.1 ábra

54.2 ábra

zsalubontás kezdési helye
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Zsaluzat szerelés és bontás

Munkaállvány
A munka és betonozó 

állványok alapjául a zsa
lura erősíthető betonozó 
konzolok szolgálnak (55.1 
ábra). A betonozó kon
zolok távolsága az adott 
szakaszon alkalmazott áll
ványdeszkák vastagságától 
függ a DIN 4420 I.fejezet 
8. sz. táblázata szerint (45. 
oldal). Az állványdeszkák 
és a betonozó konzol fixen 
rögzíthetők egymáshoz. A 
betonozó konzolok beterí
tése csak akkor kezdhető el, 
ha a zsaluzat mindkét olda
la ki van biztosítva, az egyik 
oldal oldaltámaszokkal, a 
másik pedig a már megfe
szített menetes szárakkal 
visszakötve a szemközti 
oldalhoz.

A zsalu zárása
Kétoldali falzsaluzásnál 

a betonozási magasság 
bejelölése, a kirekesztések 
elhelyezése és a vasszerelés 
befejezése után az egymás
sal szembeállított (azonos 
típusú és méretű) táblá
kat a falon átvezetett DW 
menetes szárral és csuklós 
tányéros anyával rögzíteni 
kell. A falba elhelyezett, a 
falvastagságnak megfele
lő méretű, két végén kó
nusszal ellátott műanyag 
védőcső biztosítja a DW 
menetes szárak visszanyer
hetőségét.

Kizsaluzás
A zsalu bontását a zsalu 

végén ill. az egyik sarok
ponton kezdjük. Rövidebb 
zárt falszakasznál (≤ 6 m) a 
belső oldali zsalu kizsaluzá
si (zsalubontási) helyét kell 
betervezni (54.2 ábra), kü
lönben a zsalu beszorulhat 
(beékelődhet) és tapadása 
is túl erős lesz a betonhoz.

Első lépésként a kontra
oldalon a síneket, tányéros 
anyákat és a DW menetes 
szárakat távolítjuk el. A 
kitámasztás nélküli zsalu
oldalt eldőlés ellen ki kell 
biztosítani, vagy azonnal el
távolítani. A zsaluelemeket 
(ill. a nagytáblásított egysé
geket) az illesztési vonalak 

mentén lévő zsalukapcsok 
eltávolításával szabadítjuk 
fel. A daruval történő át
helyezés első mozzanata 
a betonfelületről történő 
leválasztás.

Kézi zsaluzás esetén a 
zsalueltávolítást megelőzi 
a betonozó konzolok eltá
volítása.

Nagytáblásított zsaluzás 
esetén a zsaluzási egységek 
áthelyezésekor a betonozó 
konzolokat és oldaltáma
szokat nem kell leszerelni, 
azokat együtt mozgatjuk. 
Kizsaluzás után a táblafe
lületet függőleges (kitá
masztott) helyzetben meg 
kell tisztítani, le kell olajozni 
és a következő zsaluzási 
pozícióba kell helyezni. Az 
utolsó betonozás után az 
egységeket vízszintes hely
zetben kell szétszerelni, 
megtisztítani és az elszállí
táshoz kötegekbe rakni. (pl. 
szállító szögacél keret 12 
 cikkszám: 2930520 vagy 
szállító szögacél keret 12 
merev  cikkszám: 2930525 
segítségével).

Szállításhoz a kötegeket 
szétcsúszás ellen pántolás
sal is biztosíthatjuk. A raka
tok közé stafnifa kerül.

Megjegyzés
Az egyoldalt zsaluzott 

falak esetén, ahol a szem
közti zsaluzat nem helyez
hető el, a zsaluzatot STB300 
vagy STB 450 bakokkal 
támasztjuk meg. Első lépés
ben a fogadó lemez vasalá
sa közé a zsalukiosztási terv 
alapján kell a lehorgonyzó 
szárakat (DW15 hajlított 
menetes szár) elhelyezni. 
A fogadólemez betonozá
sát követően készül a fal 
vasszerelés, majd a zsaluzat 
elhelyezés és a bakok rögzí
tése a lehorgonyzószárhoz 
(55.2 ábra).

Az egyoldali falzsaluzás 
minden esetben tervezést 
igényel, mozgatása gépe
sítéssel történik (lásd STB 
szerelési és felhasználási 
útmutató).

55.1 ábra

55.2 ábra

betonozó konzoll 90 (ill. 125)  
rögzítés funkciós bordához

Kétoldali falzsaluzás

Egyoldali falzsaluzás

kapcsolós oldaltám
asz rögzítés  

funkciós bordához tányéros orsóval zs
al

um
ag

as
sá

g 
= 

2,
70

 m

betonozó konzoll 
alsó rögzítése 
funkciós bor
dához tányéros 
orsóval

DW 15 hajlított 
menetes szár

falzsalut megtámasztó 
STB 300 egyoldali bak
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megnevezés ...........cikkszám

Emelőkötél  
Stapos40 .................29-403-20

Emelőkötél Stapos 40

56.1 ábra 56.2 ábra

56.3 ábra 56.4 ábra

56.5 ábra

Az emelőhurok kettős 
textilborítással rendelkező 
műszálas hevederszalagból 
áll. A teherbírás a rajta lévő 
jelzésen látható. Az emelő
hurokra egy horganyzott, 
önbeakadó sarokfogó ele
met rögzítettek (56.1 ábra).

Figyelem!
Az AluStar illetve StarTec 

táblákból álló elemrakatok 
darus áthelyezéséhez min
dig 4 kötélhurok használata 
szükséges (Stapos40). Az 
átfogás az elemrakatot sta
billá, formatartóvá teszi.

Használat
10 cmes alátétfára kell 

az elemrakatokat helyezni 
(56.2 ábra) Először az eme
lőhurok sarokmegfogó fém 
elemét lábbal a rakat sarka 
alá igazítjuk (56.3 ábra). Ezt 
követően a hurok két szárát 
hátrafelé felhúzzuk (56.5 
ábra). Ezzel a sarokmegfo
gó fém elem csapja az alsó 
zsalutábla keretprofiljának 
hornyába beakad és meg
akadályozza a nem kívánt 
kicsúszást (56.4 ábra).
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Emelőkötél Stapos 40

57.1 ábra

Megnevezés Emelőkötél Stapos 40

Cikkszám 2940320

Súly 3,1 kg

Szín Zöld

Megengedett teherbírás Kötélhurkonként 10 kN (1 t)

Megengedett rakatsúly 2 t

Tábla keretprofil vastagság 40 mm

Maximális rakatmagasság 126 cm azaz 10 db elem

Maximális rakatmagasság
nagy táblák esetén

StarTec  270/240 = 5 elem

Biztonságilag ellenőrzött

57.2 táblázat

Műszaki adatok

Daruval történő emelés 
során a Stapos40 emelő
kötél használata biztosítja, 
hogy a négy kötélágban a 
tehereloszlás egyenlő le
gyen. A Stapos40 emelő
kötél fel és leakasztásához 
elegendő egyetlen dolgozó.

Figyelem
A Stapos40 emelőköte

let csak négyágú darukö
télhez csatlakoztatva lehet 
használni, betartva az ide 
vonatkozó emelési és da
rukötözési előírásokat (57.1 
ábra).

Rakodás, áthelyezés
Több egymáson lévő 

elem rakodásakor az egyes 
elemek egymáson történő 
elcsúszását meg kell akadá
lyozni.

A MEVA az elemek el
csúszását gépkocsis szállí
táskor rakodást biztosító 
átkötési lyukba helyezett 
műanyag illesztőcsapokkal 
és átpántolással oldja meg. 
Az építkezésről történő 
visszaszállításkor hasonlóan 
kell eljárni.
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megnevezés ...........cikkszám
Szállító szögacélkeret  
12 (csuklós) .............29-305-20
Szállító szögacélkeret  
12 (merev) ..............29-305-25
Darukötél 40 .........29-401-44

Emelőcsap/ Darukötél 40

58.1 ábra 58.2 ábra

biztonsági állás

58.3 ábra

58.4 ábra

Darukötél (emelőkötél)
A darukötél (58.1 ábra) 

gyors le és felrakodáshoz, 
valamint a StarTec elemra
katok talajközeli mozgatá
sára szolgál. A négy emelő
csapban végződő kötélágat 
az elemrakat alsó elemé
nek keretprofiljára duplán 
behegesztett 4 hüvelyébe 
kell dugni (58.3 ábra)

Maximális teherbírás 20 
kN (2t)

Maximális rakatmagas
ság 240 cm széles StarTec 
elemek esetén 8 sor, 135 cm 
vagy annál keskenyebb ele
mek esetén 10 sor.

Figyelem
A kötelek megfeszítése 

után az emelőcsapok biz
tonsági állását ellenőrizni 
kell (58.2 ábra). Az emelés 
csak ezután folytatható.

Szállító szögacélkeret
A szállító szögacélkeret 

használatával az elemraka
tok helytakarékosan – alá
tétfák nélkül – tárolhatók. 
Ez abban az esetben is igaz, 
ha a rakat nem teljes ma
gasságú, mivel a legfelső 
elemre is rátolható a rögzí
tő emelőszem. (58.4 ábra)

A szögacélkerettel 512 
AluStar illetve StarTec 
falzsaluelem fogható össze. 
Egy szállító szögacélkeret 
maximális teherbírása 10 
kN (1t)

Célszerű 2 csuklós, és 
2 merev szögacélkeretet 
használni.
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megnevezés ...........cikkszám

Darukötél 40 .........29-401-44
Emelőcsap 40 ........29-401-42

Emelőcsap/ Darukötél 40

59.2 ábra

59.1 ábra

Emelőcsap
Az emelőcsap (59.1 ábra) 

az építkezéseken előfordu
ló bármilyen négyágú eme
lőkötélhez köthető füg 
gesztőeszköz (minden eset
ben 4 csapot kell egyszerre 
használni) (59.2 ábra).

A megengedett teher
bírás számításakor mindig 
csak 2 emelőcsap teherbí
rását szabad figyelembe 
venni.

Műszaki adatok
Darukötél 40 a StarTec 

elemekhez
Rakatmagasság: 240 cm 

széles elemeknél 5 sor
135 cm és az alatti ele

meknél 10 sor
Darukötél súlya 21 kg, 

maximális teherbírása 20kN 
(2t), cikkszáma: 2940144

Emelőcsap 40 a StarTec 
elemekhez

Súlya 1,7 kg, maximális 
teherbírása 10kN (1t), cikk
száma 2940142

Rakodás - áthelyezés
Több egymáson lévő 

elem rakodásakor az egyes 
elemek egymáson történő 
elcsúszását meg kell akadá
lyozni. A MEVA az elemek 
elcsúszását a gépkocsis szál
lításkor rakodási biztosító 
illesztőcsapokkal és további 
átpántolásokkal oldja meg. 
Az építkezésekről történő 
visszaszállításkor hasonlóan 
kell eljárni.
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ST Securit/Space/Kizsaluzó elem

60.1 kép

60.2 kép

60.3 kép

StarTec Securit
StarTec falzsalura felsze

relhető SST240 betonozó 
állvány feljáró létrával (60.1 
kép). Az állványegység ösz
szecsukható és a falzsalu
elemmel együtt fektetve 
tárolható, szállítható. Lásd 
StarTec Securit felhasználási 
útmutatót.

Space állványtorony
Nagy magasságban is 

biztosítja a pillérek, oszlo
pok zsaluzatának beállítá
sát, megtámasztását, és a 
munkaszintet, valamint an
nak megközelítését. A kész 
állványtornyok egymásra 
helyezhetők és csavarkap
csolattal rögzíthetők. (60.2 
kép)

Kizsaluzó elem
Liftaknák, egyedi aknák, 

belső zsaluzatának egysze
rű bontására is alkalmas. 
Két részből álló, nyitható
zárható Mammut kizsaluzó 
elem, mely StarTec/AluStar 
zsaluzathoz unikapoccsal 
kapcsolható. (60. 3 kép)
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Egyoldali falzsalu / KLK 230 / KAB 190 állvány

61.1 kép

61.4 kép

61.2 kép

61.5 kép

61.3 kép

Támasztóbak STB
Olyankor, ha résfalak elé 

köpenyfalat kell készíte
ni, vagy ha földpartok elé 
kell betonfalat építeni, a 
zsaluzás egyoldalról végez
hető el. Ekkor a StarTec és 
AluStar falzsalurendszer 
az STB támasztóbakokkal 
összeszerelve jelent meg
oldást. Az STB300 támasz
tóbakkal 3,5 m magasságig, 
míg az STB450 támasztó
bakkal és a 150es magasí
tóval akár 10 m magasságig 
is betonozhatunk. (61.1, és 
6.1.2 kép)

Igény esetén az erre vo
natkozó tervezési segédle
tek rendelkezésre állnak.

Kúszókonzol KLK230
Magas falak, homlokza

tok, pillérek, lépcsőházak, 
szellőzőaknák, íves felüle
tek építésekor a Mammut, 
AluStar és StarTec falzsa
lurendszerek a KLK230as 
kúszókonzollal szilárdan 
összekapcsolhatók. Az ál
lvány zsaluzat nélkül vagy 
zsaluzattal együtt is moz
gatható (61.3 és 6.1.4 kép). 
Igény esetén az erre vonat
kozó tervezési segédletek 
rendelkezésre állnak.

KAB 190
Munkaszinttel, korláttal 

ellátott homlokzati füg 
gesztett állvány, az 1,9 m–es 
állványszélesség lehetővé 
teszi a falzsaluzatok fo
gadását és a biztonságos 
munkavégzést (61.5 ábra) 
Lásd vonatkozó Alkalmazás 
útmutatót.

Figyelem
A támasztóbakok vagy a 

kúszókonzolok beépítésé
hez részletes zsaluzási terv 
szükséges!
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Szolgáltatások

Tisztítás, felújítás
A zsalu tisztítása gépesített 

eszközökkel egy futószalag
soron megy végbe. A felújítás 
a mérettől függően a követ
kezőképpen történik:

A kereteket átvizsgálják, 
kijavítják, rozsdátlanító esz
közzel fémtisztára megtisz
títják, majd mázolják és új 
zsaluhéjborítással látják el. 
Ameddig alkalmazástechni
kailag nem okoz nehézsé
get, a felújítás költségszem
pontból gazdaságosabb, 
mint új zsalu vásárlása.

Bérlés
A MEVA GmbH. bérleti 

zsaluparkja 210.000 m2 fö
lött van. Ügyfeleink részére 
ez teszi lehetővé, hogy a 
nagyobb zsaluzási csúcsok 
lefedésére, bérparkunkból 
zsalueszközeinket igénybe 
vegyék. Ezáltal ügyfeleink 
megismerhetik a zsalubér
lés ideje alatt, használat 
közben a MEVA zsalurend
szer előnyeit. 

MevaCAD - több idő a 
kreatív megoldásokra

A MevaCAD egy 
AutoCAD programra 
épített, a gyakorlatban 
többszörösen kipróbált 
tervezési rendszer kétdi
menziós zsalutervezésre 
(saját fejlesztés 1987 óta). 
Ezt a szoftvert ügyfeleink 
megvásárolhatják. Segítsé 
gével a zsalutervezés op
timalizálható, ütemtervek,  
anyagkigyűjtések készít
hetők. A program alternatív 
megoldások kidolgozására 
is képes. Az eredmény: kifi
nomult zsaluzási koncepció 
és időnyerés a kreatív meg
oldásokhoz.

Zsaluzási tervek
Magától értetődően 

tervező irodáinkban és a 
MEVA egyéb kirendeltsége
inél valamennyi munkaasz
tal számítógéppel segített 
tervezőrendszerrel (CAD) 
felszerelt. Teljesen mindegy, 
hogy egy zsaluterv Buda
pesten, Münchenben vagy 
a haiterbachi központban 
készül, a számítógép min
dig segít szakembereink
nek az optimális megol
dás megtalálásában. Ez a 
gyakorlatban használható, 
jól áttekinthető zsalu és 
ütemterveket jelent.

Egyedi, különleges 
megoldások

Amennyiben különleges 
feladatok megoldása válik 
szükségessé, mindig tudunk 
segíteni az adott feladathoz 
legyártott egyedi elemek
kel, melyek a keretes zsa
luelemekhez illeszthetők. 
A MEVAnál külön részleg 
dolgozik az ilyen jellegű fel
adatok megoldásán.

Statikai számítás egyol-
dali zsaluzat esetén

Egyoldali zsaluzatoknál 
problémát jelent a beton
nyomás erőinek megfelelő 
levezetése. A MEVA ezek
re az esetekre is elkészíti a 
statikai méretezést.

MietePlus
„Teljeskörű Cascobizto

sítás”
A zsalubérlet idejére (ja

vítási és tisztítási munkák 
lefedésére). Megkönnyíti 
visszaszállításkor az átvé
telt. Kérdezze a részletek
ről a kapcsolattartóját!

Zsalu szeminárium
Termékeink optimális és 

gazdaságos felhasználása 
érdekében előadásokat 
tartunk, ahol szakembere
ink tájékoztatják Önöket, 
fejlesztéseinkről, újdonsá
gainkról.
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Zsalu mozgatás/ Szállítás

63.1 kép

63.2 kép

Zsaluzatok tárolása és 
mozgatása

 A falzsalutáblákat mé
ret szerint egymás fölött, 
egységrakatonként lehet 
tárolni. Az egységrakatok 
között stafnifa van, a tar
goncás anyagmozgatás 
miatt. A rakatok képzésé
nél figyelembe kell venni a 
mozgatóeszközök paramé
tereit, és az anyagtárolásra 
vonatkozó munkabiztonsá
gi előírásokat. 

 A radiuselemeket, kül
ső sarokelemeket, síneket 
stb. célszerű az egymásra 
helyezhető szállítókalodá
ban tárolni és szállítani. 

 A kötőelemek típu
sonkénti (kapcsok, DW
menetes szárak, tányéros 
anyák stb.) tárolása és szál
lítása az egymásra helyez
hető alkatrészkonténerben 
a legbiztonságosabb. 

 Zsaluanyagok építés
helyi ki és beszállításánál 
meg kell nézni az össz
zsaluanyag súlyt, a szállít
mány térfogatát és ennek 
ismeretében kell a tar
goncás rakodásra alkalmas 
szállítóeszközt (teherautót, 
kamiont) megrendelni (63.1 
kép).

 A zsalutáblákat szétcsú
szás ellen biztosítani kell, 
pl. pántolással. Az anyagok 
szállítóeszközre történő 
elhelyezésekor ügyelni kell 
a súlymegoszlásra és a jó 
helykihasználásra. 

Szállításkor a zsaluzatok 
biztonságos rögzítéséhez 
spanifer szükséges (pl. 13,6 
m hosszú szállítmányhoz 
legalább 14 db) (63.2 kép).

 Helytelenül tárolt vagy 
szállított anyagok balesetet 
idézhetnek elő. 

A bérelt zsaluanyagot 
a raktárba történő vissza
szállításkor mennyiségileg 
és minőségileg átvizsgálják, 
és ennek ismeretében tör
ténik a végleges költségel
számolás.
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Jegyzetek




