FILIGRAN
Abecedarul instalarii

. . . si aici veti
citi, despre
ce e vorba.
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Principiul:
In principiu tavanul casei de locuit FILIGRAN
este compus din trei elemente de constructie:
1. grinzile FILIGRAN cu calapoade
din beton
2. boltarii pentru tavan
3. betonul pentru turnare
Principiul de baza, care a dus la constructia
tavanelor FILIGRAN, este foarte simpla si la
indemana.
Muncile cheltuitoare si banale, care apar la un
tavan conventional, ar trebui sa dispara. Astfel
constructia devine decisiv simplificata.
Astfel armatura, care de alte dati era impartita pe
toata suprafata tavanului, a fost cuprinsa in
grinzile FILIGRAN.
Spatiile dintre fiecare grinda, care de regula sunt
de 62,5 cm, sunt acoperite cu boltari pentru
tavan. Dupa ce au mai fost introduse eventual
inca cateva bare de armare, cele doua elemente
de constructie de baza - grinzile FILIGRAN cu
calapoade din beton si boltari pentru tavan - pot
fi unite intr-un intreg masiv cu betonul pentru
turnare.
Boltari pentru tavan care se afla intre grinzile
FILIGRAN contin camere de aer; acest lucru
economiseste din greutate si duce la pastrarea
caldurii, deoarece, cu cat efectul de izolare a
tavanului dur este mai mare, cu atat mai putin
sunt necesare adaosuri de materiale de izolare.
Si izolatia fonica la aceste tavane este foarte
buna.
Tavanele FILIGRAN apartin elementelor
prefabricate care se folosesc in general. Ele
ofera garantie si o calitate desavarsita si
constanta.
FILIGRAN a conceput un program amplu de
sisteme de tavane, care cuprinde toate
prezentarile necesare in constructia de case,
birouri si industrie.

-1-

BETONDESIGN

Si acum . . . ?
Groapa de fundatie este sapata,
zidurile pivnitei exista. Acum tavanul
trebuie instalat ... dar nici o frica!
Dificultati nu exista, pentru ca
dumneavoatra v-ati decis pentru un
tavan FILIGRAN. Acest abecedar al
instalarii si planul instalarii va spun
exact, ce este de facut acum.
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. . . asa se face!
Inainte de toate cititi cu atentie planul de
instalare, care apartine tavanului.
Pozitia grinzilor FILIGRAN, directia de
instalare a boltarilor, fasiile masive si
degajarile sunt notate pe acesta cu
exactitate. Impreuna cu acest abecedar
al instalarii dumneavoastra aveti un
„mod de intrebuintare“, cum nu se poate
mai clar.

Componentele tavanului:
Grinzile FILIGRAN cu calapod din
beton si boltarii pentru tavan.
Calapoadele din beton servesc la
sprijinirea pietrelor, la depozitarea
sigura impotriva rasturnarii grindei
peste ziduri si alcatuiesc o protectie
sigura impotriva ruginii pentru
armatura.

Fabrica de beton livreaza elementele
prefabricate ale tavanului
in intregime.
ie
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1. Descarcarea si depozitarea
Sa nu aruncati grinzile tavanului si
nici pietrele. Sa asezati grinzile
tavanului intr-un teanc ordonat. Sa
protejati mai ales calapodul din
beton de avariere, de aceea la
ridicarea grinzilor, sa nu le asezati
peste barile
schelei sau sa
le sprijiniti oblic
de pereti.
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2. Instalarea
Exemplul unui plan de
instalare, care este
atasat fiecarei livrari
de tavane.
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Planul de instalare este principiul de
baza in realizarea tavanelor. Dupa
acesta trebuie sa lucrati
dumneavoastra pe santier. Va rugam sa
luati neaparat in considerare
insemnarile despre pozitie si grinzi de
pe planul de instalare.

Pozitie

Lungime

Numar

1

4,35 m

4

2

4,35 m

2

3

3,97 m

1
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Mod de lucru

Asezati grinzile tavanului dupa
cum este indicat in planul de
instalare.
Distanta dintre grinzi este de
regula de 62,5 cm. Grinzile vor fi
asezate numaidecat pe zidarie.
Asezarea trebuie sa insumeze
cel putin 10 cm.

Astfel veti fixa imediat distanta
corecta dintre grinzi, fara sa
trebuiasca mai intai sa masurati
mult. Impingeti piciorul grindei
ferm in boltari, ca sa evitati astfel
spatiile dintre boltar si piciorul
grindei.
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Instalarea stalpilor montajului
Inainte de continuarea lucrului trebuie sa instalati
stalpii sustinatori ai montajului, conform indicatiilor
din planul de instalare. Cel mai bine ar fi sa folositi
lemne de constructie puternice, care sa se aseze
pe stalpi de otel sau grinzi rotunde.
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Daca in planul de instalare nu este indicat altfel, atunci
sustinerile montajului trebuiesc indeplinite conform unor
tabele aditionale ale sprijinirii montanjului.

Lemn de constructie
sau ceva asemanator

12

Stalpi Ø 12 sau 12 sau
ceva asemanator

Asigurati stalpii pentru a nur se inclina
sau scufunda in solul de dedesupt,
deoarece fiecare stalp poate sa
suporte pana la 1500 kg.
Acum puteti pasi pe tavan pentru
o continuare a lucrului - in functie
de progresul instalarii boltarilor.
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Reazemul pietrelor
Boltarii campului marginal pot fi
rezemati pe de o parte pe zidul paralel,
pe de alta parte pe prima grinda - daca
in planul de instalare nu sunt prevazute
grinzi marginale.

Boltarii tavanului trebuie sa se
definitiveze cu zidul pe cat se poate
de concis (strans) sau sa nu patrunda
mai mult de 3 cm in zidarie.

Sustinerea montajului conform
indicatiilor din planul de instalare
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Instalarea boltarilor pentru tavan

Boltarii pentru tavan se vor aseza de
sus de-a lungul reazemului, ca sa
stea strans unul langa altul. Boltarii
trebuie montati perpendicular pe
directia grinzilor, deoarece la
instalarea boltarilor in directia
grinzilor exista posibilitatea, ca
grinzile sa se prabuseasca.
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Nervurile transversale, barnele finale si fierul
beton
Conform DIN 1045 nervurile
transversale sunt obligatorii. Distanta
nervurilor transversale este
inscriptionata in planul de instalare.
Nervurile transversale sunt
permanent in asa fel asezate, incat
scandura marginala, care eventual
este necesara aici, sa poata fi
instalata pe un sustinator al
montajului.In locul scandurii
marginale pot fi folosite placi de
nervuri transversale.

Latimea nervurilor transversale va fi
de cel putin 5 cm. Armatura de
nervuri transversale si fierul beton
sunt notate in planul de instalare.
Placile de nervuri transversale nu
sunt practicabile. Pe reazemul
tavanului se va aseza cate o bara de
cel putin 1 Ø 12 de fiecare data si jos
si sus.
Astfel se va garanta armarea ceruta
de catre DIN 1045 dintre tavane si
pereti.

Armatura repartizabila
Q 131 sau 3 Ø 6 / m
Boltar pentru tavan
Sipca pentru grinda
Placi negative
(Placi de nervuri
Transversale)

Sustinerea montajului conform
indicatiilor din planul de
instalare
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Inainte de a aduce betonul la fata
locului, asta insemnand betonarea
tavanului, curatati grinzile de mizerie
si reziduuri ale constructiei. De
asemenea este important sa udati
boltarii inainte. Deci sa-i stropiti pur si
simplu cu furtunul.
La traversarea tavanului pentru
aducerea betonului de turnare,
trebuiesc folosite scanduri groase
pentru deplasare. Depozitarea
concentrata de materiale de
constructie (de exemplu boltari pentru
tavan, saci de ciment) pe tavan in
stadiul de montare este interzisa si
periculoasa.

La livrarea betonului gata preparat cu
pompa, fiti atenti, va rugam, sa nu
aruncati tot betonul pe un singur camp
al tavanului. Acelasi lucru este valabil
si la folosirea cuvelor de beton.
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Dupa 12 ore tavanul este practicabil,
iar dupa cateva zile poate fi utilizat
pentru continuarea lucrarii.
Acum tavanul dumneavoastra este
gata. Ce-i drept betonul are nevoie
de un anumit timp, pana cand este
intr-adevar solid si suficient de
rezistent.
De aceea tavanul trebuie protejat de
trepidatii. Pe timpul verii umeziti
suprafata. Este necesara o protectie
impotriva frigului si a razelor solare.
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Pe cat este de simplu, sa instalezi un
tavan FILIGRAN, pe atat este de
greu, sa prelucrezi premisele tehnice.
Dar dumneavoastra nu trebuie sa va
preocupati de asta.
La fabrica dumneavoastra de beton
exista specialisti, care va ofera sfaturi
utile. Toate dorintele mai speciale sau
masurile aditionale, cum ar fi
construirea balcoanelor, semineelor,
scarilor si asa mai departe, vor fi
planificate la fata locului.

Tavanele FILIGRAN sunt apreciate
de decenii!
In anul 1953 s-a instalat primul tavan
al casei de locuit FILIGRAN.
Dupa aceasta perioada au
fostrealizate milioane de metri patrati
de tavane FILIGRAN. In toate
tinuturile Germaniei si in multe state
din strainatate milioane de
constructori satisfacuti pot sa
confirme:
Tavanele FILIGRAN aduc calitate si
stabilitate in fiecare casa.
Este profitabil, daca se lucreaza
impreuna cu unul dintre producatorii
lideri.
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Intotdeauna intrebati
prima data fabrica de
Beton ...
Tavanele FILIGRAN sunt livrate
numai de fabrcile de beton calificate.
Acolo va stau la dispozitie specialisti
cu experienta, care va pot sfatui si
prelucra oferte obilgatorii.
Ve-ti primi si informatii legate de
statica.
Intrebati linistiti, se merita.
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Dumneavoastra stiti acum multe despre tavanele FILIGRAN.
Bineinteles aceasta brosura va poate oferi doar o imagine
generala. Pentru o informare individuala va stau la dispozitie
in orice moment asistentii nostri tehnici. Bineinteles noi va
putem raspunde cel mai bine la intrebari, daca cunoastem
proiectul de constructie. Va rugam sa complectati cartea
postala de raspuns si trimiteti-o la noi. Aceasta nu va obliga la
nimic, dar va ajuta sigur sa construiti mai ieftin si astfel veti
avea mai multi bani pentru amenajare.

BETONDESIGN

-16-

BETONDESIGN

Service
technic
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Produse inovatoare din beton pentru
construcþii ºi amenajarea spaþiilor verzi

