KARTA TECHNICZNA
PODKŁADKA PLASTIKOWA PUNKTOWA RAS

OPIS PRODUKTU

SPOSÓB MONTAŻU

Podkładka plastikowa punktowa RAS jest wykonana z tworzywa
sztucznego na bazie barwionego polistyrenu. Składa się
z koncentrycznych okręgów o średnicach 180, 207, 234, 261,
288 i 315mm. Charakteryzuje się niewielką powierzchnią
podparcia,
dzięki
czemu
jest
mało
widoczna
w elemencie żelbetowym po rozszalowaniu. Pozwala na
uzyskanie otuliny grubości od 15 do 35mm w zależności od
zastosowanego typu.

Podkładki plastikowe punktowe RAS umieszcza się pod
zbrojeniem
poziomym
na
uprzednio
oczyszczonym
z zanieczyszczeń podłożu. 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 plastikowe punktowe RAS stosuje się jako dystanse
pod zbrojenie poziome. Jest najczęściej używana w zakładach
prefabrykacji. Szczególnie polecana do zbrojenia elementów
o przekroju kołowym.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Podkładki plastikowe punktowe RAS należy transportować
w oryginalnych opakowaniach producenta.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
UWAGI

- Katalog: Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie.

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

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE
Symbol

Otulina
betonu
[mm]

RAS 15

15

RAS 20

20

Opak.
worek/paleta
[szt.]

Jedn.
sprzedaży

Masa
[kg/100 szt.]

Nr art.

0,196

PR-PD-00-0-05770

0,199

PR-PD-00-0-01055

0,202

PR-PD-00-0-05771

0,205

PR-PD-00-0-05772

0,208

PR-PD-00-0-05773

300/12000
RAS 25

25

RAS 30

30

RAS 35

35

worek

300/9000
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