KARTA TECHNICZNA
PODKŁADKA BETONOWA PUNKTOWA BK T-d

OPIS PRODUKTU

SPOSÓB MONTAŻU

Podkładka betonowa punktowa BK T-d jest wykonana z betonu
klasy C35/45 oraz jest wyposażona w drut, który uniemożliwia
przemieszczanie się podkładki w trakcie betonowania.
W zależności od wymiarów pozwala uzyskać otulinę o grubości
od 20 do 50mm.

Podkładki betonowe punktowe układa się pod zbrojeniem
poziomym dolnym oraz mocuje się do prętów zbrojenia
pionowego. Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500mm
dla prętów Φ10mm. Dla prętów Φ12-20mm rozstaw podkładek
nie powinien być większy niż 1000mm, a dla prętów o średnicy
większej niż 20mm rozstaw nie powinien przekroczyć 1250mm.
Ponadto, podkładki dystansowe punktowe należy umieścić przy
krawędziach w ilości 2 sztuk jeśli wysokość elementu nie
przekracza 1m. Jeżeli element jest wyższy niż 1m, należy
umieścić po 3 podkładki przy każdej jego krawędzi.

ZASTOSOWANIE
Podkładki betonowe punktowe BK T-d stosuje się jako dystanse
do zbrojenia poziomego oraz pionowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

- Katalog: Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie.

Podkładki betowe punktowe BK T-d należy transportować
w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI
Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP
na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym
dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE
Symbol

Otulina
betonu
[mm]

Opak.
worek
[szt.]

BK T-d 20

20

BK T-d 25
BK T-d 30

Jedn.
sprzedaży

Masa
[kg/opak.]

Nr art.

440

22,0

PA-PD-BN-0-01077

25

325

17,1

PA-PD-BN-0-01081

30

350

20,7

PA-PD-BN-0-01088

worek
BK T-d 35

35

250

14,3

PA-PD-BN-0-01090

BK T-d 40

40

185

18,5

PA-PD-BN-0-22779

BK T-d 50

50

150

19,5

PA-PD-BN-0-01097

.
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