
Szerelési és felhasználási útmutató
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A MevaFlex bármilyen egyenes, íves, tagolt alaprajzot, sík 
vagy gerendás, monolit vagy elõregyártott födémet, válto-
zó födémvastagságot és belmagasságot követni tudó, rend-
kívül jól illeszkedõ födémzsalurendszer.

Használata igen egyszerû, akár két ember is biztonsá-
gosan és könnyen kezelheti. Ezáltal munka, idõ és költség 
takarítható meg.

Felhasználása szerteágazó, sokféle lehet: a klasszikus fö-
démzsaluzáson kívül alátámasztó állványként, de akár mun-
kaállványként, vagy elõregyártott födémpanelek, gerendák 
ideiglenes, építés közbeni alátámasztásaként is alkalmazha-
tó.

Nagy födémvastagságnál, nagy belmagasságú födém- 
nél illetve asztalzsaluzat kialakításnál a födémzsalu felszer-
kezetet szervesen kiegészíti a MEP födémtámaszokból és 
MEP keretes, nagyteherbírású állványból kialakított alátá-
masztó rendszer.

A betonminõség és az idõjárási viszonyok figyelembe-
vételével a megfelelõ helyekre utólag beépített, ritkított 
alátámasztásnak köszönhetõen a MevaFlex födémzsalu a 
betonozást követõen gyorsan kizsaluzható. Így az utólagos 
födémtámaszokkal beszorított zsaluhéjsávok (illetve desz-
kacsíkok) maradnak csak beépítve a megfelelõ betonszilárd-
ság eléréséig. A többi nagyértékû zsaluanyag a következõ 
ütemben újra felhasználható.

A MevaFlex födémzsalu lehetõvé teszi, hogy az építke-
zésen kevesebb zsaluval, kevesebb élõmunka-ráfordítással, 
megfelelõ gépesítéssel, gyors és gazdaságos zsaluforgatás 
érhetõ el. A MevaFlex födémzsaluval készített vasbeton 
felület vakolást nem igényel. A jó minõségû, a pontosan 
illesztett, felületkezelt (olajozott) zsaluval az elõírt felületi 
minõséget kapjuk.

A MEVA tervezõ mérnökei a számítógépes tervezõprog-
rammal elkészítik a zsalukiosztási rajzot és a hozzá tartozó 
anyagkigyûjtést. 

A MEVA szolgáltatásai közé tartozik a zsaluzás betanítása 
és a mûvezetés.
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TartalomjegyzékKérjük, ügyeljen az alábbiakra:
Ebben a mûszaki ismertetõben sok fontos információ és 
utalás található meg, melyek segítségével Ön a MevaFlex 
zsalut az építkezésen elõírásszerûen, gyorsan és gazdasá-
gosan használhatja.
Túlnyomórészt olyan rendszermegoldási példákat mu-
tatunk be, melyek a gyakorlatban leginkább elõforduló 
esetekre alkalmazhatók.
Az itt nem taglalt problémák és különleges helyzetek 
megoldásához a MEVA szakemberei készséggel állnak 
rendelkezésére.
Termékeink alkalmazásakor mindig be kell tartani a ba-
lesetvédelemre, munkavédelemre és építésre vonatkozó 
elõírásokat.
A zsaluszereléshez, megmunkáláshoz, tisztításhoz, szinte-
zéshez stb. szükséges szerszámokat, gépeket, kiegészítõ 
állványokat, biztonságtechnikai eszközöket az adott létesít-
ményre vonatkozóan a kivitelezõ biztosítja.
A közölt fotók, szerelési rajzok, bemutató jellegû részletek 
vagy építési helyek a könnyebb megértést szolgálják, és 
biztonságtechnikailag nem mindig a végleges megoldást 
ábrázolják.
Kérjük, tartsa be a mûszaki-mûveleti útmutatásokat és mé-
retezési táblázatokat. Amennyiben ezektõl eltérõ, egyedi 
feladatai vannak, akkor külön statikai számítások szüksé-
gesek.
Csak kifogástalan minõségû, letisztított zsaluanyagok 
építhetõk be. A sérült elemeket el kell különíteni. Pótalkat-
részként csak eredeti MEVA alkatrészek használhatók.
Már a zsalutervezés idõszakában célszerû a zsaluzási és 
betonozási ütemeket a statikussal, a kivitelezõvel közösen 
meghatározni.
A statikai terven megadott födémparaméterekre tervezett 
zsaluzatnál ügyelni kell arra, hogy munka közben a zsalu-
zat az elõírtnál nagyobb terhelést ne kapjon.
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4.1 ábra

5

MevaFlex fõ elemei

Zsaluhéj
H20 fatartó 
fióktartóként

H20 fatartó 
fõtartóként

Keresztfej

Támaszfej

Csapszeg

Födémtámasz

Háromláb

Rögzítõ kampó

4.2 ábra

A MevaFlex födém-
zsalu fõ alkotó elemei 
(4.1 ábra):

1   Zsaluhéj
21 mm vastag, há-

romrétegû, fenyõbõl 
készült, mûgyanta-be-
vonatú zsaluzólemez 
(kis súlyú, könnyen 
mozgatható) Elhe-
lyezéskor ügyelni 
kell arra, hogy a 
zsaluhéjak száliránya 
az alátámasztásra (fi-
óktartóra) merõleges 
legyen.

2   H20 fatartó
Válogatott fenyõ- 

bõl készült, tömör- 
fagerincû, méret és 
alaktartó, 20 cm ma-
gas fatartó.

Födémzsaluzáskor 
fõtartóként és fiók-
tartóként egyaránt 
használható.

Fatartók hosszirá-
nyú illesztése átla-
polással történik, 
mindenféle méretû és 
változó formájú alap-
rajz gazdaságosan 
kialakítható.

3   Keresztfej H20
A villák közötti 

méretbõl adódóan a 
keresztfej a fõtartó-
nak használt H20-as 
fatartók végeinél egy, 
illetve a toldásoknál 
(átlapolásoknál) kettõ 
fatartó felfekvését 
teszi lehetõvé, és 
egyben oldalirányú 
elmozdulás ellen is 
biztosít.

4   Födémtámasz
A zsaluzat függõle-

ges terheit vezeti le 
az aljzatra. Kiválasztá-
sakor figyelembe kell
venni, az állíthatósági 
tartományt és a tá-
masz teherbírását.

Magassági durva 
beállítás a csapszeg-
gel, a finomállítás a
menetes orsórésszel 
történik.

5   Háromláb
Biztonságossá és 

egyszerûvé teszi a 
munkavégzést. A fõ- 
tartósor végén és a 
fõtartók átlapolásánál 
levõ födémtámaszok 
megtámasztásának 
fontos eszköze. Szál-
lítás vagy raktározás 
közben a háromláb 
összezárható.

6   Támaszfej
A közbensõ tá-

maszokra helyezett 
támaszfej biztosítja 
azokat eldõlés ellen, 
nem kell a támaszt a 
fatartóhoz szögelni.

1

Megnevezés Cikkszám

Födémtámasz MD
300/20 (175-300) ...29-907-35
Keresztfej H20 ......29-206-40
Támaszfej H20 ......29-907-00
Csapszeg 14/90 ....29-909-94
Andrásmerevítõ ....29-907-10
Háromláb .............29-905-50 

2

3

2

6

4
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Zsaluszerelés / Bezsaluzás

5.5 ábra

A kiválasztott mé-
retû és teherbírású 
MEVA támaszt a meg-
felelõ magasságra kell 
kihúzni és rögzíteni. 
(Durva beállítás) (5.1 
ábra)

A villás kialakítású 
keresztfej vagy MEP 
keresztfej jól illeszthe-
tõ a támaszba. Az MD, 
ME ill. MEP támaszok 
végéhez –elmozdulás 
ellen- rugós csapszeg-
gel rögzíthetõ.

A fõtartók végén és 
a fõtartók csatlako-
zásánál (átlapolásnál) 
keresztfejjel ellátott 
támaszokat kell el-
helyezni. A támaszok 
megtámasztásához, 
felállításához szüksé-
ges a háromláb. (5.2 
ábra)

Az elfordítható há-
romláb a sarokban, 
fal mellett is lehetõvé 
teszi a támasz bizton-
ságos megfogását.  
(5.3 ábra)

Szereléskor a szét-
hajtott háromlábat 
lehelyezzük és a táma-
szokat az íves kengyel 
segítségével rögzítjük. 
(5.4 ábra)

A terv szerinti távol-
ságban a következõ 
támaszt felállítjuk és 
a H20-as fatartóból a 
kezdõ fõtartósort a 
keresztfejbe elhelyez-
zük.

Födémszélen lévõ 
zsaluzatnál, ge-
rendazsaluzatnál a 
3,00 m feletti zsa-
lumagasságoknál, 
andrásmerevítés segít-
ségével a keresztirá-
nyú merevítést biztosí-
tani kell. (5.5 ábra)

5.1 ábra 5.2 ábra

5.3 ábra

5.4 ábra

Megnevezés Cikkszám

Andrásmerevítõ ....29-907-10
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Zsaluszerelés / Bezsaluzás

 
 

6.1 ábra

6.2 ábra

A fõtartóként 
elhelyezett H20-as 
fatartók a kereszt-
fejnél átlapolással 
csatlakoznak (toldási 
hossz támaszközéptõl 
25-25 cm)

A következõ 
fõtartósor tengelyé-
nek kitûzése után az 
elõkészített táma-
szokra –praktikus sze-
relõrúd segítségével- 
beemelhetõk a H20-as 
fatartók. (6.1 ábra)

A fõtartókra a terv 
szerinti távolságban 
felhelyezzük a fiók-
tartókat a H20-as 
fatartókból (szerelõ-
rúd segítségével). A 
fióktartók távolságát
méretre szabott tá-
volságtartóval köny-
nyen ellenõrizhetjük. 
(Lehet a fióktartókat
fektetve is felrakni és 
ezt követõen felállít-
va az adott távolságra 
beállítani.) (6.2 ábra)

A hosszabb H20 fa-
tartókból kialakított 
fõtartókat szerelés 
közben ideiglenes 
alátámasztással kell 
ellátni. Szerelés köz-
beni max. támasz tá-
volság 3,5 m.

Födémzsalu sze-
reléshez -zsaluma-
gasságot figyelembe
véve- mozgatható 
(munkahelyi) segéd-
állvány szükséges.

Megjegyzés
Födémzsaluzat csak 

teherviselõ fogadó-
részrõl indítható!
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Zsaluszerelés / Bezsaluzás

7.1 ábra

7.2 ábra

A fõtartókra az 
elõzõ fióktartósor
mellé a következõ 
fióktartósort átla-
polással helyezzük 
el (átlapolás a ten-
gelytõl 25-25 cm). A 
fióktartó kiosztásnál
figyelembe kell venni
a zsaluhéjak méretét 
is. A megadott sorban 
a zsaluhéj találko-
zásnál a biztonságos 
felfekvés miatt a fiók-
tartót duplázni kell. 
A kezdõ zsaluhéjakat 
max. 50-es szöggel a 
fatartóhoz rögzítjük 
és ehhez ütköztetve, 
hézagmentesen he-
lyezzük el a következõ 
zsaluhéjakat. A zsa-
luhéjak elhelyezése 
mindig a beterített 
rész felõl történjen a 
biztonságos munka-
végzés érdekében. (7.1 
ábra) Szabad födém-
mezõknél az adott 
helyen a szerkezetet 
andrásolással meg kell 
fogni.

Figyelem! A fatartó 
és zsaluhéj rakatokkal 
a szerelés közbeni zsa-
luzat csak a készültsé-
gi foknak megfelelõen 
terhelhetõ.

A zsaluhéjak elhe-
lyezésével párhuzamo-
san a födémterheléstõl 
függõen a megadott 
távolságban támaszt-
juk alá a közbensõ tá-
maszokkal a fõtartót. 
A támasz központosí-
tását, könnyebb kizsa-
luzását biztosítja a tá-
maszfej. (Így a támaszt 
nem kell a fatartóhoz 
szögelni.) (7.2 ábra)

A támaszokon lévõ 
menetes finombeállí-
tással a zsalu szintbe 
állítható.

A szintezõrúd a 
födémszintezést meg-
könnyíti.

A biztonságos mun-
kavégzés érdekében 
el kell helyezni a 
födémszélen H20-as 
korláttartót /korláttal/ 
a végfalaknál állványt 
vagy korlátot.

A zsaluhéjak, és az 
összes támasz elhelye-
zése után terhelhetõ 
csak a födémzsaluzat.

A zsalufelület olajo-
zása, a födémszél le- 
zárás, dobozolás, vas- 
szerelés és a zsalu sta- 
bilitásának ellenõrzé-
se után kezdhetõ a 
betonozás.

Betonozáskor 
ügyelni kell az egyen-
letes terítésre. Beton-
bedolgozásnál arra, 
hogy a vibrátor ne 
sértse fel a zsaluhéjat.
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Zsaluszerelés / Kizsaluzás

8.1 ábra

8.2 ábra

A gazdaságos zsa-
luforgatás érdekében 
lehetõség van a korai 
kizsaluzásra.

Kizsaluzáskor elõször 
a közbensõ támaszokat 
bontjuk el. Támaszon 
lévõ menetes csavarral 
a támaszt tehermente-
sítjük (MEP támasznál 
a gyors süllyesztõ-
rendszer segítségével 
egy kalapácsütéssel a 
támasz tehermentesít-
hetõ).

Majd a rögzítõ kam-
pó kihúzásával a a 
támasz összetolható. 
Az utólagos alátámasz-
táshoz ezeknek a tá-
maszoknak egy részét 
felhasználjuk. A többi 
támaszt tároló kalodá-
ba tesszük, így mozga-
tásuk munkaszinten, 
illetve daruzáskor egy-
szerû és biztonságos 
(8.1 ábra).

A statikussal egyez-
tetett helyen már a be- 
zsaluzáskor keskeny 
zsaluhéj-csíkot helye-
zünk a zsaluhéj-sávok 
közé, ide kerülnek ké- 
sõbb a póttámaszok 
(szükségtámaszok).

A kizsaluzáskor a 
közbensõ támaszokat 
egyesével a bennmara-
dó zsaluhéj alá helyez-
zük és beszorítjuk (8.2 
ábra).

A korai kizsaluzáskor 
csak ezek a támaszok 
maradnak a födém 
alatt (a statikussal 
egyeztetett ideig), 
minden más zsalu-
anyag kibontható és 
a következõ ütemben 
újra felhasználható.

Megnevezés Cikkszám

Szállító kaloda ......27-000-20
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Zsaluszerelés / Kizsaluzás

9.2 ábra

9.1 ábra

A támaszok mene-
tes részének leenge-
désével a födémzsalu 
6 cm-rel lesüllyeszt-
hetõ, és a fióktartók
bontása elkezdhetõ. 
A H20-as fatartókat 
elbillentjük, oldalukra 
fektetjük és kihúzzuk. 
A zsaluhéj csatlakozá-
soknál lévõ fióktartó-
kat csak ezt követõen 
bontjuk.

A fióktartók egy
részének eltávolítása 
után bontjuk a zsalu-
héjakat, és a maradék 
fióktartót.

(Nagy belmagasság 
esetén letalpalható, 
mozgatható állványt 
kell használni). Ez-
után következik a fõ-
tartók, háromlábak, 
támaszok bontása és 
összegyûjtése a zsa-
luállítás fordított sor-
rendjében.

A zsaluelemeket ki- 
zsaluzás után meg 
kell tisztítani az eset-
leges beton-szeny-
nyezõdésektõl és faj-
tánként csoportosítva 
tárolni, megkönnyítve 
ezzel a következõ be-
építést.

Minél gyakrabban 
használjuk a zsalu-
anyagot, annál jobb a 
kihasználtsága, ezért 
érdemes mindent 
megtenni a korai ki-
zsaluzhatóság érde-
kében.

Megjegyzés
Kizsaluzott beton-

felületrõl az esetleges 
cementlé kicsurgást el 
kell távolítani. 

Megnevezés Cikkszám

Alu gurulós állvány   29-905-60
Alu gurulós állvány magasító ..    
..............................29-905-65
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10.1 ábra

10.3 ábra

l = fióktartó távolság

A képlet arra az esetre vonatkozik, ha 
a zsaluhéj legalább 3 ponton fekszik fel 

(min. két köztes mezõ).

   Zsaluhéj Fióktartótávolság
       (m)           (cm)  
1,5 75 2 mezõ
 50 3 mezõ 
2,0 66,7 3 mezõ
 50 4 mezõ
 40 5 mezõ 
2,5 62,5 4 mezõ
 50 5 mezõ

10.2 ábra

10.4 ábra

Terhelések / Méretezési táblázat

Statikai váz:Zsaluhéj méretezési 
táblázat
Alapfeltételek: 
háromrétegû 21 mm 
vastag zsalulemez
(zsaluhéj)
–E = 7500N/mm2 
(nedves)
Megengedett 
–σB = 6,5 N/mm2 
(nedves)
–Terhelés DIN 4421 
szerint
–Lehajlás < l/500 (fesz-
távra vonatkoztatva)
(10.1-10.3 ábra)

Alkus mûanyag  
21 mm vastag  
(AL 21) zsaluhéj
–E=6300N/mm2

Megengedett 
–σB = 41 N/mm2  
 (EN 408 szerint)
–Terhelés DIN 4421 
szerint
–Lehajlás < l/500 

A H20 (tömörfage-
rincû és tömörfaövû) 
fatartók  
egyedi teherbírása:
Nyomatéki teherbírás: 
Mmeg=5,0 kN/m

Nyíróerõ teherbírás: 
Qmeg=11,0 kN

Súly: 5,5 kg/m
Az értékek csak álló 
helyzetû fatartók 
esetén érvényesek!
(10.4 ábra)

Zsaluhéj diagram (21 mm vtg. 3S):

H20-as fatartó – jelölések
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11.1 ábra

Táblázat használata:
Példa: 20 cm-es födém esetén, ha a fióktartók távolsága 62,5 cm 

                  a fõtartótávolság max. 2,72 m, 
                  az alátámasztások távolsága 1,14 m

11.2 táblázat

Terhelések / Méretezési táblázat

Terhelés:
A DIN 4421 német 
szabvány egyértel-
mûen meghatározza, 
hogy födémzsalu 
esetén milyen terhek-
kel kell számolnunk. 
Ehhez bázisként 
szolgál a DIN 1055-ös 
szabvány.
A terhek egyik cso-
portja az állandó 
terhek:
- tervezett vastagság-
ban felhordott friss-
beton és vb. szerelés 
(q1=26 kN/m3×d)
- a zsaluzat és az áll-
vány önsúlya (q2=0,3 
kN/m2)
A terhek másik cso-
portja a járulékos 
terhek:
- a betonozás kör-
nyezetében az épí-
tési tevékenységbõl 
származó függõleges 
terhek,
melyeket a 
frissbetonteher 20%-
ának, de legalább 
1,5 kN/m2-nek kell 
felvenni
- vízszintes teher, 
mely a nem tervezett 
vízszintes igénybevé-
telbõl adódik (pl.: a 
támaszok ferdeségé-
bõl), ezt a függõleges 
teher 1/100-ának kell 
venni és felvételérõl 
gondoskodni kell (pl.: 
kitámasztás a meglé-
võ falakhoz, pillérek-
hez).

Méretezés
A fent említett szab-
ványok által elõírt 
igénybevételeknek 
eleget tevõ méretezõ 
táblázat teszi igazán 
egyszerûvé a zsaluki-
osztást, mely elsõsor-
ban a H20-as fatartók 
egyedi teherbírására 
alapoz.  

Az így megtervezett 
födémzsalu egyes 
födémtámaszaira jutó 
terheket külön ellen-
õrizni kell (elégséges 
a legjobban igény-
bevett támaszt ellen-
õrizni, erre a támasz-
ra jutó terhelési mezõ 
felületét szorozzuk 
az adott födémvas-
tagsághoz tartozó 
fajlagos összteherrel, 
a szorzat nem lépheti 
túl a födémtámasz 
teherbírását). (11.1 
ábra)

Méretezési táblázat 
használata
A födémvastag-
ságnak megfelelõ 
sorból leolvashatjuk, 
hogy különbözõ 
fióktartótávolságok
esetén mekkora 
lehet a maximális 
fõtartótávolság. 
A kiválasztott fióktar-
tó és fõtartó távolság 
alapján a födémvas-
tagság sorából meg-
tudhatjuk a fõtartó 
távolsághoz tartozó 
maximális támasztá-
volság értéket. (11.2 
táblázat)

Figyelembe kell venni 
a felhasznált zsaluhéj 
teherbírását és azok 
méretrendjét.

Zsaluméretezési táblázat
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12.1 táblázat 12.2 ábra

12.3 ábra

Teherlevezetés / Alátámasztás

Támaszkoncepció: 
Valamennyi támasz 
megfelel az Euronorm 
EN 1065 szabvány D 
és E osztálya elõírása-
inak.

A támaszok fejlesz-
tésük során olyan kia- 
lakítást kapnak, mely-
nél a támasz bármely 
kihúzottsági (magas-
sági) állapotában azo-
nos terhelhetõségû. 
Ez az egységes teher- 
felvevõ képesség 
szükségtelenné teszi 
a terhelési táblázatok 
használatát, redukálja 
a támaszféleségek 
számát és végsõ soron 
javítja a beépítési szá- 
mot (kihasználtságot) 
az univerzális táma-
szoknak köszönhe-
tõen. 

Az Euronorm D és 
E osztályába tartozó 
támaszok úgy kerül- 
tek kialakításra, hogy 
a csövek falvastag-
sága és a statikai el-
rendezés egyidejûleg 
megfeleljen a B és C 
osztály és a DIN elõ-
írásainak.

A külsõ és belsõ 
csõ egyaránt acélból 
készült.

A bevált magasság-
állítási módszerrel 
elkerülhetõ a hossza-
dalmas állítgatás. 
A durva magasság-
beállítás a rögzítõ 
kampóval, míg a fi- 
nomállítás a támasz 
külsõmenetes részén 
futó állítóanyával tör-
ténik.

Födémtámaszok a 
talplemezük formája 
alapján is megkü-
lönböztethetõk. Az 
Euronorm szabvány 
valamennyi osztálya 
elõírja a födémtámasz 
talpának formáját is. 
A jellemzõ támasz-
talp forma az összes 
terhelési osztálynál 
egyetlen szempillan-
tás alatt eldönthe-
tõvé teszi az adott 
támasz besorolását, 
megengedett legna-
gyobb teherbírását 
és rakatolásnál vagy 
raktározásnál is gyors 
felismerhetõséget biz-
tosít. (12.2-12.3 ábra)

A zsalufelszerkezet-
tel összeépítve az 
MD támaszok bár-
mely kihúzottsági 
állapotban 20 kN-ig 
terhelhetõk. Az ME 
támaszok bármely 
kihúzottsági helyzet-
ben 30 kN nyomóerõ-
vel terhelhetõk (12.1 
táblázat).

Támaszok jelölésé-
nek értelmezése: 

MD300/20
- D osztály
- kihúzási magasság 
300 cm
- 20 kN-nal terhelhetõ
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A MEP támasz az 
EN 1065 szabvány E 
osztályának elõírása 
alapján került kifej-
lesztésre. A telesz-
kópos támasz belsõ 
csöve acél, a külsõ 
csõ alumínium. Az 
alumínium csõ külsõ 
felületén lévõ T-for-
májú hornyaiba a 
MEP merevítõ keret 
csatlakoztatható. 

A MEP támaszon 
levõ SAS gyorssüly-
lyesztõ-rendszerrel ki-
zsaluzáskor (egy kala-
pácsütéssel) a támasz 
tehermentesíthetõ, 
így erõkímélõ mó-
don lehet a menetes 
finom beállító részt
lecsavarni. 

Az állítóanyában 
lévõ rugós tehermen-
tesítõ szerkezet már a 
kizsaluzáskor automa-
tikusan újból „élesre” 
állítja magát. (13.3 
ábra)

Az EN 1065 szab-
vány értelmében kü-
lönálló támaszként: 

a MEP300 támasz 
(teljes kihúzási tarto-
mányban) 30kN-nal.

a MEP450 támasz 
(tetszõleges beépítés 
esetén) 20kN-nal, ha a 
belsõ acélcsõ van alul, 
30kN-nal terhelhetõ, 
a teljes kihúzási tarto-
mányban. (13.1 ábra)

További MEVA ter- 
mékekkel történõ 
együttes felhasználás 
esetén pl. MEP-kere-
tekkel összekötött 
térbeli rendszerbe 
megfogott támasz 
a DIN4421 szerint 
40 kN-ig terhelhetõ. 
(13.2 táblázat)

A MEP támaszba 
helyezett és csapszeg-
gel rögzített MEP 
keresztfej belsõ DW 
15 menetes részébe a 
zsalufelszerkezet (H20 
fatartó, acélsín) DW 
15 menetes szárral és 
tányéros anyával lefo-
gatható.

A MEP táma-
szok és MEP 
oszlophosszabítók 
közötti húzásbiztos 
kapcsolat a csapos 
toldóelem segítségé-
vel alakítható ki. (13.4 
ábra)

MEP csapos 
toldó

finombeállító

alumínium profil

gyors
süllyesztõ

SAS gyors süllyesztõ a MEP támaszon

MEP támasz és oszlop-
hosszabbító csatlakozása

rugós csapszeg

Födémtámasz megengedett terhelése (kN)

Teherlevezetés / Alátámasztás

13.2 táblázat

MEP 450*           MEP 300

13.1 ábra

13.4 ábra

13.3 ábra
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A MEP alkalmas ma-
gas födémszerkeze-
tek, gerendák, egyedi 
mérnöki létesítmé-
nyek alátámasztására.

Jól illeszthetõ fö-
démasztalzsaluhoz a 
MevaFlex és MevaDec 
födémzsaluhoz.

MEP térbeli áll-
ványrendszer esetén 
valamennyi belmagas-
sághoz elegendõ két 
támasztípus. A 4,5m 
feletti magasságok 
esetén, a MEP táma-
szok MEP toldókkal és 
MEP keretekkel egé-
szülnek ki.

MEP-nehézállvány 
teherbírására vonat-
kozó általános adatok

MEP támaszokból, 
MEP toldókból és 
MEP keretekbõl kiala-
kított nehézállvány 
esetén a térbeli rend-
szerbe megfogott 
támasz max. 40 kN-ig 
terhelhetõ (a DIN 
4421 szerint).

Az állványrendszer 
felül megfogott, azaz 
a vízszintes erõket 
felül az állvány át 
tudja adni más szer-
kezeteknek, így a 
MEP nehézállvány 40 
kN lábankénti (táma-
szonkénti) teherrel 
terhelhetõ, a támasz 
kihúzottságától füg-
getlenül.

Az állványrendszer  
v/100 nagyságú 
vízszintes erõt vesz 
magára, akkor a tá-
maszok maximális 
kihúzottsága 80 cm 
lehet.

MEP keretes áll-
ványra vonatkozó 
részletek a Szerelési 
és felhasználási útmu-
tatóban.

MEP alátámasztó állvány

14.1 ábra 14.2 ábra

14.3 ábra 14.4 ábra



MF15

20
08

/0
5–

H

Különleges beépíté-
si helyzetekben, az ál-
lítható ollós átlósme-
revítõk (andrásolás) is 
rendelkezésre állnak. 
Ezekkel bármilyen 90 
és 350 cm közötti tá-
volság merevíthetõ.

A MEP támasz alu-
mínium profiljába
illeszthetõ egy csuklós 
csõbilincs, mely a 48 
mm-es átmérõjû áll-
ványcsövek csatlakoz-
tatását teszi lehetõvé.

RSK oldaltámasz 
csatlakoztatható a 
MEP-állvány támaszai-
hoz, így biztosított ol-
dalirányú elmozdulás 
ellen. (15.1 ábra)

A padlón lévõ szint-
ugrások és egyenet-
lenségek a MEP táma-
szok belsõ csövének 
különbözõ mértékû 
kihúzásával kiegyen-
líthetõk.

A támaszok alá 
helyezett gömbsüveg 
alátéttel a fogadórész 
lejtése követhetõ 
(max. 9%). Nincs szük-
ség aláékelésre (15.2 
ábra)

A MEP állványborí-
tó elemek (padozat) 
önbiztosító módon 
kapcsolódnak a MEP 
merevítõ keretekhez, 
gyorsan felhelyezhe-
tõk, biztonságos járó-
felületet képeznek.

Az állványon ki-
alakított közbensõ 
járószintek a csapóaj-
tóval ellátott nyíláson 
keresztül létráról jól 
elérhetõk. (15.3 ábra)

MEP alátámasztó állvány

15.3 ábra

15.2 ábra

15.1 ábra

5°

Gömbsüveg alátét

MEP támaszok és kiegészítõ elemek
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(16.1 ábra) 
MEP keretes áll-

vány elõszerelhetõ, 
és daruval a beépítés 
helyére emelhetõ 

(16.2 ábra)
MEP keretes áll-

vány vízszintes irányú 
mozgatása 2 MEP 
kizsaluzókocsival 

(16.3 ábra)
MEP keretes áll-

vánnyal fixen ösz-
szeszerelt MevaFlex 
födémzsaluegység 4 
emelõhurok segítsé-
gével daruval elhe-
lyezhetõ. 

(16.4 ábra)
SDT kizsaluzókocsi-

val történik az asz-
talzsaluzat vízszintes 
irányú mozgatása 

(16.5 ábra)
MEP keretes állvány-

nyal alátámasztott 
asztalzsalu kiemelése 
kacsacsõr-himbával 
(parapet esetén a 
MEP támaszok a csuk-
lós elem segítségével 
felhajthatók) 

(16.6 ábra)
A födémszélre 

kitolt asztalzsalu ki-
emelés kacsacsõr-him-
bával (parapet esetén 
a támaszokat fel lehet 
hajtani) 

Részletes techno-
lógiai leírást a MEP 
keretes állvány és az 
SDT asztalzsaluzat 
Szerelési és felhaszná-
lási útmutatóiban!

16.1 ábra 16.2 ábra

16.3 ábra 16.4 ábra

16.5 ábra 16.6 ábra

Alátámasztó rendszerek
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Zsaluzat / alkalmazás

A homlokzaton 
végigfutó gerendák 
illetve a konzolosan 
túlnyúló födémsza-
kaszok zsaluzásánál 
különös figyelmet kell
fordítani az alátá-
masztó rendszer biz-
tonságos teherleveze-
tésére, a konzolosan 
túlnyúló zsaluzatok 
megfogására, vissza-
kötésére és a szerelés 
közbeni munkavédel-
mi állványok, korlátok 
elhelyezésére.

Alternatív példák
17.1 ábra
Gerenda zsaluzat:

-Fõtartó leszorítás 
DW menetes szárral 
és anyával a MEP ke-
resztfejbe
-Fõtartó-fióktartó
összekötés, fióktartó-
szorítóval
-Andrásmerevítés
-Zsalu visszakötés fe-
szítõlánccal
-Gerendazsalura sze-
relt H20 korláttartó
-Induló szinten lévõ 
munkavédelmi korlát

17.2 ábra
Szerelés közbeni 

járószint kialakítás az 
alsó födémen keresz-
tül lefogatva az adott 
terhelésre méretezve

17.3 ábra
Végfalra felszerelt 

KAB190 konzolos áll-
ványra helyezett MEP 
keretes állvány

17.4 ábra
Gerenda zsaluzás 

visszakötött asztal-
zsaluzattal. A zsalu 
daruval a következõ 
szintre átemelhetõ.

17.5 ábra
Födémzsaluzás 

az alatta lévõ fö-
dém zsaluzatának 
bentmaradása esetén

17.6 ábra
Konzolosan túlnyúló 

födém zsaluzásnál az 
alátámasztó rendszert 
fix fogadórészig kell
levezetni (pl. MEP ke-
retes állvány alkalma-
zásával)

17.1 ábra 17.2 ábra

17.3 ábra

17.4 ábra

17.5 ábra 17.6 ábra
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Amennyiben a ge-
renda és a födém kü-
lön betonozási ütem-
ben készül, akkor a 
gerenda oldalzsaluzat 
keretes falzsalu-ele-
mekkel is készíthetõ 
(pl. AluStar, StarTec). 
Az unikarom haszná-
latával lehetséges a 
falzsaluzatok geren-
dán kívüli átkötése. 
Nagy elõny, hogy 
ebben az esetben a 
betonozást követõen 
a gerenda oldalzsalu-
zat gyorsan, egysze-
rûen elbontható, a 
gerenda alátámasztás 
azonban változatla-
nul helyben marad és 
a födémzsaluzat már 
szerelhetõ is. (18.1 
ábra)

A derékszögû ge-
renda támasz 40/30-as 
elem (18.3 ábra) egyik 
szára sík, a másik 
U-kialakítású. Elhe-
lyezése és rögzítése 
többféle lehet.

Födémszél lezárás-
nál a gerenda támasz 
40/30-as eleme köz-
vetlenül a 21 mm vas-
tag zsaluhéjhoz vagy 
a H20-as fatartó felsõ 
övére ráhúzva szöge-
léssel rögzíthetjük. 
(18.2 ábra)

Födémszél vagy 
gerenda oldalzsalu 
kialakításnál a 21 
mm-es zsaluhéj rögzí-
téséhez fûrészelt fa, 
illetve fatartó hasz-
nálható. (18.4 ábra)

Gerenda oldalzsalu

18.1 ábra

18.2 ábra

18.4 ábra

Megnevezés Cikkszám

Gerenda támasz 40/30 ...29-500-10 
H20 korlátelem 100 .......29-107-20 
H20 korlátelem 140 .......29-107-25 
Unikarom .......................29-901-41
Menetes szár DW 15/90 .29-900-80 
Tányéros anya 15/100 ....29-900-20 

18.3 ábra
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A H20 fióktartóra 
felhelyezett és négy 
szöggel rögzített ge-
renda támasz 40/30-
as elem függõleges 
szárához, a gerenda 
oldalzsaluzat faanya-
ga szögelhetõ. (19.1 
ábra) Alkalmazás a 
19.2 táblázat szerint.

A gerenda oldal-
támaszra a magasító 
elem gyorsretesszel 
felszerelhetõ. A ge-
renda támasz maga-
sító elemére rögzített 
alátámasztófül bizto-
sítja az oldalzsaluzat 
H20 fatartójának fel-
fekvését.

A H20 fióktartóra
felhelyezett gerenda-
támasz a fatartó felsõ 
övéhez ékes, H20 ge-
renda-zsalukapoccsal 
is rögzíthetõ. (19.3 
ábra) Alkalmazás a 
19.4 táblázat alapján.

Egymással szemben 
felhelyezett oldal-
támaszt a duplázott 
H20 fióktartók aljára
szegezett bordás 
sínnel és lefogató 
orsók segítségével 
biztonságosan lehet 
összefogatni (19.5 
ábra) Alkalmazás 19.6 
táblázat alapján.

A táblázatok a 
gerenda oldalzsalu-
zatok átkötés nélküli 
elhelyezéséhez adnak 
támpontot.

Gerenda 
magasság 

H (cm)

Födém 
nélkül
(cm)

Födém
d = 20
(cm)

Födém
d = 25
(cm)

Födém
d = 30
(cm)

Födém
d = 35
(cm)

Födém
d = 40
(cm)

20 250 - - - - -

25 250 - - - - -

30 250 140 120 110 100 90

35 160 110 100 90 80 70

40 105 90 80 70 65 60

50 70 65 60 55 50 45

60 55 50 45 40 - -

Gerenda 
magasság 

H (cm)

Födém 
nélkül
(cm)

Födém
d=20
(cm)

Födém
d=25
(cm)

Födém
d=30
(cm)

Födém
d=35
(cm)

Födém
d=40
(cm)

20 250 - - - - -

25 250 - - - - -

30 250 - - - - -

35 250 150 135 120 110 100

40 200 125 110 100 90 80

50 160 90 80 70 65 60

60 110 65 60 55 50 40

70 60 40 - - - -

Gerenda 
magasság 

H (cm)

Födém 
nélkül
(cm)

Födém
d = 20
(cm)

Födém
d = 25
(cm)

Födém
d = 30
(cm)

Födém
d = 35
(cm)

Födém
d = 40
(cm)

25      

30      

35 250 200 170 165 160 155

40 250 180 160 155 150 140

50 200 160 145 140 135 125

60 170 150 120 125 110 95

70 135 135 100 105 95 85

75 115 100 90 85 75 60

E ≥ 6000 N/mm2    
nedves zsaluhéj: 21 mm

Gerenda / oldalzsalu

19.1 ábra

19.3 ábra

19.5 ábra

Gerenda támasz 40/30 alkalmazásához

Gerenda támasz 40/30 – gerenda támasz magasítóval, 
és H20 gerenda zsalu kapocs alkalmazásával

Gerenda támasz 40/30 – gerenda támasz magasítóval, 
bordás sínnel és lefogató orsóval

19.2 táblázat

19.4 táblázat

19.6 táblázat
Megnevezés Cikkszám

Gerenda támasz 40/30 .................. 29-500-10
Gerenda támasz magasító ............. 29-500-40
Fatartó alátámasztó fül ................. 29-500-25
Gerenda zsalukapocs H-20 ............ 29-500-45
Gerenda támasz feszító bordás sín 29-500-20
Gerenda támasz beforgató orsó .... 29-500-35
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MevaCAD- több idõ 
a kreatív megoldá-
sokra

A MevaCAD egy 
AutoCAD programra 
épített, a gyakorlat-
ban többszörösen 
kipróbált tervezési 
rendszer, kétdimen-
ziós zsalutervezésre 
(saját fejlesztés, 1987 
óta).

Ezt a szoftvert ügy-
feleink megvásárol-
hatják.

Segítségével a zsa-
lutervezés optimali-
zálható, ütemtervek, 
anyagkigyûjtések ké-
szíthetõk. A program 
alternatív megoldá-
sok kidolgozására is 
képes. Az eredmény: 
kifinomult zsaluzási
koncepció és idõnye-
rés a kreatív megoldá-
sokhoz.

Kiviteli tervek isme-
retében a MevaFlex 
fatartós födémzsalu 
elemeibõl az adott 
szerkezeti kialakításra 
zsalukiosztási rajz ké-
szíthetõ.

A számítógépes 
tervezõprogrammal 
megrajzolt különbözõ 
méretû gerendák íves, 
egyenes vagy ferde 
vasbeton födémek 
zsaluzási rajzai alap-
ján a zsaluanyag-ki-
gyûjtést a számítógép 
összeállítja.

A terv és az anyag-
lista ismeretében a 
legbonyolultabb szer-
kezetek zsaluzatának 
összeszerelése is egy-
szerû feladattá válik.

Egyedi, különleges 
megoldások kidol-
gozásában is tudunk 
segíteni, az adott 
feladathoz az egyedi 
elemeket megtervez-
zük és legyártatjuk.

Ha nincs kéznél 
zsaluzási rajz, akkor 
a méretezési táblá-
zatban megadott ér-
tékek alapján lehet a 
zsaluzatot összeállíta-
ni./lásd. 11.2 táblázat/

Termékeink optimá-
lis és gazdaságos fel-
használása érdekében 
elõadásokat tartunk, 
ahol szakembereink 
tájékoztatják Önöket 
fejlesztéseinkrõl, új-
donságainkról.

Zsalukiosztás

Alkalmazási példa 

Metszet

Alaprajz

20.1 ábra
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A Meva különbözõ 
típusú födémzsaluzati 
rendszerei jól kiegé-
szítik egymást.

-MevaFlex födém-
rendszer: flexibilis,
minden alaprajzhoz 
és belmagassághoz 
a legváltozatosabb 
helyszíni monolit 
vasbeton szerkezeti 
formákhoz vagy az 
elõregyártott födém-
szerkezetek alátá-
masztásához egyaránt 
jól alkalmazható. 
(21.1-21.2 ábra)

-SDT Födémasztal-
zsaluzat: a nyitott 
homlokzatú létesít-
mények ismétlõdõ 
födémeinek gazda-
ságos zsaluzata. A 
zsaluzókocsival és 
emelõhimbával moz-
gatható nagy méretû 
zsaluzattal egységes 
felület érhetõ el. 
(21.3-21.4 ábra)

-MevaDec ejtõfejes 
födémrendszer: 
könnyû, alumínium, 
kézreálló elemeivel 
egyszerûen, gyorsan, 
idõ- és anyagtakaré-
kosan lehet dolgozni. 
Az ejtõfejnek köszön-
hetõen biztosított a 
korai kizsaluzás (21.5-
21.6 ábra).

Födémzsaluzatok

21.1 ábra 21.2 ábra

21.3 ábra 21.4 ábra

21.5 ábra 21.6 ábra
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Zsaluzatok tárolása, 
mozgatása, szállítása

A zsaluelemeket 
típus és méret szerint 
egységrakatokban il-
letve tároló eszközök-
ben kell tárolni.

Az egységrakatok 
között stafnifa van, a 
targoncás anyagmoz-
gatáshoz.

H20 fatartók esetén 
egységrakatban 60 db 
fatartó található (át-
pántoltan). 

A fatartókat soron-
ként (ötösével) el-
csúsztatva helyezzük 
el a biztonságosabb 
felfekvés miatt.

Szállításkor egymá-
son 3 rakat, egymás 
mellett 2 rakatsor 
helyezhetõ el. (22.1 és 
22.2 ábra)

Rakatsúly (60 db)
H20 590  1770 kg
H20 490  1470 kg
H20 450  1358 kg
H20 390  1170 kg
H20 330    990 kg
H20 290    870 kg
H20 245    738 kg

Födémtámaszok 
méretétõl függõen a 
kalodába helyezett 
darabszám változik. 

A soronként elhe-
lyezett támaszoknál 
minden másodikat 
ellentétesen helyez-
zük el, így a menetes 
részek nem ütköznek. 
A szállítókaloda súlya 
28 kg. Szállításkor 
2-3 rakat helyezhetõ 
egymásra, és egymás 
mellett két sorban. 
(22.3 és 22.4 ábra)

Támasztípusonkénti 
kalodába helyezett 
darabszám/súly
MD300  60 db  910 kg
MD400  40 db1016 kg
ME250   60 db  976 kg
ME350   40 db1012 kg
MEP300 30 db  616 kg
MEP450 30 db  853 kg

3S Zsaluhéj 
50 db van összepán-

tolva egy egységben. 
Szállításkor egymásra 
köztes stafnifa nélkül, 
pántolással, 2 egység 
(100 db) helyezhetõ. 
Egymás mellé szoro-
san 4 sort helyezhe-
tünk el (összepántol-
va). (22.5 és 22.6 ábra)

3S Zsaluhéj 
rakatsúly (100 db)
100/50    550 kg
150/50    800 kg
200/50  1050 kg
250/50  1300 kg

Zsaluelem tárolás / mozgatás / szállítás

22.1 ábra 22.2 ábra

22.3 ábra

22.4 ábra

22.5 ábra 22.6 ábra
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A rakatok képzé-
sénél figyelembe kell
venni a mozgatóesz-
közök paramétereit, 
az anyagtárolásra, 
szállításra vonatkozó 
munkabiztonsági elõ-
írásokat. 

A kötõelemek típu-
sonkénti tárolása és 
szállítása az egymásra 
helyezett alkatrész-
konténerben a legbiz-
tonságosabb.  
A 120/100-as alkat-
rész-konténer magas-
sága 60 cm, súlya  
102 kg. Max. 2 ton-
nával terhelhetõ. A 
rakatsúlytól függõen 
2-3 konténer helyez-
hetõ egymásra. (23.1 
és 23.3 ábra)

Keresztfej (támasz-
fej) tárolása és szállí-
tása szállítókosárban 
a legegyszerûbb. A 
keresztfejeket villá-
val lefelé, egymásra 
helyezzük, így kevés 
helyet foglal, és köny-
nyen átszámolható. 
(23.4 ábra)

A háromlábakat 
összehajtva raklapon 
egymással szembe-
fordítva, 10 sorban 
tároljuk, pántolással 
rögzítve.  
1 rakat=40 db.  
(23.5 ábra)

MEP kereteket mé-
ret szerint átpántolva 
kell tárolni, például 
MEP 170-es keret  
50 db (495 kg). (23.6 
ábra)

Zsaluelem tárolás / mozgatás / szállítás

23.1 ábra 23.2 ábra

23.3 ábra

23.6 ábra

23.4 ábra

23.5 ábra
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A zsaluzási tervek-
hez tartozó anyaglis-
ták alapján a zsalu-
anyagok építéshelyi 
ki- és beszállítása jól 
ütemezhetõ.

Meg kell nézni az 
össz-zsaluanyagsúlyt, 
a szállítmány térfoga-
tát, és ennek ismere-
tében kell a targoncás 
rakodásra alkalmas 
szállítóeszközt (teher-
autót, kamiont) meg-
rendelni. (24.1 ábra)

Szállításkor a zsa-
luzatok biztonságos 
rögzítéséhez spanifer 
szükséges (pl. 13,6 m 
hosszú szállítmányhoz 
legalább 14 db). (24.2 
ábra)

Helytelenül tárolt 
vagy szállított anya-
gok balesetet idéz-
hetnek elõ.

A bérelt zsalu-
anyagot a raktárba 
történõ visszaszállí-
táskor mennyiségileg 
és minõségileg át-
vizsgálják, és ennek 
ismeretében történik 
a végleges költségel-
számolás.

Zsalumozgatás / szállítás

24.1 ábra

24.2 ábra
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A zsaluzatok élet-
tartama az anyaguk-
tól függõen külön-
bözõ.

A zsaluanyag élet-
tartama megnövel-
hetõ, ha a kivitelezés 
közben a munka-
helyen a zsaluzatot 
megfelelõen karban-
tartják, elõírás szerint 
tárolják, és szakszerû-
en használják.

A MevaFlex födém- 
zsalu legsérüléke-
nyebb eleme a fa 
zsaluhéj.

Beépítés elõtt el kell 
végezni a zsaluhéjak 
szögtelenítését, a sé-
rült részek javítását, a 
zsalu-élek és felületek 
tisztítását és a MEVA 
zsaluleválasztószerrel 
történõ kezelését. 
(25.1 és 25.2 ábra)

Fatartók esetén is át 
kell vizsgálni a beépí-
tésre váró anyagokat, 
a szögeket el kell 
távolítani és a sérült 
elemeket külön kell 
választani. 

A födémtámasz 
ellenõrzés, szemre-
vételezéssel, illetve 
a támasz belsõ csö-
vének mozgatásával 
végezhetõ, így meg-
állapítható, hogy a 
támasz sérült-e. Az 
állító orsók menetes 
részének átvizsgálása 
és esetenkénti kezelé-
se is szükséges. 

A betonfelületek 
elõírt minõsége csak 
jó minõségû, a mun-
kahelyen is folyama-
tosan karban tartott 
zsaluzattal és szak-
képzett munkaerõvel 
érhetõ el.

Zsalu karbantartás / tisztítás / javítás

25.1 ábra

25.2 ábra
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Jegyzetek




