
�

Szerelési és felhasználási útmutató

Mammut



�

Mammut

A Mammut falzsalu egy 
darut igénylő keretes- 
zsalurendszer középüle-
tek, ipari létesítmények 
és lakások építéséhez.

A komplett zsalueszköz, 
beleértve a zsalutarto-
zékokat is, kb. 6� kg/m� 
súllyal bír.

Megengedett legna-
gyobb frissbetonnyo-
más értéke 97 kN/m�, 
a DW�0-as átmérőjű 
menetes szárak alkalma-
zása mellett.
A használt zsaluanya-
goknál a frissbeton-
nyomás megengedett 
értéke �0%-os mértékű 
csökkenést is eredmé-
nyezhet a használtság 
függvényében.

Ez a magas frissbeton-
nyomás-felvevő képes-
ség gyors betonozást 
tesz lehetővé 4,0 m-es

falmagasságig, a beto-
nozási sebesség korláto-
zása nélkül.

Az elemeket �3 mm 
vastag, Alkus polipropi-
lén-alumínium anyagú 
héjalással borítják. Az 
Alkus héjat az acél 
keretbe szilikonba ágya-
zottan szegecsekkel 
rögzítik.

Alternatív héjalási 
megoldásként ajánljuk a 
hagyományos, többré-
tegű falemez héjalást is.

A lapokat kétoldali, kb. 
330-4�0 g/m� mennyisé-
gű, kétoldali műgyanta 
bevonattal látják el. A 
fém keretben a lapok 
szilikonba ágyazottan 
kapnak további védelmet.
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Ebben a műszaki ismertetőben megtalálhatók azok 
a fontos tudnivalók és utalások, melyek segítsé-
gével a MEVA Mammut zsalut az építkezéseken 
előírásszerűen, gyorsan és gazdaságosan lehet 
beépíteni. 

Túlnyomórészt olyan rendszermegoldási példákat 
mutatunk be, melyek a gyakorlatban leginkább 
előforduló esetekre alkalmazhatók.
Az itt nem taglalt problémák és különleges helyze-
tek megoldásához a MEVA szakemberei készséggel 
állnak rendelkezésre.

Termékeink alkalmazásakor mindig be kell tartani a 
felhasználó országban érvényes, balesetvédelemre, 
munkavédelemre és építésre vonatkozó előírásokat.

A következő oldalakon demonstrációs célú szerelési 
ábrákat mutatunk be. Ezek a könnyebb érthetőség 
kedvéért készültek, biztonságtechnikailag nem 
mindig a végleges, teljes megoldást ábrázolják. A 
közölt fotók, szerelési rajzok vagy építési helyzetek 
biztonságtechnikailag szintén nem mindig a végle-
ges megoldást ábrázolják.

Kérjük, tartsa be a műszaki-műveleti útmutatásokat, 
mivel ha ezektől eltér, külön, egyedi statikai számí-
tások elvégzése válik szükségessé.

Csak kifogástalan zsaluanyagok építhetők be. A 
sérült elemeket el kell különíteni.
Pótalkatrészként csak a MEVA eredeti alkatrészei 
használhatók.
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Mammut

Zsaluelem

1. ábra: 
A gérbe vágott végekkel 
illesztett és összehe-
gesztett, zártszelvényű, 
hengerelt, integrált 
élvédelemmel ellátott, 
hornyolt acélprofilok 
alkotják a keretet.

2. ábra: 
Felhegesztett belsőme-
netes hüvely. A 3,00 m 
magas elemeknél a DW 
menetes hüvelyek a 
legfelső keresztbordára 
vannak hegesztve a zsa-
lutartozékok rögzítése 
céljából 

3. ábra: 
Menetes szár helye kónu-
szos hüvellyel (lsd. 7. old.)

4. ábra: 
Szabadalmaztatott zsalu-
kapcsos elemkötés 
(lsd. 6.old.)

5. ábra: 
A keresztirányú mereví-
tőbordák szintén acél 
zártprofilból készülnek.
A hornyolt acélprofil 
bordák lehetővé teszik a 
zsalutartozékok MEVA 
zsalukapoccsal történő 
csatlakoztatását.

6. ábra: 
A kiegészítő zsalutartozé-
kok gyors és szilárd rögzí-
tése a funkciósbordákba 
hegesztett DW-menetes 
hüvelybe (lsd. �8.old.)

7. ábra:
Lyuk a 60-as méretű 
emelőcsap csatlakozta-
tásához, az elemrakatok 
földközeli mozgatásához 
(lsd. 40.old.)
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Alkus zsaluhéj

Műanyag fedőréteg

Fém vagy szálerősítésű műanyag

Fém vagy szálerősítésű műanyag

Habosított műanyag mag

Műanyag fedőréteg

Negatív lenyomat a betonon a szokványos 
fa rétegelt lemez használatakor

Műanyag zsaluhéjjal a negatív lenyomat hiánya 
miatt egyenletesebb betonfelületet kapunk

Az Alkus-héj felépítése

Zsalukeret fa rétegelt héjjal Zsalukeret Alkus-héjjal

Az új fejlesztésű, anya-
gában polipropilént és 
alumíniumot tartalmazó 
Alkus héjazat, az eddig 
használt rétegelt fale-
mezzel egyenértékűnek 
bizonyul. Ugyanakkor 
felülmúlja annak élet-
tartamát, teherbírását, 
szegelhetőségét, ja-
víthatóságát, illetve 
újrahasznosíthatóságát. 
A gazdaságos előállítási 
technológia biztosítja a 
termék versenyképes 
árát is.

A felhasználáskori elő-
nyökön (a jelentősen 
kevesebb tisztítási idő, mi-
nimális zsaluolaj felhasz-
nálás, valamint egyenletes 
betonfelület) kívül az 
ökológiai szempontok is 
fontos szerepet játszanak.

A fa helyettesítése 
műanyaggal egyrészt 
kíméli a fát, mint értékes 
nyersanyagot, másrészt 
kíméli a természetet a 
fenolgyantával átitatott 
rétegelt lemezek elége-
tésekor keletkező igen 
mérgező dioxintól.

Az Alkus-héjakra vi-
lágszerte visszaváltási 
garancia van, ugyanis a 
belső magjuk másodfel-
használású műanyagból 
készül.
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Mammut

Elemkapcsolás

A MEVA zsalukapoccsal 
két szomszédos elem 
egyszerűen összeköthető.

Teljesen mindegy, hogy 
az elemek egymás 
mellett vagy egymás 
fölött (magasításnál) 
helyezkednek el, a zsa-
lukapocs a keret men-
tén bárhol, megbízható 
módon felerősíthető.

A kapocs 5 érintkező 
pontjával néhány kala-
pácsütés hatására, újabb 
fogás nélkül a szomszé-
dos elemeket összehúz-
za és síkba feszíti. 
Egyidejűleg önmaga 
azonnal biztosítja a 
befeszített helyzetet.
Csekély súlyának (3,0kg) 
köszönhetően kézzel 
akár egy létrán állva is 
könnyű bánni vele.

Vízszintesen és füg-
gőlegesen elegendő 
elemenként � db zsalu-
kapcsot felhelyezni.

megnevezés  cikkszám.    

M-elemkapocs  .......29-400-71

    = 5 érintôpontos felfekvés
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Átkötési helyek

A DW �5-ös és DW �0-as 
menetes szár (átkötő ru-
dak) befogadására szol-
gáló kónuszos hüvely a 
kerethez van hegesztve.
A hüvelyek kúposságuk 
révén lehetővé teszik 
egyik vagy mindkét 
oldalukon ferde falak 
zsaluzását. A függőleges 
iránytól eltérő, ferde 
beépítés esetén felúszás 
elleni biztosítás és csuklós 
tányéros anya használata 
szükséges.

Megjegyzés:
Ha két különböző széles-
ségű elemet kapcsolunk 
egymáshoz, mindig a szé-
lesebb elemen keresztül 
kell az átkötőrudat (me-
netes szárat) átfűzni.
Az unikarom segítségével 
például a falvéglezárá-
soknál vagy sávalapoknál 
(elem fölött) az elemen 
kívül is átvezethető a me-
netes szár (átkötő rúd).

(DW �0)
(DW �5)

megnevezés cikkszám

Menetes szár 
DW �5/90  ............... 29-900-80
Tányéros anya 
�00  ............................ 29-900-20
Galléros záródugó 
D�6  ............................29-902-61
Unikarom..................29-901-41

max. ferdeség  
5 cm/m a DW �0-as, 
8 cm/m a DW �5-ös 
menetes szárnál
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Mammut

Magasítás

Nagyfokú flexibilitás 
Valamennyi elem állítva, 
fektetve vagy kombinál-
va egyaránt beépíthető. 
Az elemek összekötése 
mindig a MEVA zsalu- 
kapoccsal történik.
A rendelkezésre álló 
magassági és szélességi 
mérettagolás lehetővé 
teszi:
• a gazdaságos zsaluma-
gasság-kialakítást  
�5 cm-es méret-raszter-
ben az elemek fekvő és 
álló helyzetének kombi-
nálásával,
• a rendezett fugakép 
kialakítását.

Rugalmas felhasználás 
a fokozatmentesen bár-
hol felhelyezhető MEVA 
zsalukapocs elemkapcso-
latnak köszönhetően.

„Felhasználóbarát” és 
gazdaságos a típus-
elem-magasságonként 
mindössze � átkötési 
helynek és � zsalukapocs-
nak köszönhetően.

zsalumagasság

zsalumagasság

zsalumagasság
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Magasítás

Merevítő hevederek 
alkalmazásával bizonyos 
esetekben az átkötési 
helyek kiválthatók (áthi-
dalhatók). Ez esetben 
az átkötő rudakra és 
merevítő hevederekre 
megengedett legna-
gyobb igénybevételek 
értékeit nem szabad 
túllépni.

A merevítő hevederek-
re vonatkozó adatokat 
lásd a �9. és az 63. 
oldalon.

zsalumagasság

zsalumagasság
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Mammut

Betonozási sebesség

A DW 15-ös és DW 20-as Dywidag menetes szár adataiA mellékelt táblázat 
használatakor betartan-
dó betonozási szabályok

A műszaki előírás szerint 
a betont rétegekben 
(0,50 m - �,00 m) kell 
bedolgozni (DIN 4�35).
• Tilos a betont nagy 
magasságból (≤ �,5 m) 
szabadeséssel a zsaluba 
engedni (szétosztályozó-
dás miatt).
• A betont rétegesen kell 
tömöríteni, a vibrátort az 
előző rétegbe maximum 
50 cm mélyre szabad 
leengedni.
• Tilos a vibrátort a teljes 
betonozási magasság 
elérésekor legalulra le-
engedni.
Ez nem jár semmilyen 
előnnyel, mivel árt a már 
betömörített rétegek 
tömörségének és vízbu-
borékok képződéséhez 
vezethet, melyek meg-
indulnak a betonfelszín 
felé („kivérzés”).
• A betonkonzisztencia 
KK (kissé képlékeny) vagy 
K (képlékeny).
• A táblázat nem veszi 
figyelembe adalékszerek 
(kötéslassítók vagy folyó-
sító szerek) hatását, azok 
jelenlétét nem feltételezi

2.2 DW 20-as menetes szár és 20/140-es  
csuklós tányéros anya alkalmazása esetén ajánlott és a DIN �8��8 szerinti  
frissbetonnyomás értékeknek megfelelő betonozási sebesség 

1. Falmagasság 4,0 m–ig
 a betonozási sebesség korlátozása nélkül

2. Falmagasságok 4,0 m fölött (lásd az alábbi táblázatokat)

2.1 DW 15-ös menetes szár és 15/120-as  
csuklós tányéros anya alkalmazása esetén ajánlott és a DIN �8��8 szerinti  
frissbetonnyomás értékeknek megfelelő betonozási sebesség alkalmazása

 Hőmérséklet A cementfajtától függő megengedett
 levegő / beton legnagyobb betonozási sebesség Vb m/óra

  CEM III / A CEM I 3�,5 R CEM I 4�,5 R-5�,5 R

 �5° - �0° �,50 m/h �,30 m/h �,60 m/h

 ��° �,30 m/h �,90 m/h �,�0 m/h

 �0° �,�0 m/h �,70 m/h �,00 m/h

 8° �,00 m/h �,60 m/h �,80 m/h

 5° 0,80 m/h �,40 m/h �,60 m/h

 Hőmérséklet A cementfajtától függő megengedett
 levegő / beton legnagyobb betonozási sebesség Vb m/óra

  CEM III / A CEM I 3�,5 R CEM I 4�,5 R-5�,5 R

 �5° - �0° �,80 m/h 5,00 m/h 5,00 m/h

 ��° �,30 m/h 4,50 m/h 4,50 m/h

 �0° �,00 m/h 4,50 m/h 4,50 m/h

 8° �,00 m/h 4,00 m/h 4,00 m/h

 5° �,50 m/h 4,00 m/h 4,00 m/h

DW menetes szár �5 �0

d� [mm] �5 �0

d� [mm] �7 ��,4

névleges keresztmetszet [mm�] �77 3�4

megengedett húzószilárdság 
a DIN �8��6 szerint [kN] 90 �50

a menetes szár megnyúlása a  
megengedett húzószilárdság kihasználásakor  �,5 �,35

A fenti szabályok 
betartása mellett  
a Mammut falzsalu 
4,0 m-es betonma-
gasságig nem igényel 
semmilyen betonozási 
sebességkorlátozást.

Cement szabvány: 
DIN ��64 illetve  
MSZ EN �97-�:�000
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Felületi egyenletesség

Felületi egyenletesség tűrésértékei a falfelületeknél és a födémek alsó síkja mentén 
(a DIN �8�0� 3. táblázat sorainak adatai alapján.)

��.� ábra

Az egyes szerkezeti 
egységek megengedett 
eltéréseit a DIN �8�0�, a 
„Felületi egyenletesség-
re” vonatkozó szabvány 
3. táblázatának 5-7. sorai 
definiálják. Itt szerepel-
nek a síktól való eltérés 
maximális megengedett 
határértékei a különböző 
bázishosszak függvény-
ében (lásd táblázat és ��.�. 
ábra).

A megengedett frissbe-
tonnyomás értékei a 
felületi egyenletesség 
előírásainak betartása 
mellett a DIN �8�0� szab-
vány 3. táblázatának  
6. sora szerint 97 kN/m�, 
7. sora szerint 70 kN/m�

Használt zsaluanyagok 
alkalmazása esetén a 
frissbetonnyomás meg-
engedett értéke �0%-os 
csökkenést is eredmé-
nyezhet a használtság 
függvényében.

* A közbenső értékeket a 
��.�. ábráról kell leolvasni 
és azokat egész mm-re 
kerekíteni!

tábl. oszlopok sz.  � � 3 4 5 6 
 

tábl. sorok sz.  példák 0,� �* 4* �0* �5*

5  nem „felületkész” falak és nyers  
 felületű födém alsó síkok  5 �0 �5 �5 30

6  „felületkész” falak és födém alsó síkok,  
 pl. vakolt falak, burkolt falak,  
 állmennyezetek  3 5 �0 �0 �5

7  mint a 6. sorban,  
 de megemelt követelményszinttel  � 3 8 �5 �0

az egyeneshez képest a bázis- 
hosszokon (m) mért eltérések (mm)

A DIN 18202 szabvány 3. táblázata

6. sor

5. sor

tû
ré

sé
rt

ék
ek 7. sor

bázishossz (mérési pontok távolsága)

A mérőlécet a kimagasló 
pontokra kell fektetni, a 
két pont közötti „leg-
mélyebb” helyen kell 
a beton és a léc távol-
ságát lemérni. Ebben 
az esetben a mérőléc 
felfekvési pontjainak tá-
volsága lesz a bázishossz.
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Mammut

90°-os belső sarok

12.1. ábra
A Mammut belső sarok 
műanyag bevonatú, cse-
rélhető borítólemezzel 
(és átkötési helyekkel) 
rendelkező típuselem, 
melyet mindössze két 
zsalukapoccsal elegendő 
táblaélenként kapcsolni. 
A belső sarokelemek 
éleinek hossza �5 cm.

12.2. ábra
Belső sarok kiegészítő 
fabetéttel. 
A kapcsolathoz elemen-
ként egymás fölött � db 
unikapocs szükséges. A 
kimerevítéshez egymás 
fölött minden funkciós 
bordára egy-egy „me-
revítő sín 44”-et kell 
felfogatni, „tányéros 
orsó �8”-al.

��.� ábra

��.� ábra

megnevezés cikkszám
 
M-belső sarok
300/�5 ........................23-136-00
�50/�5 .........................23-136-10
��5/�5 .........................23-136-20
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90°-os külső sarok

13.1. ábra
Külső sarokheveder
A típuselemek funkciós- 
bordáira tányéros orsók-
kal felerősített sarok-
hevederek derékszögű 
zsalukapcsolatot  
biztosítanak.

13.2. ábra
Külső sarok
A típuselemeket a külső 
sarokelemhez zsalukap-
csokkal rögzítjük.
4,�5 m-es betonozási ma-
gasság fölött itt pótlóla-
gos hevederes erősítésre 
van szükség.

� 
el

em

Az elemszélességek meghatározása 90°-os sarok 
esetén:
belső sarok (élhossz �5 cm) + falvtg. =  
�. elem szélessége
belső sarok (élhossz �5 cm) + falvtg. + 5 vagy �0 cm = 
�. elem szélessége

� elem

�3.� ábra

�3.� ábra

megnevezés cikkszám
 
M-külső sarok
300 ..............................23-140-00
�50 ..............................23-140-10
��5 ..............................23-140-20

M-külső sarokheveder
64/54  ......................... 23-137-63
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Mammut

típuselem merevítő heveder
illesztő fabetét

kiegyenlítő 
fabetét

A falvégcsatlakozás � db 
M-belső sarokelemmel 
alakítható ki, falvastag-
ság változás esetén fabe-
tét közbeiktatásával.
A merevítő hevederek 
teherbírási adatait lásd a 
�9. és 63. oldalon.

T-alakú falvégcsatlakozás
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135°-os sarok

A �35°-os sarkok merev, 
�35°-os külső és belső 
típus-sarokelemekkel 
zsaluzhatók.
Külső sarokelem élhossza: 
�5 cm
Belső sarokelem élhossza: 
�5 cm

A táblázatból valamennyi 
falvastagsághoz kiolvas-
ható az alkalmazandó 
fabetétek mérete.

megnevezés cikkszám

M-�35°-os külső sarok
300/�5 ........................23-150-00
�50/�5 ........................ 23-150-10
��5/�5 .........................23-150-20

M-�35°-os belső sarok
300/�5 ........................23-150-50
�50/�5 ........................23-150-60
��5/�5 .........................23-150-70 

�35º-os külső sarokelem �35º-os belső sarokelem

merevítő sín

illesztő fabetét unikapoccsal

merevítő heveder

Az illesztő fabetétek vastagsága

falvastagság  belső oldali  külső oldali merevítő 
cm-ben kiegyenlítés kiegyenlítés heveder 
 cm-ben cm-ben

�0 �,0  – QR 44 
�4/�5  –  –      – 
30  – �,0 QR 44 
35  – 4,0 RS �80 
40  – 6,3 RS �80
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Csuklós sarok

A derékszögtől eltérő 
szögű falsarkokat külső 
és belső csuklós saroke-
lemekkel képezzük. A 
külső sarokoldalakon 
merevítő hevederek 
használata szükséges, 
melyeket tányéros 
orsókkal lehet a normál 
falzsaluelemek funkciós 
bordáihoz erősíteni. A 
hosszirányú méretelté-
réseket illesztő fabeté-
tekkel kell kiegyenlíteni, 
és unikapcsos kötéssel 
rögzíteni.

Külső sarokoldal  
élhossza: ��,5 cm
Belső sarokoldal  
élhossza: 40 cm
Alkalmazhatósági  
tartomány: 60 - �80°

megnevezés cikkszám

M-külső csuklós sarok
300/��,5 ......................23-137-71
�50/��,5 ......................23-137-81
��5/��,5 .......................23-137-91

M-belső csuklós sarok
300/40 ........................23-137-31
�50/40 .........................23-137-41
��5/40 .........................23-137-51

merevítő heveder

tányéros orsó �8

illesztő fabetét unikapoccsal

tányéros orsó �8-al és  
tányéros anya �00-al átcsavarozva

felhegesztett, hatlapfejű DW-anya a 
belső csuklós sarokelem átkötéséhez
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Csuklós sarok

Amennyiben az E�-es 
elem 30 cm-nél kisebb, 
akkor az a belső csuklós 
sarokhoz menetes szár-
ral nem köthető szembe.
Ebben az esetben szük-
séges a belső oldalon is 
merevítő hevedereket 
és távtartó fabetétet 
beépíteni.

�7.� ábra

�7.� ábra

falvtg. [cm] α [°] E1 [cm] E2 [cm] U [cm]

�5 60 30 40 0,8

 65 - 75 30 30 6,7 - 0

 80 30 �5 �,3

 85 - �60 30 – �4,8 - 0

 �65 - �80 �5 lásd �7/�. ábra

30 60 30 45 0,8

 65 - 70 30 40 6,7 - 0

 75 - 85 30 30 �,3

 90 - 95 30 �5 �4,8 - 0

 �00 - �70 30 – ��,6 - 0

 �75 �5 lásd �7/�. ábra

távtartó fabetét

falvtg

falvtg
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Falhossz-kiegyenlítés

�8.�. ábra: hevederezés a funkciós bordákhoz

�8.�. ábra: méretkiegyenlítés passzbetéttel és unikapoccsal

csak hosszirányú 
húzóerő esetén 
szükséges 
(pl. falvégek 
közelében)

�8.3 ábra

megnevezés cikkszám

M-profilfapár*
300/�� ....................... 29-400-05
�50/�� ........................29-400-15
��5/�� .........................29-400-17
*párban

Unikapocs �� .......... 29-400-85

Kiegyenlítő fabetét
A �7 cm-nél szélesebb 
pótlásokat profilfapárral 
és a szükséges méretre 
szabott zsaluhéjjal is ki 
lehet alakítani. A kime-
revítést a szomszédos 
elemek funkciós bordáira 
tányéros orsóval felfo-
gatott merevítő hevede-
rekkel kell megoldani
(lásd �8.�. ábra).
Egyéb, zsaluzásból 
kihagyandó nyílásoknál 
(pl. későbbi betonozási 
ütem betonvasainak 
kivezetésénél, faláttöré-
seknél stb.) a kiegyenlítő 
profilfát zsalukapoccsal 
a táblák széleihez kell 
fogatni.
A horonnyal ellátott 
kiegyenlítő profilfát  
mindig párban szállítják.

M-passzbetét
5 cm-es hézagpótló 
betételem. Falzsaluhoz 
elemenként � db unika-
pocs ��-vel rögzítendő. 
Kapcsolat merevítés 
sínekkel történik. 
(�8.� ábra)
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L

Falhossz-kiegyenlítés

�0x�0-es fűrfa x betonmagasság kiegyenlítô fabetétzsaluhéj

RS ...

Táblázat a falhossz-kiegyenlítő sáv megengedett legnagyobb szélességének megha-
tározására, az alkalmazott heveder fajtája és a frissbetonnyomás függvényében (felületi 
egyenletesség a DIN �8�0� 3. táblázata 6. sorának megfelelően).

A kiegyenlítő sáv  
maximális szélessége (L) 
a különböző alkalmazási 
helyzetekben:
• merevítő hevederek 
a funkciósbordákra 
fogatva
• merevítő hevederek 
az átkötési helyek ma-
gasságában felfogatva 
– a frissbetonnyomás és 
a merevítősín fajtájának 
függvényében a  
lentebb található  
táblázat szerint.

Megjegyzés
Amennyiben a hossz-
kiegyenlítő sáv külső 
falsarok ill. falvéglezárás 
közelébe esik, számolni 
kell a falvégnyomás-
ból adódó vízszintes 
húzóerővel, ezért pl. 
a funkciósbordára a 
merevítőhevedert két 
tányéros orsóval kell 
rögzíteni  
(lásd �8.3. ábra).

�9.�. ábra: merevítő heveder az átkötési helyek magasságában felfogatva

merevítő heveder fajtája keresztmetszet kiegyenlítő sáv szélessége L [cm]

  funkciós bordákon  átkötési helyeken

  70 kN/m² 97 kN/m² 70 kN/m² 97 kN/m²

M-merevítő sín 44   — — 0,30 m 0,30 m*

M-merevítő heveder �80 � RR �00 x 50 x 3 �,00 m �,00 m 0,80 m 0,70 m* 

M-merevítő heveder �50   �,�0 m �,00 m 0,80 m 0,70 m* 

keresztmerevítő 300  � RR �00 x 60 x 4 �,75 m �,45 m �,�5 m �,�5 m*

M-merevítő heveder 450   �,75 m �,45 m �,�5 m �,�5 m*

M-merevítő erősített  

heveder 450 

* többtámaszú tartóként 
számolva� U �40 �,65 m �,�5 m �,00 m �,00 m* 



�0

Mammut

Pillérzsalu

Pillérheveder
A „pillérheveder GR�” 
és „-GR�”-vel és a 
különböző szélességű 
típuselemekkel tetszőle-
ges méretű, derékszögű 
pilléreket zsaluzhatunk.
A �,50 m és a 3,00 m  
magas elemeknél sar-
konként a 3 pillérheve-
dert tányéros orsókkal 
rögzítjük az elemek 
funkciósbordáihoz. A 
feszítőerőt a pillérheve-
deren átvezetett me-
netes szár veszi fel. A 
zsaluszerelést a középső 
pillérheveder felerősíté-
sével kell kezdeni.

Figyelem:
70 kN/m�-nél nagyobb 
frissbetonnyomás 
esetén a hasonlóan 
kialakított pillérmeg-
oldásnál valamennyi 
pillérhevedert menetes 
szárral kell átkötni (lásd 
fényképes ábra).

Külső sarkok
Külső sarokelemek és tí-
puselemek kombináció- 
jával max. �,00 m-es 
oldalméretű pillérek 
zsaluzhatók 4,�5 m-es 
betonmagasságig a  
DIN �8��8 (frissbeton- 
nyomás) és a DIN 4�35 
(betontömörítés vib-
rálással) előírásának 
betartása mellett.
Nagyobb pillérkereszt-
metszet ill. pillérmagas-
ság esetén pótlólagos 
körbekalodázást kell 
alkalmazni.

megnevezés cikkszám

M-pillérheveder GR� 
34/33 ..........................29-402-13
M-pillérheveder GR�
46/46 ..........................29-402-23

A 3,0 m magas típuselemek magasításánál: 
a vízszintes illesztésnél: 
��5 cm-es elemszélesség = 4 M-elemkapocs, 
�00 cm-es elemszélesség = 3 M-elemkapocs,  
�00 cm-nél kisebb elemszélesség = 
� M-elemkapocs

DW �5 menetes szár

típuselem

külső sarokelem

M-pillérheveder GR� –  
50-��5 cm-es pillérméreteknél

M-pillérheveder GR� –  
�5-50 cm-es pillérméreteknél 
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Pillérzsalu

Vario-elemek
A Vario (=multifunkciós)  
elemekkel szintén ki-
alakítható derékszögű 
pillérzsalu 5 cm-es pillér-
oldal-raszterrel.
A 89 cm szélességű 
Vario-elemekkel  
�0-60 cm-es, míg a  
��9 cm szélességű 
elemekkel �0-�00 cm-es 
élhosszúságú pillérek 
zsaluzhatók. 
Először a zsaluhéjborítást 
kell pontosan leszabni 
és felcsavarozni (sarok-
léceket behelyezni). Ezt 
követően az elemeket 
szélkerék-elv szerint kell 
összeállítani és a  
pillérfeszítő csavarokkal 
összekapcsolni.

Figyelem:
A �7 mm vastag zsaluhéj 
alkalmazásakor pillérfe-
szítő csavar �7-et, a �� 
mm vastag héj esetén 
pillérfeszítő csavar ��-et 
kell használni.

megnevezés cikkszám

M-Vario-elem
300/89........................23-601-00
�50/89 ........................ 23-601-10
��5/89 ........................23-601-20
  75/89 ........................23-601-30

300/��9 ......................23-601-50
�50/��9 ......................23-601-60
��5/��9 .......................23-601-70
  75/��9 ......................23-601-80

pillérfeszítő
csavar ��....................29-402-70
pillérfeszítő
csavar �7 ...................29-402-75

� tányéros anya 

� pillérfeszítő csavar 

� Vario-elem 

� zsaluhéj 

� tányéros orsó

Állíthatósági tartomány:
�0-60 cm  
89 cm széles elemmel
�0-�00 cm  
��9 cm széles elemmel  
raszterlépcső 5 cm

�
�

�

�

�

zsaluhéj  feszítőcsavar  vágási szélesség

�7 mm  pillérfeszítő csavar �7 B = x + �,5 cm 
 (aranysárga)

�� mm  pillérfeszítő csavar �� B = x + �,9 cm 
 (ezüstfehér)

Megjegyzés:
lásd még 50. oldal
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Falvégcsatlakozás

Itt több falvégcsatla-
kozásra vonatkozó 
megoldási lehetőséget 
mutatunk be. Az opti-
málisat az építéshelyi 
adottságok függvényé-
ben lehet kiválasztani.

Alapvetően arra kell 
ügyelni, hogy a zsa-
lut a meglévő falhoz 
szorosan illesszük a 
betonkicsorgások és a 
lépcsőzetesség elkerülé-
se érdekében.

kalapácsanya �5/60

hozzáfeszítés a 
meglévő falhoz a 
korábbi átkötési 
lyukon keresztül

távtartó fabetét korábbi átkötési lyuk

Vario-elem
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Falvéglezárás

pillérheveder GR �

DW menetes szár

pillérheveder GR �

tányéros orsó �8
Circo körpillérzsalu fél eleme

unikarom

pillérfeszítô csavar

�3.� ábra Munkahézag lezárás

�3.3 ábra�3.� ábra

�3.5 ábra�3.4 ábra

40 cm-es

falvastagságig

megnevezés ...........cikkszám

falvéglezáró heveder
40/60 ..........................29-105-50
M-pillérheveder GR�
34/33 ..........................29-402-13
Pillérfeszítő csavar 
��  ...............................29-402-70
Unikarom..................29-901-41

60 cm-es
falvastagságig

Falvéglezárások 
kialakítása: 
- Pillérfeszítő csavarral és 
merevítő hevederrel.  
A pillérfeszítő csavart a me-
revítő hevederrel együtt a 
funkciós bordánál fogatjuk 
a táblák bütüjére.
Az átkötés történhet az 
elemek szélén kívül,  
unikarom és DW-menetes 
szár felhasználásával  
(�3.�. ábra) vagy az elem 
szélében levő átkötési 
helyen.
- Falvéglezáró heveder 
40/60-al
A 40/60-as falvéglezáró he-
veder magassági értelem-
ben az átkötési helyeken 
kerüljön felhelyezésre.
Használata egyben pótolja 
a DW-menetes szár szere-
pét is. (�3.� ábra)
- Pillérhevederrel
A „pillérheveder GR�”-et 
a funkciósbordákra kell 
felfogatni. A falvéglezárás 
kialakítható fűrészelt fából 
és zsaluhéjból 
(�3.3 ábra). 
- Típuselemekből, ha a 
falvastagság lehetővé teszi 
(�3.4 ábra).
Az átkötést a pillérhevede-
reken átvezetett menetes 
szárral kell kialakítani. 
- Lekerekített falvégeket a 
„Circo” acél körpillérzsalu 
fél elemének felfogatásával 
tudunk képezni (�3.5 ábra).
Maximális falvastagság 
60 cm lehet.

Figyelem:
Nem szabad a DW �5-ös 
vagy a DW �0-as átkötő 
menetes szárhoz a végle-
zárást kitámasztani! (a nyírt 
menetes szár elpattan).

merevítő heveder

falvéglezáró heveder
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Falsíkváltás

A �0 cm-nél nem na-
gyobb falsíkugrásokat 
a típuselemek síkjának 
eltolásával alakíthatunk 
ki (�4.�.ábra). 
�0 cm-nél nagyobb ugrás 
esetén belső sarokele-
met kell használni  
(�4.�. ábra). 
A mindkét oldali Z 
formájú falsíkváltást 
(falkiugrást) belső sa-
rokelemmel és M-külső 
sarokhevederrel oldhat-
juk meg (�4.3. ábra). 
Minden esetben mereví-
tő hevederek szüksége-
sek a kimerevítéshez. Ha 
az elemkeretek egymás-
hoz képest síkban elto-
lódtak, egy unikapoccsal 
megoldható az összefo-
gásuk (�4.4. ábra).

DW menetes szár  
tányéros anyával

külsô sarokheveder

�4.� ábra: uni-kapoccsal átfogatva

�4.3 ábra

�4.� ábra

�4.4 ábra

távtartó  
fabetét
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Falsíkból kiálló pillér

Belső sarokelemekkel, 
normál típuselemekkel, 
és ha szükséges, távtartó 
fabetétekkel a kívánt 
falkiugrás zsaluzata 
gyorsan elkészíthető.
A statikai áthidalást 
merevítő hevederekkel 
biztosítjuk a funkciós 
bordánál.

távtartó fabetét

DW-menetes szár tányéros anyával

DW-menetes szár tányéros anyával

Unikapoccsal összefogatva
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Szinteltolásos táblaillesztés

Az egyes elemek rasz-
terfüggetlenül, problé-
mamentesen, minden 
további tartozék nélkül 
köthetők egymáshoz.
Álló, fekvő és magasí-
tott elemek - akár ferde 
síkban is - zsalukapocs-
csal szilárdan rögzíthe-
tők egymáshoz. 
A kimaradó sávok zsalu-
zását kiegyenlítő fabe-
téttel /profilfapárral /  
és méretre szabott 
zsaluhéjjal végzik, a mé-
rettől függően a zsalu-
héj merevítéséhez, ha 
szükséges, fűrészeltfát 
kell használni.
Az elemkapcsolathoz 
ebben az esetben is  
elegendő az unikapocs.

M-profilfapár M-profilfapár
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Fekvő elemek beépítése

megnevezés ...........cikkszám
Unikarom..................29-901-41
Kalapácsanya 
�5/60 ...........................29-900-23
Szalagfeszítő  
kapocs .......................29-307-60
Feszítőszalag ...........29-307-50
Feszítőszalag 
kocsi ...........................29-307-55

Fektetett helyzetű zsalu-
elemekkel a zsaluzási 
problémák egy része 
jobban megoldható, 
pl. a víztisztító beren-
dezések kiszélesedő 
medencefalainál, vagy 
a felül helyszűke miatt 
korlátozott zsalumagas-
ság esetén. Amennyiben 
a törtvonalú falkiszéle-
sedés �35°-os szöget 
zár be, úgy a �35°-os 
sarokelemet építjük be, 
minden más törésszög-
nél a csuklós sarokele-
met használjuk. 
Fekvő elemek esetén 
az alsó fekvő elem alsó 
átkötési helyén a mene-
tes szárra kalapácsanyát 
kell rácsavarni.
Alsó átkötés kiváltható a 
lyukraszteres feszítősza-
lag és a táblára kapcsolt 
szalagfeszítő kapocs 
segítségével.

kalapácsanya 60

kalapácsanya 60

unikarom

Sávalap zsaluzás

Példa egy víztisztító berendezés 
törtvonalú falának zsaluzására

Törtvonalú, egyedi  
merevítőheveder

feszítôszalag

sávalap szalagfeszítô 
kapocs
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A funkciós bordák a 
zsalu hátoldalán lévő, 
behegesztett DW bel-
sőmenetes hüvellyel 
ellátott keresztbordák, 
melyek lehetővé teszik 
a zsalutartozékok pl. 
oldaltámaszok, merevítő 
hevederek, fűrészelt fák 
stb. gyors rögzítését.
Az önbiztosító csapvég-
gel rendelkező betono-
zó konzol is ezekbe a 
menetes hüvelyekbe 
akasztható.
További előny, hogy e 
hüvelyekbe a normál 
DW-menetes szárak is 
behajthatók, lehetővé 
téve a zsalufelület áttö-
réseinél használt egyéb 
zsaluanyagok rögzítését, 
áthidalásokat a legkülön-
bözőbb esetekben  
(pl. kiugró épületrészek-
hez történő csatlakozás, 
túlnyúló, beépítendő 
építőanyagoknál stb.).
Ezek a kapcsolatok vala-
mennyi funkciósbordán 
lehetségesek, függetlenül 
az átkötési helyektől.

Kiegészítő zsalutartozékok rögzítése

Funkciós bordába beépített  
DW belső menetes hüvely
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Darukapocs

Elkülönítő vizsgálat 
Ha az ellenőrző méret 
meghaladja a 6� mm-t, 
akkor a darukapcsot 
azonnal le kell cserélni.
Már akkor is, ha a két él 
egyikének a mérete lépi 
túl ezt a határértéket.

Balesetmegelőzés
A balesetmegelőzési 
előírásokat valamint a 
nagytáblásításra vonat-
kozó építési műszaki 
irányelveket be kell 
tartani.

Biztonsági ellenőrzés

FIgyelem!
Kérjük az M-darukapocs 
termékismertetőjében 
foglaltakat figyelembe 
venni!

A Mammut darukapocs 
(�9.�. ábra) teherbírása 
�5 kN.
Kezelése igen egyszerű: 
először a biztosító fo-
gantyút ütközésig fel-
nyitjuk (�9.�. ábra), majd 
a darukapcsot rátoljuk a 
zsalutábla keretprofiljára 
addig, míg a kapocs orr-
része a táblahoronyba 
teljesen be nem ül. A 
rögzítéshez a biztosító 
fogantyút alapállásba  
visszaengedjük 
(�9.3. ábra).
Nagytáblásított elemek 
áthelyezésekor a daru-
kapcsot a táblatalálko-
záshoz kell kötni, ezzel 
oldalirányú elcsúszását 
meggátoljuk.

Biztonsági  
felülvizsgálat 
A darukapcsokat rend-
szeresen ellenőrizni kell: 
minden új munkahelyre 
történő kiadáskor, de 
legalább minden 500. 
emelés után. A meg-
engedett teherbírás 
túllépése esetén olyan 
megnyúlás keletkezik, 
mely maradó alakválto-
zást eredményez. Ezután 
már nem biztonságos a 
kapocs használata.

megnevezés cikkszám

M-darukapocs  ........ 29-401-21

ellenôrzô méret ≤ 6� mm

�9.� ábra

�9.� ábra �9.3 ábra
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Nagytáblásított egységek daruzása

A nagytáblásított és 
magasított egységek 
daruval történő felállí-
tásakor és a lefekteté-
sekor keletkező hajlító 
igénybevétel felvéte-
lére mindkét irányban 
merevítő hevedereket 
fogatunk fel, tányéros 
orsó segítségével. A 
fekvő elemmel magasí-
tott egységnél a daru-
kapocsnak mindig egy 
bordát kell közrefognia, 
megakadályozva ezzel 
a darukapocs vízszintes 
elcsúszását.

30.1. ábra
5,00 x 3,00 m = �5,00 m�-
es egység. Az 5 m-es  
szélességnél nem na-
gyobb egységek eme-
léséhez a függőleges 
táblaillesztéseknél pótló-
lag egy harmadik zsalu-
kapcsot kell felhelyezni, 
mellyel szükségtelenné 
válik merevítő hevede-
rek alkalmazása.
Súly: 800 kg.

30.2. ábra
5,00 x 4,�5 m = ��,�5 m�-es 
egységnél � db �50-es 
merevítő heveder és  
� db „merevítő sín 44” 
szükséges.
Súly: ��80 kg.

30.3. ábra
5,00 x 6,00 = 30,00 m�-es 
egységnél 4 db „MRS 
�80”-as merevítő heve-
der és � db „merevítő 
sín 44” szükséges.
Súly: �700 kg.

A magasított falzsalue-
lemeknél a sínek a zsalu 
fektetésénél – felállításá-
nál a kapcsolatot stabillá 
teszik.

30.� ábra

30.� ábra

30.3 ábra
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Nagytáblásított egységek daruzása

31.1. ábra
5,0 x 9,0 m = 45,0 m�-es 
egységnél 8 db  
M-RS �80-as merevítő 
heveder és 3 db  
merevítő sín 44  
szükséges.  
Súly: �580 kg.

Emelés előtt a felhelye-
zett zsalukapcsok, sínt 
rögzítő tányéros orsók 
stb. stabilitását ellenő-
rizni kell.
A nagyméretű ill. 
táblásított elemekre 
vonatkozó munkahelyi, 
munkaköri, munkabiz-
tonsági előírásokat be 
kell tartani (elem, mé-
ret, súly, létszám stb.).
Az elemek biztonságos 
szereléséhez, mozgatá-
sához, elhelyezéséhez, 
tárolásához szükséges 
munkavédelmi, bizton-
ságtechnikai (egyéni, 
kiegészítő) eszközök 
használata szükséges.

3�.� ábra
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Zsalukitámasztás / Munkaállványzatok

megnevezés cikkszám

kapcsolós  
oldaltámasz �50  ....29-109-20
kapcsoló nélküli  
oldaltámasz �50  ....29-109-25

állvány korlátelem �00

betonozó konzol

Támasztórudak / oldaltámaszok 
egymástól mért távolsága

a zsaluzat beállítására ≤ 4,00 m

szélterhek felvételére  ≤ �,50 m

Támasztórudak,  
oldaltámaszok 
A kuplungos zsaluka-
poccsal felszerelt támasz-
rudak, oldaltámaszok 
a zsaluelemek illesztési 
vonalán bárhol elhelyez-
hetők.
A csuklós kapcsolóval 
felszerelt oldaltámaszok, 
a zsalu funkciós bordái-
hoz, tányéros orsóval 
rögzíthetők.

Oldaltámasz 250
A csuklós kapcsoló nélkü-
li oldaltámasz egy  
támasztórúd R�50-bõl, 
egy támasztórúd  
SRL��0-ból és egy dup-
lacssuklós láblemezből 
(duplatalp) áll.

Bedugható betonozó 
konzol
A betonozó konzol 
felakasztásához a zsalu 
funkciósbordájában a 
konzolt 45°-kal el kell 
fordítani - a konzol felső 
része csak ekkor válik be-
dughatóvá – majd vissza 
kell engedni függőleges 
helyzetbe és az alsó rész 
egy tányéros orsóval a 
következő funkciósbor-
dához rögzíthető.

kapcsolós oldaltámasz �50

megnevezés

SRL támasztórudak

támasztórúd SRL ��0

támasztórúd SRL �70

R oldaltámaszok

támasztórúd R�60

támasztórúd R�50

támasztórúd R450

támasztórúd R630

6,00 m-es falmagasság felett

Triplex R 680
Triplex R 780
Triplex R 880
Triplex R 980

cikkszám

�9-�08-80

�9-�08-90

�9-�09-40

�9-�09-60

�9-�09-80

�9-�09-85

-
-
-
-

állítási
tartomány  
(m)

0,90 - �,50

�,�0 - �,�0

�,35 - �,00

�,90 - 3,�0

3,40 - 5,�0

5,�0 - 7,60

6,40 -   7,�0
7,40 -   8,�0
8,40 -   9,�0
9,40 - �0,�0

megengedett 
nyomóerő 
(kN)

�0

�5

�5

�5

�0

9,5

60
55
45
35

megengedett 
húzóerő 
(kN)

30

40

�5

30

30

9,5

65
65
65
65

súly
(kg)

6,0

�0,5

��,0

�8,5

35,8

68,0

��3,0
�39,0
�49,0
�60,0

ajánlott  
alkalmazási terület

a zsalu alsó részének víz-
szintes irányú beállításá-
ra; oldaltámasz �50-hez; 
kúszózsaluhoz 

összeszűkíthető akna-
zsaluhoz

—

az oldaltámasz �50 felső 
(meredekebb) támasza-
ként, 3,75 m-es falmagas-
ságig

falzsalukhoz, 6,00 m-es 
falmagasságig

falzsaluhoz 9,00 m-es 
falmagasságig

falzsalukhoz, pillérekhez
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Nagy magasságú falak 
kitámasztása 
Célszerű a nagy magas-
ságú falak kitámasztá-
sához a munkahelyre 
R �50-es és R 460-as 
támasztórudakból ös-
szeépített oldaltámaszt 
betervezni. Ekkor a 
csuklóskapcsolót és a 
talplemezt külön tétel-
ként kell megadni.
6,0 m feletti zsaluma-
gasságnál javasoljuk a 
MEVA Triplex R táma-
szokat használni.
A Triplex R oldaltámasz 
keresztmetszetében 
három párhuzamos 
rudazatból áll, melyek 
rácsozattal vannak 
egymáshoz merevítve. 
A magas, 6,00 m feletti 
zsaluzatok ferde kitá-
masztására, beállítására 
szolgál (lásd: MEVA 
Műszaki információ  
TI 33/00� -33/005).

Betonozóállvány  
BKB 125
A BKB ��5-ös betonozó- 
állvány egy gyorsan 
szerelhető, ��5 cm széles 
munkaállvány lehajtható 
korlátrésszel. A zsaluzat-
ra önbiztosító retesszel 
egyszerűen felfüggeszt-
hető (lásd 34. oldal).

megnevezés cikkszám

támasztórúd  
R 460 ..........................29-109-80
támasztórúd
R �50 ..........................29-109-60
csuklós kapcsoló .... 29-804-85
duplatalp ..................29-402-32

Zsalukitámasztás / Munkaállványzatok

támasztórúd R �50
(�,90 - 3,�0 m)

betonozó 
konzol

támasztórúd R 460
(3,40 - 5,�0 m)

állvány korlátelem �00

betonozóállvány 
BKB ��5

csuklós kapcsoló

csuklós kapcsoló

duplatalp
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megnevezés cikkszám

Betonozóállvány
BKB ��5/�40 .............29-417-00
BKB ��5/�35 ............. 29-417-10
BKB ��5/300 .............29-417-20
BKB csapóajtóval .....29-417-15
Homlokoldali korlát
BKB ��5 .....................29-417-30

Betonozóállvány 
BKB 125
A BKB ��5 betonozóáll-
vány egy gyárilag készre-
szerelt állvány, melyet 
csak összecsukott állapo-
tából kell szétnyitni.
Ezáltal gyorsan szerelhető, 
biztonságos állványt ka-
punk. Az állványpadozat 
48 mm vastag fűrészelt 
palló, melynek végeit egy 
acélprofil fogja össze.
�35 cm-es hosszának kö-
szönhetően a BKB ��5/�35 
betonozóállvány kedvező-
en szállítható, keresztben 
bármelyik teherautóra 
felrakható.
Az összecsukott állvány 
magassága mindössze  
�7 cm.
Teherbírása: � kN/m�

Daruzáskor a tehermen-
tesítés pillanatában a 
biztosító retesz automati-
kusan zár, a felemelkedés 
(kiakadás) kizárt. A korlá-
telem állhat 90°-os vagy 
�05°-os szögben.
Az állványvég-lezáró  
BKB ��5 elem rögzítésé-
hez � db tányéros orsó �8 
szükséges.
Javasoljuk legalább egy 
csapóajtóval rendelkező 
állványelem beépítését a 
dolgozók biztonságos köz-
lekedésének biztosítására.

felfüggesztési pont

A sarokrész és a kimaradó sávok kialakítása

felsô
korlátdeszka

közbensô
korlátdeszka

Munkaállvány BKB 125

homlokoldali korlát 
BKB ��5 állvány-végle-
záróként alkalmazva

homlokoldali korlát BKB ��5 áll-
ványoldalkorlátként alkalmazva a 
betonozóállvány BKB ��5/�40-nel 
összeépítve a kimaradó részeknél

a kimaradó rész átfedése 
(állványdeszka, korlátdesz-
ka) építéshelyi anyagból 
biztosítandó

borítás szélesség

lábdeszka 
min �0 x 3 cm



35

megnevezés cikkszám

betonozó  
konzol 90 .................29-106-00
betonozó  
konzol ��5 ................29-106-50
állványkorlátelem
�00 .............................. 29-106-75
állványvéglezáró
90/�00 ........................29-108-20
állványvéglezáró
��5/�00.......................29-108-30

Betonozó állvány
A 90-es vagy ��5-ös be-
tonozó konzol a funkci-
ósbordára függeszthető 
és tányéros orsóval az 
alatta lévő funkciós 
bordához rögzíthető. 
Az állványdeszkázat a 
konzolhoz erősíthető.
Az állványtávolság  
�50 kg/m�-es tehernél 
(�. állványcsoport) max. 
�,50 m az állványdesz-
kázat függvényében a 
DIN 44�0 szerint (lásd 
táblázat).

Állványvég-lezárás
Oldalkorlátra (állványkor-
látelem, korlátdeszkákkal 
és lábdeszkával) �,0 m-es 
munkaszint-magasságtól 
kezdve minden esetben 
szükség van.

Állvány-korlátelem 100
A betonozó konzol 90 ill. 
��5-be kell belehelyezni.

Megjegyzés:
A korlátdeszka ill. köz-
benső korlátdeszka mi-
nimális keresztmetszete 
a korlátoszlopok közti 
távolság függvényében:
�,0 m-ig: �5 x 3 cm
3,0 m-ig: �0 x 4 cm

�, �, 3

 állvány- deszka- vagy deszka- vagy pallóvastagság
 csoport pallószélesség cm-ben
  cm
   3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

  �0 �,�5 �,50 �,75 �,�5 �,50

  �4 és �8 �,�5 �,75 �,�5 �,50 �,75

Munkaállványok / Betonozó állványok

Munkaállvány a DIN 4420, 1. fejezete 
valamint a német Építési Szövetség 8-4/93-as számú kiegészítő nyilatkozata szerint

felsô korlátdeszka

közbensô korlátdeszka

lábdeszka min. �0 x 3 cm

borítás-szélesség

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

 � � 3

 állvány- az állványborítás felületarányos
 csoportok min. szélessége hasznos teher

  m kg/m²

 � 0,50 —
 � 0,60 �50

Kivonat a DIN 44�0 �. fejezetének 8. számú táblázatából:
megengedett max. támaszközök (m-ben) fából készült állványborítás esetén
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Összeszűkíthető aknazsalu

�

�

A különböző méretű 
aknákat típuselemekkel 
és a szükséges hosszki-
egyenlítő megoldásokkal 
zsaluzhatjuk. A legkisebb 
zsaluzható akna belméret 
�,55 x �,55 m (a mere-
vítés figyelembevétele 
nélkül).

Belső zsalu
A belső csuklós sarokele-
mek közé egy kiegyene- 
sített külső csuklós sa-
rokelemet szerelünk.
Ez a szokatlan beépítési 
forma lehetővé teszi 
az akna belsőzsaluzat 
csillagformára történő 
összeszűkítését.

Kizsaluzás
A menetes szárakat 
eltávolítani, merevítő 
hevedereket oldani, ösz-
szehúzatni a belső zsalut 
az SRL támasztórudak 
segítségével.
Egy daruemeléssel a 
belső zsalu komplet-
ten kivehető, vagy új 
betonozási pozícióba 
állítható.

Kardáncsukló  
beszerelése
A kardáncsukló (kettős-
csukló) az összehuzatás-
hoz szükséges, mivel a 
kizsaluzáskor / összeszű-
kítéskor / a zsalutábla 
elfordul a huzatórúdhoz 
képest.

* a merevítés figyelem-
bevételével

36.� ábra

36.3 ábra

� M-külső sarokheveder

� M-külső csuklós  
sarokelem

� Belső hevedersor a 
funkciósbordán – me-
revítő hevederből vagy 
fűrfából

� M-belső csuklós  
sarokelem

� SRL támasztórúd vagy 
építéshelyi megoldás

� M-zsaluelem

A belső hevederek maximális hosszának megállapításánál figyelemmel 
kell lenni a zsalu összeszűkíthetőségére (36.3 ábra)

L = E� + E� + 37 [cm]

36.� ábra: Kombi csuklóscsatlakozó (forgatható) ill. 

kardáncsukló kuplungos kombikapoccsal

�9 cm

támasztórúd állítási tartomány akna belső méret*

SRL ��0   90 - �50 cm �,90 - �,�0 m
SRL �70 ��0 - ��0 cm �,�0 - �,80 m

�

�

�

�

megnevezés cikkszám

kuplungos  
kombikapocs  ......... 29-804-60
kardáncsukló ...........29-804-81
kombi csuklóscsatlakozó 
(forgatható) ........... 29-804-64



37

Aknazsalu – M kizsaluzóelemmel

Két részből kialakított, zár-
ható és nyitható M-kizsaluzó-
elem keretbordán átkötési 
lyukhellyel
Mammut és StarTec táb-
lákhoz Unikapocs ��-vel 
rögzíthető.

Bezsaluzott állapotban 
a tányéros orsó �00-at a 
belsőmenetes zsalubeállítási 
hüvelybe rögzítjük. (�. ábra)

Kizsaluzás első lépésében 
(�. ábra) a �-es részről a 
zsalukapcsokat eltávolítjuk, a 
tányéros orsókat áthelyezzük 
a zsalubontási menetbe és 
addig csavarjuk, míg a beton-
felülettől el nem válik.
A kizsaluzás második lépésé-
ben (3. ábra) a fél elemrész 
eltávolítható és a zsalu 
bontható.

Megjegyzés:
A Mammut és StarTec fal-
zsaluelemeket unikapoccsal 
egymáshoz rögzíthetjük.

�. ábra: Kizsaluzás - elsô lépés

�. ábra: Bezsaluzott állapot

3. ábra: Kizsaluzás - második lépés

M-kizsaluzó elem részei

4. ábra: Unikapocs ��

????????????????

Mammut StarTec

Tányéros orsó �00

Zsalu bontási menet

Zsalu beállítási menet
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Az ábrázolt folyamat 
egyenes falszakaszt 
feltételez. Általában ja-
vasolt a sarokból indulva 
kezdeni a zsaluzást.

Elemek szállítása
A teherautón szállított, 
teljes elemrakatok 
mozgatása lehetséges a 
44. oldalon bemutatott 
eszközök segítségével.

Bezsaluzás
A zsaluhéjat formalevá-
lasztóval beszórjuk. A fal 
kitűzését követően az 
első elemet egy- illetve 
két kapcsolós oldaltá-
masszal az aljzathoz 
rögzítjük. Ezáltal az 
elemet felborulás ellen 
biztosítottuk. A további 
elemeket a már beépí-
tett elem mellé tesszük, 
majd MEVA zsalukap-
csokkal hozzárögzítjük 
(6.old.).
A betonozó konzolt és 
a hozzá tartozó korlátle-
zárókat is ráakasztjuk a 
zsaluzatra.

Zsalu elhelyezéskor, 
zsaluszereléskor be kell 
tartani a gépi és kézi 
mozgatásra és az eme-
lésre vonatkozó munka-
biztonsági előírásokat, és 
használni kell a kiegészí-
tő és egyéni biztonság-
technikai eszközöket.

Zsaluzat építése és bontása
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Zsaluzat szerelése és bontása

A zsalura rögzített 
kidobozolások, nyílás-
kirekesztések stb. és 
a vasszerelés után a 
kontrazsaluval a szem-
ben lévő oldal zárható, 
ügyelve arra, hogy az 
átkötési helyek egymás-
sal szembekerüljenek. 
(Használaton kívüli 
átkötési helyeket be kell 
dugózni).
A falba elhelyezett, PVC 
kónuszokkal felszerelt, 
méretre szabott PVC 
csöveken keresztül a 
DW-átkötőszárakkal 
a kétoldali falzsaluzat 
összeköthető. Ezáltal a 
záróoldali falzsaluzat 
is biztosított elborulás 
ellen.

Betonozás előtt el-
lenőrizni kell a zsalu 
stabilitását, alak és 
mérethelyességét.

Betonozás
Falak, pillérek betonozá-
sakor az előírt betonozási 
sebességet (m/óra) és 
a betonbedolgozásra 
(tömörítésre) vonatkozó 
előírásokat be kell tartani. 
/�0. oldal DIN 4�35  
�. fejezet/
Betonozáshoz használt 
tűvibrátorok, zsaluvib-
rátorok stb. műszaki 
előírásait figyelembe 
kell venni. Ügyelni kell, 
hogy zsaluvibráláskor ne 
sérüljön a zsalufelület.
Betonozást a betonozó 
állványról (esetleg kísérő 
állványról) kell végezni. 
A biztonságos mun-
kavégzés érdekében 
javasolt a csapóajtóval 
ellátott BKB állvány 
használata.
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Kizsaluzás

A minimális kizsaluzási 
betonszilárdság eléré-
sére ügyelni kell. A 
műveletet a betonozó 
állványok eltávolításával 
kezdjük.

A kontraoldali zsaluzat 
elemeit egyesével a 
magasításnál kezdve 
/illetve táblásítva/ 
bontjuk.

Az elemek zsalufelüle-
tét és az elemszéleket 
a betonmaradványtól 
megtisztítjuk, a sérült 
felületet javítjuk és a 
következő beépítés 
előtt beton-leválasztó-
szerrel kezeljük.
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Zsaluzat szerelése és bontása

Fokozottan kell ügyelni 
a zsaluzatok előszerelé-
sére, be- és kizsaluzására, 
munkahelyi, munkaközi 
biztonságos tárolására.

Kötőelemek tárolása 
alkatrészkonténerben, 
kalodában

Csak jó minőségű, kar-
bantartott zsaluzatot 
szabad beépíteni!
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Zsaluzat építése és bontása

4�.� ábra

4�.� ábra

zsalubontás kezdési helye

Zsaluzási terv
Ahhoz, hogy a Mammut 
zsaluzatot gazdaságosan 
és hatékonyan használ-
juk, felhasználásukat 
előre meg kell tervezni 
és elő kell készíteni. 
Ezt követően meg kell 
határozni - naponkénti 
átállítást feltételezve - a 
forgatott zsalu célszerű 
mennyiségét. Ezt az aláb-
bi tényezők befolyásolják:
• a zsaluzat súlya
• be- és kizsaluzási idő
• átállítások (a nagytáb-
lás áthelyezés csökkenti a 
zsaluzási időt)
• az emelőberendezések 
(daru) teljesítőképessége
• ésszerű ütemezés a 
sarkok, a vasszerelés stb. 
függvényében
• az elkészült zsalukiosz-
tási tervekből adódik az 
anyagkigyűjtés

Zsaluelhelyezés
A fogadóterületnek tisz-
tának, síknak és teherbí-
rónak kell lennie, ezzel 
biztosítható a gyors 
szerelés és bontás.

Zsaluszerelés
Munkavédelmi szem-
pontok miatt javasolt, 
hogy először a külső 
oldali falzsalut állítsuk 
fel. Indulópont lehet egy 
sarok vagy fixpont. A fel-
állított elemeket a belső 
(lásd 43.� ábra) vagy 
külső oldal felől rögtön 
húzást-nyomást felvenni 
képes oldaltámaszokkal 
rögzítjük.
Nagytáblás előszerelés 
esetén (egyenes talajon) 
a zsaluoldaltámaszokat 
és betonozó konzolokat 
is előre felhelyezzük. Az 
összes Alkus zsaluhéjjal 
borított elemet előzőleg 
MEVA zsaluleválasztó 
olajjal kell lepermetezni.

Az elemek kapcsolása
Előírás szerint az ele-
meket elegendő � db 
zsalukapoccsal egymás-
hoz rögzíteni  
(lásd 4�.� ábra).  
Kivétel: 90°-os saroknál 
a külső sarokelemhez  
3 db zsalukapocs  
szükséges.

Zsalukitámasztás
A felállított zsaluele-
met oldaltámaszokkal 
ill. támasztóelemekkel 
azonnal biztosítani kell 
elborulás ill. szélteher 
ellen. A kitámasztások 
távolsága a felhaszná-
lási szituációtól függ 
(közelebbit  
lásd 3�. oldal). 
Az oldaltámasz talp-
lemeze a padozaton 
szilárdan álljon. Talajra 
talpalásnál  
� talajszeggel, betonra 
� nagyteherbírású dü-
bellel kell lefogatni.
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Zsaluzat építése és bontása

Munkaállvány
A munka- és betonozó 
állványok alapjául a zsa-
lura erősíthető betonozó 
konzolok (lásd 43.� ábra) 
szolgálnak. A betonozó 
konzolok távolsága az 
adott szakaszon alkal-
mazott állványdeszkák 
vastagságától függ a  
DIN 44�0 � fejezet  
8. sz. táblázata szerint 
(lásd 35. oldal). 
Az állványdeszkák és a 
betonozó konzol fixen 
rögzíthetők egymáshoz. 
A munkaállvány beterí-
tése csak akkor kezdhető 
el, ha a zsaluzat mindkét 
oldala ki van biztosítva, 
az egyik oldal oldaltáma-
szokkal, a másik pedig a 
már megfeszített mene-
tes szárakkal visszakötve 
a szemközti oldalhoz.

A zsalu zárása
Kétoldali falzsaluzásnál a 
betonozási magasság be-
jelölése, a kirekesztések 
elhelyezése és a vassze-
relés befejezése után az 
egymással szembeállított 
(azonos típusú és mére-
tű) zsalutáblákat a falon 
átvezetett DW-menetes 
szárral és csuklós tányé-
ros anyával rögzíteni kell. 
A falba elhelyezett, a fal-
vastagságnak megfelelő 
méretű, két végén kónus-
szal ellátott műanyag cső 
biztosítja a DW-menetes 
szár visszanyerhetőségét. 

Kizsaluzás
A zsalu bontását a zsalu 
végén ill. az egyik sarok-
ponton kezdjük. Rövi-
debb zárt falszakaszoknál 
(≤ 6 m) a belső oldali zsa-
lu kizsaluzási (zsalubontá-
si) helyét kell betervezni 
(lásd 4�.� ábra), különben 
a zsalu beszorulhat  
(beékelődhet) és tapa-
dása is túl erős lesz a 
betonhoz.
Első lépésként a tányéros 
anyákat és a DW-mene-
tes szárakat távolítjuk 
el. A kitámasztás nélküli 
zsaluoldalt eldőlés ellen 
ki kell biztosítani, vagy 
azonnal eltávolítani.

A zsaluelemeket (ill. a 
nagytáblásított egysége-
ket) az illesztési vonalak 
mentén lévő zsalukap-
csok eltávolításával sza-
badítjuk fel. A daruval 
történő áthelyezés első 
mozzanata a betonfelü-
letről történő leválasztás.
Kézi zsaluzás esetén a 
zsalueltávolítást előzze 
meg a betonozó konzo-
lok eltávolítása.
Nagytáblásított zsaluzás 
esetén a zsaluzási egy-
ségek áthelyezésekor a 
betonozó konzolokat és 
oldaltámaszokat nem kell 
leszerelni, azokat együtt 
lehet mozgatni. Kizsalu-
zás után a táblafelületet 
(biztonságosan megtá-
masztott) felállított hely-
zetben meg kell tisztítani, 
olajozni és a következő 
zsaluzási pozícióba áthe-
lyezni. Az utolsó betono-
zás után az egységeket 
vízszintes helyzetben kell 
szétszerelni, megtisztítani 
és az elszállításhoz köte-
gekbe rakni. Szállításhoz 
a kötegeket szétcsúszás 
ellen biztosítani kell (pán-
tolás stb.), a rakatok közé 
stafnifa kerül.

Megjegyzés
A mindenkori balesetvé-
delmi előírásokat és a 
nagytáblásításra, zsaluzásra 
vonatkozó kiegészítő utasí-
tásokat be kell tartani!
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 m Kapcsolós oldaltámasz 
funkciós bordához 
rögzítve

Betonozó konzol 90 (ill. ��5) 

43.� ábra



44

Mammut

Emelőkötél Stapos 60

A kötélhurok egy kettős 
textilburokkal ellátott 
műszálas szövetheve-
derből (szalagból) áll. A 
teherbíróképesség rá 
van nyomtatva. A kötél-
hurkot egy horganyzott, 
önbeakadó ütközősarok 
rögzíti a zsalutábla 
sarokrészéhez.
Az elemrakatok daruval 
történő megemeléséhez 
4 db Stapos 60 emelő-
kötél szükséges. Ezek 
az elemrakatot négy 
oldalról formatartóan 
(szétcsúszásmentesen) 
körülfogják.

Kezelési utasítás
Az elemrakatnak alátét-
fákon (�0 cm vtg.) kell 
feküdnie (44.� ábra). 

Először a függesztőele-
met lábbal a rakat sarka 
alá igazítjuk (44.3 ábra). 
Ezt követően a  
kötélhurkot felrántjuk 
(44.5 ábra). 
Ettől a rugalmas füg-
gesztőelem a zsaluelem 
profiljába (hornyába) be-
ugrik, és ezzel elkerüljük 
a nem kívánt (véletlen) 
kiakadást (44.4 ábra)

44.� ábra 44.� ábra

44.3 ábra 44.4 ábra

44.5 ábra
megnevezés cikkszám

Emelőkötél  
Stapos 60 ..................29-403-25
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Emelőkötél Stapos 60

Műszaki adatok

megnevezés emelőkötél Stapos 60

cikkszám �9-403-�5

súly 3,� kg

szín kék

megengedett teherbírás Kötélhurkonként �0kN (�t)

megengedett rakatsúly � t

keretprofil-vastagság 60 mm

rakatmagasság (max.) ��6 cm azaz �0 zsaluelem

maximális rakatmagasság  
nagytáblák esetén Mammut 300/�50 = 5 zsaluelem

Biztonságilag  
ellenőrzött

Daruval történő rakat-
emelés során a Stapos 
emelőkötél használata 
biztosítja, hogy a négy 
kötélágban a teherel-
oszlás egyenlő legyen. 
A Stapos emelőkötél 
fel- és leakasztásához 
elegendő egyetlen 
dolgozó.

Figyelem
A Stapos emelőkötelet 
csak kétágú darukötél-
hez csatlakoztatva lehet 
használni, az idevo-
natkozó emelési és 
darukötözési szabályok 
betartásával. 
� m-es elemszélesség 
felett már négyágú 
darukötél használata 
szükséges.

Rakodás – áthelyezés
Több egymáson lévő 
elem rakodásakor az 
egyes elemek egymáson 
történő elcsúszását meg 
kell akadályozni. 
A MEVA az elemek el- 
csúszását gépkocsis szál-
lításkor rakodást bizto-
sító illesztőcsapokkal és 
átpántolással oldja meg.
Az építkezésről történő 
visszaszállításkor  
hasonlóan kell eljárni.
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Mammut

Emelőcsap / Darukötél 60

46.� ábra

46.3 ábra

Darukötél
A darukötél (46.�. ábra) 
az elemrakatok gyors 
le- és felrakodására, vala-
mint talajközeli mozgatá-
sára szolgál.
Ekkor az emelőcsapot a 
zsaluelem oldalán levő 
4 db, mindkét végén az 
elem keretprofiljához 
hegesztett hüvelybe kell 
csatlakoztatni.

Emelőcsap
Az emelőcsappal  
(46.� ábra) és bármilyen, 
az építkezésen levő 
négyágú emelőkötéllel az 
elemrakatok mozgatha-
tók (mindig 4 db emelő- 
csapot kell egyszerre 
használni).
A megengedett teher-
bírás meghatározásához 
számítással igazoltan csak 
3 db emelőcsapot lehet 
figyelembe venni.

Figyelem!
Emeléskor a kötelek 
megfeszülése után az 
emelőcsapok biztonsági 
reteszét (46.� ábra) el-
lenőrizni kell. Az emelés 
csak ezután folytatható.

46.� ábra

emelôcsap biztosított helyzetben

kb.
kb.
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Emelőcsap / Darukötél 60

47.� ábra

47.� ábra

47.3 ábra megnevezés cikkszám

Darukötél 60 ...........29-401-45
Emelőcsap 60 ..........29-401-40

Műszaki adatok

Darukötél 60  
az alábbiak szerint 
alkalmazható a Mammut 
elemekből álló rakatok 
emeléséhez:
Rakatmagasság a �50 cm 
széles elemekből max. 
8 db, a ��5 cm és ennél 
keskenyebb elemekből 
max. �0 db.
A darukötél súlya �� kg, 
max. teherbírása 30 kN 
(3 t)

Emelőcsap 60
súlya: �,0 kg, 
max. teherbírása �0 kN 
(� t)

Áthelyezés (emelés)
Több elem emelése 
esetén a rakatot szétcsú-
szás ellen biztosítani kell. 
Ez egy feszítőhevederrel 
(pánttal) (47.� ábra) vagy 
két megfelelő hosszúsá-
gú DW-menetes szárral 
történik, melyeket felső 
végükön tányéros anyá-
val kell rögzíteni. 
(47.3 ábra).
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Támasztóbak STB

A Mammut zsalurend-
szer a támasztóbak  
STB-vel együtt alkal-
mazható azokban az 
esetekben, ha egy 
meglevő fal (pl. résfal, 
egyéb fal) elé kell egy 
köpenyfalat betonozni, 
tehát a zsalu csak egy 
oldalról alakítható ki.  
A támasztóbak STB 300 
segítségével 3,5 m-es,  
a támasztóbak 
STB 450-nel és magasító 
elemeivel 8,00 m fölötti 
falak zsaluzata is meg-
támasztható.
Ilyen jellegű feladatok 
megoldásához az erre 
vonatkozó kiadvány út-
mutatásait kell betartani. 

Kúszóállvány KLK 230

Magas falaknál, homlok-
zatoknál, hídpilléreknél, 
lépcsőházaknál, aknák-
nál a Mammut falzsalut 
a KLK �30-as kúszóáll-
ványra lehet elhelyezni, 
és fixen rögzíteni.
Ilyen jellegű feladatok 
megoldásához az erre 
vonatkozó kiadványok 
útmutatásait kell figye-
lembe venni.

Figyelem!
A támasztóbak vagy a 
kúszóállvány beépítésé-
hez részletes zsaluterve-
zésre van szükség.

Egyoldali zsaluzat

Kúszó zsaluzat
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Szolgáltatások

MevaCAD - több idő a 
kreatív megoldásokra
Speciális program a 
kétdimenziós zsaluter-
vezésre.
A MevaCAD egy 
Autocad programra 
épített, a gyakorlatban 
többszörösen kipróbált 
tervezési rendszer (saját 
fejlesztés �987 óta). Ez 
a szoftver valamennyi 
ügyfél rendelkezésére 
áll, beleértve az oktató-
előadások és a „hotline” 
(forródrót) biztosítását. 
Ezáltal a zsalutervezés 
optimalizálható, ütem-
tervek, anyagkigyűjté-
sek készíthetők.  
A program alternatív 
megoldások kidolgozá-
sára is képes. 
Az eredmény: kifino-
mult zsaluzási koncepció 
és időnyerés a kreatív 
megoldásokhoz.

Zsaluzási tervek
Magától értetődően 
tervező irodáinkban és 
a MEVA egyéb kiren-
deltségeinél valamennyi 
munkaasztal számító-
géppel segített terve-
zőrendszerrel (CAD) 
felszerelt. Teljesen mind-
egy, hogy egy zsaluterv 
Budapesten,  
Lipcsében, Münchenben, 
vagy Haiterbachban 
a központban készül, 
a számítógép mindig 
segít szakembereinknek 
az optimális megoldás 
megtalálásában.
Ez a gyakorlatban hasz-
nálható, jól áttekinthető 
zsalu- és ütemterveket 
jelent.

Bérlés
A Meva GmbH. bérleti 
zsaluparkja több mint 
��0.000 m�. Ügyfeleink 
részére ezzel lehetővé 
tesszük, hogy a nagyobb 
zsaluzási csúcsok lefedé-
sére, bérparkunkból zsa-
lueszközeinket igénybe 
vegyék.

Egyedi, különleges 
megoldások
Ha különleges feladatok  
megoldása válik szük-
ségessé (pl. Y-alakú 
formák), mindig tudunk 
segíteni a feladathoz 
legyártott egyedi 
elemekkel, melyek a 
keretes zsaluelemekhez 
illeszthetők. A MEVA-
nál külön részleg dol-
gozik az ilyen jellegű 
feladatok megoldásán.

Statikai számítás egy-
oldali zsaluzat esetén
Egyoldali zsaluzatok-
nál problémát jelent a 
betonnyomás erőinek 
megfelelő levezetése.
Kérésre a MEVA ilyen 
esetekben staikai mére-
tezést készít.

Tisztítás, felújítás
A zsalu tisztítása gépe-
sített eszközökkel egy 
futószalagsoron megy 
végbe.
A felújítás a mérettől 
függően a következő-
képpen történik:
A kereteket átvizsgálják, 
kijavítják, rozsdátlanító 
eszközzel fémtisztára 
megtisztítják, majd 
mázolják és új zsalu-
héjborítással látják el. 
Ameddig alkalmazás-
technikailag nem okoz 
nehézségeket, a felújí-
tás költségszempontból 
gazdaságosabb, mint új 
zsalu vásárlása.
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Mammut

Vario-elemek

A Mammut Vario-zsa-
lutáblák alkalmasak 
pillérek, hídfõk stb. 
építéséhez, valamint 
betonozási ütemvégek 
lezárására.
A zsaluelemek rendel-
keznek a pillérfeszítő 
csavarok befogadására 
alkalmas, lyuksoros ke-
resztbordákkal, az egyedi 
méretű zsaluhéjborítás 
rögzítésére szolgáló 
szegelhető bordákkal, 
valamint a bordákra 
hegesztett DW-belső-
menetes hüvelyekkel a 
különböző zsalutartozé-
kok rögzítésére.

A 3,00 és �,50 m magas 
elemek mindegyikének 
három lyuksoros bordája 
van.

Az �,�5 m és a 0,75 m 
magas elemek mind-
egyikének egy lyuksoros 
bordája van.

Figyelem!
A Vario-elemeket mint 
szériaelemeket, zsaluhéj 
nélkül szállítják.

Megjegyzés
Vario elemből kialakított 
pillér a ��. oldalon

megnevezés cikkszám

M-Vario-elemek
300/  89 .....................23-601-00
�50/  89 ..................... 23-601-10
��5/  89 ......................23-601-20
  75/  89 .....................23-601-30

300/��9 ......................23-601-50
�50/��9 ......................23-601-60
��5/��9 .......................23-601-70
  75/��9 ......................23-601-80




