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Oferta produktowa firmy JORDAHL & PFEIFER

4 n Systemy oparcia PS-A PFEIFER
5 n System podpór słupowych PCC/PGM PFEIFER
6 n System kotew do ścian warstwowych PFEIFER
7 n Kotwy fundamentowe PGS PFEIFER

POŁĄCZENIA

8 n Systemy podpór ściennych PWS PFEIFER
9 n Łączniki belkowo-słupowe BSF INVISIBLE CONNECTIONS®
10 n Podwójne trzpienie dylatacyjne JDSD JORDAHL®
11 n Pojedyncze trzpienie dylatacyjne HED H-BAU
12 n Podkładki elastomerowo-ślizgowe CALENBERG
13 n Podkładki elastomerowe niezbrojone i zbrojone CALENBERG

16 n Szyny kotwiące JTA W, JTA K JORDAHL®
17 n Szyny kotwiące zębate JXA W, JZA K JORDAHL®
18 n Szyny kotwiące do balustrad JGB JORDAHL®
19 n Szyny do mocowania blachy trapezowej JTB JORDAHL®
20 n Kotwy DB PFEIFER do trwałych zamocowań

ZAMOCOWANIE

21 n Mocowanie elementów attykowych i balustrad JBA JORDAHL®
22 n Płytki kotwiące APL PFEIFER
23 n Elementy PFEIFER do montażu wind
24 n Kątowniki montażowe JW JORDAHL®
25 n Nakładki łączące JVB JORDAHL®
26 n Systemy do mocowania okładziny z cegieł i klinkieru JVAeco+ JORDAHL®
27 n Wsporniki do wmurowania JMK+ JORDAHL®
28 n Mocowanie fasadowych elementów z betonu JVC JORDAHL®

30 n Systemy haków gwintowanych PFEIFER

TRANSPORT

31 n Systemy haków kulowych WK/DR PFEIFER
32 n Systemy pętli transportowych BS PFEIFER
33 n Inne systemy transportowe PFEIFER
34 n Haki transportowe dla ścian podwójnych KE H-BAU

36 n Systemy łączników zbrojeniowych PH PFEIFER

ZBROJENIE

37 n Systemy łączników pętlowych do prefabrykatów VS® PFEIFER
38 n Zbrojenie na przebicie JDA JORDAHL®
39 n Łączniki zbrojeniowe FS-Box PFEIFER do ścian zespolonych
40 n Zbrojenie odginane FERBOX® H-BAU

42 n Szyny montażowe JM W JORDAHL®

MONTAŻ

Szyny montażowe zębate JXM W JORDAHL®
43 n Systemy do montażu ścian zespolonych MoFi PFEIFER
44 n Dyble montażowe PFEIFER

46 n Łączniki termoizolacyjne ISOPRO® H-BAU
47 n Łączniki termoizolacyjne ISOMAXX® H-BAU

KOMFORT

48 n Oparcia dla schodów i podestów TSS INVISIBLE CONNECTIONS®
49 n Wibroizolacja konstrukcji budowlanych CALENBERG
50 n Podkładki wygłuszające CALENBERG
51 n Systemy wygłuszonego montażu w szybach windowych JAI JORDAHL®
52 n Wibroizolacja maszyn i urządzeń technicznych CALENBERG

USZCZELNIENIE

SLIM FLOOR

54 n Uszczelnienia przerw roboczych PENTAFLEX® H-BAU
55 n Taśmy PVC-P KUNEX® H-BAU do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji

58 n Belka zespolona Hybridbeam® PFEIFER
59 n Wymiany zespolone BHRW PFEIFER do stropów z płyt kanałowych
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POŁĄCZENIA

Systemy oparcia PS-A PFEIFER
System podpór słupowych PCC/PGM PFEIFER
System kotew do ścian warstwowych PFEIFER
Kotwy fundamentowe PGS PFEIFER
Systemy podpór ściennych PWS PFEIFER
Łączniki belkowo-słupowe
BSF INVISIBLE CONNECTIONS®
Podwójne trzpienie dylatacyjne JDSD JORDAHL®
Pojedyncze trzpienie dylatacyjne HED H-BAU
Podkładki elastomerowo-ślizgowe CALENBERG
Podkładki elastomerowe niezbrojone
i zbrojone CALENBERG
3

Systemy oparcia PS-A PFEIFER
System PS-A PFEIFER przeznaczony jest do niedrogiego i szybkiego oparcia płyt TT,
płyt krawędziowych i podciągów. Składa się z dwuteowego profilu nośnego oraz towarzyszącej
kotwy zakończonej płytą kotwiącą. Obciążenia przenoszone są w dwóch fazach: montażowej
i eksploatacyjnej. W fazie montażu przenoszone są obciążenia pochodzące od ciężaru własnego
płyty prefabrykowanej oraz mokrego nadbetonu. W fazie eksploatacyjnej przenoszone są już
wszystkie obciążenia stałe i zmienne.

Zalety
n bezpieczne oparcie na podciągach
o przekroju prostokątnym
n bezpośrednie oparcie
przy niewielkim mimośrodzie
obciążenia
n brak konieczności podparcia
montażowego płyt TT
n eliminacja wsporników liniowych
i trzpieni zabezpieczających

n oszczędność kosztów budowy
w wyniku doboru odpowiednich
elementów PFEIFER
n prefabrykacja elementów
w kontrolowanych warunkach
n możliwość rezygnacji z posadzki
cementowej poprzez wykonanie
warstwy nadbetonu służącej jako
posadzka

n skrócenie czasu montażu i pracy
dźwigu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Podkład stalowy dostępny jest
w 4 podstawowych typach: PS-A 65,
PS-A 80/100, PS-A 130, PS-A 160.

Materiał/wykonanie
Przy użyciu podkładów stalowych
można wykonać oparcia dla
następujących reakcji podporowych:
n w fazie montażowej: do 160 kN
na pojedyncze żebro
n w fazie eksploatacyjnej: do 425 kN
na pojedyncze żebro.

Główna część nośna podkładu
stalowego PS-A wykonana jest ze stali
węglowej S355. Kotwę towarzyszącą
podkładu stalowego PS-A stanowi pręt
zbrojeniowy o granicy plastyczności
fyk = 500 MPa w klasie ciągliwości B
oraz tuleja stalowa i płyta kotwiąca
ze stali węglowej S355.

Przykłady zastosowań

Podkład stalowy PS-A PFEIFER

Płyty TT z podkładami stalowymi PFEIFER

Produkty powiązane
Systemy podpór słupowych PFEIFER, systemy VS® PFEIFER
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Parking Galeria Echo, Kielce

Systemy podpór słupowych PCC i PGM PFEIFER zostały stworzone do szybkiego i pewnego łączenia
słupów prefabrykowanych między sobą lub z fundamentami. W systemach tych wykorzystano
wszystkie zalety połączeń śrubowych, a dzięki przemysłowej, seryjnej produkcji elementów
łączących mamy pewność, że osiągniemy najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa
połączenia.

Zalety
n bezpieczne i proste łączenie
betonowych elementów
budowlanych poprzez skręcenie
n skrócenie czasu i kosztów montażu,
brak zbędnych przestojów
n osiągnięcie nośnego połączenia
słupa z fundamentem (jeszcze
przed wykonaniem podlewki)
bez konieczności wykonywania
podparć montażowych
n uniezależnienie montażu
od warunków pogodowych

n optymalna geometria prefabrykatu,
efektywny transport
n większa precyzja ustawienia
słupów w osiach i lepsza możliwość
rektyfikacji
n możliwość zastosowania
w rozwiązaniach specjalnych
n szeroka gama akcesoriów
uzupełniających, ułatwiających
wbudowanie podpór słupowych
w zakładzie prefabrykacji

Typy produktów

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Podpory słupowe systemu PCC są
dostępne w 8 podstawowych typach:
PCC-16, PCC-20, PCC-24, PCC-30-1,
PCC-30-2, PCC-36, PCC-39-1,
PCC-39-2.

Blachy podstaw oraz żeber łączników
PCC i PGM wykonane są ze stali
niestopowej walcowanej na gorąco
gatunku S355 lub S460.

n Kształtki formujące wybranie
ze styropianu, gumy lub stali.

n Podpory słupowe systemu PGM są
dostępne w 3 podstawowych typach:
PGM-42, PGM-48, PGM-56.

Do blach żeber dospawane są pręty
zbrojeniowe, żebrowane o granicy
plastyczności fyk = 500 MPa i klasie
ciągliwości B.

n Akcesoria do wbudowania, np.
stabilizatory, tuleje pozycjonujące,
śruby mocujące.

Przykłady zastosowań

Połączenie słup–fundament
wykonane za pomocą systemu
podpór słupowych PFEIFER

Montaż słupów prefabrykowanych

Montaż hali z zastosowaniem podpór
słupowych

Produkty powiązane
Kotwy fundamentowe PGS PFEIFER, systemy podpór ściennych PWS PFEIFER, systemy łączników zbrojeniowych PH PFEIFER
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POŁĄCZENIE

System podpór słupowych
PCC/PGM PFEIFER

System kotew do ścian
warstwowych PFEIFER
Systemy kotew PFEIFER do ścian warstwowych są przewidziane do łączenia warstwy osłonowej
z warstwą nośną w tego typu ścianach. W ich skład wchodzą: kotwy płaskie, kotwy pierścieniowe,
szpilki kotwiące, kotwy Delta, kotwy SPA.

Zalety
n możliwość stosowania warstwy
izolacyjnej do około 400 mm
grubości
n szybki i łatwy montaż kotwy i izolacji
n dobór na podstawie ciężaru
warstwy osłonowej z uwzględnieniem oddziaływań od wiatru
i temperatury
n obszerny asortyment produktów
n gwarancja dostawy przez
certyfikowane przedsiębiorstwo

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Różnorodność wymiarów
geometrycznych oraz nośności
dostosowanych do danej sytuacji
obliczeniowej.

Materiał/wykonanie
Wszystkie elementy systemu
wykonane są z wysokojakościowej
stali nierdzewnej.

Przykłady zastosowań

Pierścień kotwiący PFEIFER jako kotwa
nośna pomiędzy warstwą osłonową
a warstwą nośną elementu typu
sandwich

Kotwa typu Delta PFEIFER jako kotwa
nośna pomiędzy warstwą osłonową
a warstwą nośną elementu typu
sandwich

Produkty powiązane
Systemy haków gwintowanych PFEIFER, systemy VS® PFEIFER
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Budynek eLab – ZSW laboratorium
technologii akumulatorowych

POŁĄCZENIE

Kotwy fundamentowe
PGS PFEIFER
Systemy kotew fundamentowych PGS PFEIFER wykorzystywane są do śrubowych połączeń
słupów żelbetowych i stalowych z fundamentami, słupów żelbetowych między sobą oraz
do innych nietypowych połączeń, np. między słupami i belkami. Szeroki asortyment kotew
fundamentowych daje możliwość wyboru zakotwienia odpowiedniego dla konkretnej sytuacji
projektowej.

Zalety
n szeroki asortyment kotew dający
możliwość optymalnego wyboru
konkretnego typu kotwy w zależności od miejsca zastosowania
n kotwy zapewniające „płytkie”
lub „głębokie” kotwienie, a także
kotwy o długości powiększonej
(dla osiągnięcia długości zakładu)
n bezpieczne i proste połączenie
skręcane elementów budowlanych
żelbetowych, stalowych zespolonych, a także drewnianych

Typy produktów/warianty
wykonania
n Kotwy fundamentowe z tuleją
gwintowaną i dospawanymi prętami
kotwiącymi PGS H2, PGS H4 oraz
gięte PGS H2-B1, PGS H2-B2.
n Gwintowane trzpienie łączące PVB
do wkręcenia w kotwy tulejowe
PGS H2/H4.

n osiągnięcie nośnego połączenia
słupa z fundamentem jeszcze
przed wykonaniem podlewki,
bez konieczności wykonywania
podparć montażowych
n uniezależnienie montażu od
warunków pogodowych
n możliwość zastosowania
w rozwiązaniach specjalnych
n możliwość gięcia prętów
zbrojeniowych kotew

Rozmiary/nośności obliczeniowe
n Kotwy prętowe w wersji długiej
PGS G1 oraz w wersji krótkiej zakończone spęczoną główką PGS G1-K.
n Kotwy z trzpieniem gwintowanym
i dospawanymi prętami kotwiącymi
PGS G2, PGS G3 oraz gięte PGS
G2-B1, PGS G2-B2.

Przykłady zastosowań

n Kotwy gwintowane w wersji krótkiej
z dwoma blachami oporowymi przeznaczone do bardzo cienkich fundamentów i stropów PGS G1-DK.

Kotwa fundamentowa PGS G2

Kotwa fundamentowa PGS G1-K

n Kotwy w zależności od wariantu
wykonania występują w rozmiarach
odpowiadających gwintowi metrycznemu: M16, M20, M24, M30, M36,
M39, M42, M48 i M46.
n Nośności kotew w zależności
od wariantu i materiału wykonania
należy przyjmować wg materiałów
technicznych.

Słup wysokiego napięcia

Produkty powiązane
Systemy podpór słupowych PCC PFEIFER, systemy podpór ściennych PWS PFEIFER, systemy łączników zbrojeniowych
PH PFEIFER
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Systemy podpór ściennych
PWS PFEIFER
System podpór ściennych PWS PFEIFER służy do szybkiego, prostego i bezpiecznego połączenia
prefabrykowanych elementów budowlanych, wykorzystując w pełni zalety połączeń skręcanych.
System ten przeznaczony jest głównie do połączeń prefabrykowanych ścian między sobą lub
z fundamentem w ustrojach, w których ściany zapewniają sztywność przestrzenną obiektu.

Zalety
n bezpieczne, szybkie i łatwe łączenie
elementów budowlanych, głównie
ścian poprzez skręcenie
n budowa podpór ściennych PWS
z wykorzystaniem profilu rurowego
pozwalająca na uwzględnienie
tolerancji wbudowania elementów
na budowie lub w zakładzie
prefabrykacji
n system umożliwiający przeniesienie
sił rozciągających bezpośrednio
po skręceniu połączenia oraz sił

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Podpory ścienne PWS są dostępne
w 6 podstawowych typach: PWS 120,
PWS 200, PWS 330, PWS 400, PWS 650
i PWS 900, dla których nośność
obliczeniowa na rozciąganie NRd
wynosi odpowiednio: 120, 200, 330,
400, 650 i 900 kN.

poprzecznych po zalaniu wybrania
w ścianie zaprawą zalewową
n możliwość wykonywania połączeń:
ściana–fundament, ściana–ściana,
słup–fundament, słup–rygiel,
słup–ściana
n możliwość stosowania przy ścianach
o grubości od 160 mm
n dostępne dodatkowe elementy
systemu (kształtki formujące wybranie, blachy szalujące wybranie)

Materiał/wykonanie
n Podpora ścienna PWS PFEIFER
wykonana jest z:
– rury prostokątnej ze stali
węglowej S355
– dospawanych do rury prętów
zbrojeniowych ze stali o granicy
plastyczności fyk = 500 MPa
i klasie ciągliwości B.

n Zestaw łączący PAP PFEIFER
składający się z:
– trzpienia gwintowanego klasy 8.8
– nakrętki klasy 8
– podkładki
– blachy oporowej wykonanej
ze stali węglowej S355 lub S460.

Śruba PAP

Kotwa fundamentowa PGS

Nośność na siłę poprzeczną zróżnicowana – patrz katalog techniczny.
Przykłady zastosowań

Połączenie ściana–fundament
wykonane za pomocą systemu
podpór ściennych PFEIFER
Produkty powiązane

Systemy podpór słupowych PCC PFEIFER, systemy kotew fundamentowych PGS PFEIFER, systemy łączników zbrojeniowych
PH PFEIFER
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Łączniki BSF składają się z dwóch gniazd (belkowego i słupowego) oraz stalowego płaskownika
(„noża”) umieszczonego w gnieździe belkowym w sposób pozwalający na jego swobodny przesuw.
Złącza BSF stanowią alternatywę dla klasycznego oparcia żelbetowej belki prefabrykowanej
na wsporniku słupa, tworząc estetyczne, ukryte połączenie.

Zalety
n prosty dobór elementów
systemowych poprzez porównanie
obliczeniowych sił podporowych
z nośnością danego elementu;
dozbrojenie wg ustalonych
schematów kart technicznych
n połączenia pod dowolnym kątem
w płaszczyźnie poziomej i pionowej
n wyeliminowanie wsporników
i konsoli żelbetowych w słupach
i ścianach, łącznik ukryty
w wysokości belki

n obniżenie kondygnacji o wysokość
klasycznego wspornika żelbetowego
n proste wbudowanie w formie
i zamocowanie do szalunku
prefabrykatu
n szybki montaż z dźwigu bez
konieczności dodatkowego
podparcia
n dogodne tolerancje montażowe
n wysoka odporność ogniowa
uzyskana poprzez dobranie
odpowiedniej otuliny betonowej
n możliwość podwojenia nośności
łączników przez łączenie ich w pary

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w 6 wariantach w zależności
od nośności:
BSF 225, VRd = 225 kN
BSF 300, VRd = 300 kN
BSF 450, VRd = 450 kN
BSF 700, VRd = 700 kN
BSF 450 × 2, VRd = 900 kN
BSF 700 × 2, VRd = 1400 kN.

Materiał/wykonanie
Stal S355; dozbrojenie prętami
żebrowanymi B500C.

Przykłady zastosowań

Połączenie belek żelbetowych
z podciągiem wielopoziomowym

Parking wielopoziomowy Millenium
Towers, Wrocław

Biurowiec Wave, Gdańsk

Produkty powiązane
Oparcia dla schodów i podestów TSS INVISIBLE CONNECTIONS®
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POŁĄCZENIE

Łączniki belkowo-słupowe
BSF INVISIBLE CONNECTIONS®

Podwójne trzpienie dylatacyjne
JDSD JORDAHL®
Podwójne trzpienie dylatacyjne JDSD JORDAHL® stanowią uniwersalne rozwiązanie
dla przeniesienia sił poprzecznych pomiędzy częściami budowli, umożliwiając przemieszczenia
w kierunku podłużnym lub/i poprzecznym. Znajdują swoje zastosowanie w szczelinach
dylatacyjnych o maksymalnej szerokości 60 mm przy połączeniu płyt fundamentowych,
stropów monolitycznych, belek oraz ścian.

Zalety
n wytrzymała na zginanie konstrukcja
trzpienia gwarantująca wysoką
nośność
n brak zarysowań w przekroju
betonowym
n optymalny rozkład naprężeń
dociskowych dzięki zintegrowanym
trzpieniom
n proste i szybkie wbudowanie
z optymalnym zabezpieczeniem
przed obrotem również dla dużych

n JDSD – umożliwiają przemieszczenia
w kierunku podłużnym do osi
trzpienia
n JDSDQ – umożliwiają przemieszczenia w kierunku podłużnym
i poprzecznym do osi trzpienia.

n równomierne przekazanie obciążeń
n precyzyjna produkcja umożliwiająca
dużą swobodę przesuwu przy
równomiernym przekazywaniu
obciążeń na oba trzpienie
n możliwość przemieszczania się
konstrukcji przy jednoczesnym
przenoszeniu sił poprzecznych
n wykonanie w całości ze stali
nierdzewnej

Materiał/wykonanie

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Trzpienie dylatacyjne ze względu
na swoją funkcję dzielimy na 2 grupy:

obciążeń technologicznych podczas
betonowania

Podwójne trzpienie dylatacyjne
JDSD/JDSDQ dostępne są
w 10 typo-rozmiarach: od JDSD 25HF
do JDSD 400.

Trzpienie dylatacyjne wykonywane są
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
Rdzeń główny wykonywany jest ze stali
gatunku 1.4462 lub 1.4571.

Trzpienie dylatacyjne przenoszą
obciążenia do 1290 kN.

Przykłady zastosowań

Trzpień dylatacyjny JDSDQ JORDAHL®
z wkładką ognioochronną

Wbudowanie trzpienia dylatacyjnego

Hala widowiskowo-sportowa, Gliwice

Produkty powiązane
Podkładki ognioochronne JORDAHL® dla konstrukcji z klasyfikacją odporności ogniowej

10

POŁĄCZENIE

Pojedyncze trzpienie dylatacyjne
HED H-BAU
Trzpienie dylatacyjne HED H-BAU służą do przenoszenia sił poprzecznych w dylatacjach,
umożliwiając przemieszczenia w kierunku podłużnym lub/i poprzecznym. Znajdują swoje
zastosowanie w dylatacjach konstrukcji mniej obciążonych, m.in. w płytach oporowych
czy betonowych.

Zalety
n prostota wbudowania i stosowania
n niedrogie rozwiązanie eliminujące
zjawisko klawiszowania płyt
n możliwość uzyskania klasy
odporności ogniowej R120
przy zastosowaniu przekładek
ognioochronnych

n eliminacja konieczności wiercenia
w szalunku dzięki zastosowaniu tulei
n możliwość stosowania do 40 mm
szerokości szczeliny dylatacyjnej

n przekazywanie obciążeń
poprzecznych przy jednoczesnym
umożliwieniu przemieszczeń
podłużnych lub/i poprzecznych

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne długości od 300 do 500 mm
w średnicach 20/22/25/30 mm.
Trzpienie dylatacyjne HED przenoszą
obciążenia do 38 kN.

Materiał/wykonanie
n Trzpienie dylatacyjne wykonywane
są ze stali węglowej S355 ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej.
n Tuleje poślizgowe wykonywane są
z tworzywa sztucznego lub stali
nierdzewnej.

Przykłady zastosowań

Płyta zadyblowana trzpieniami
HED H-BAU

Zabudowana tuleja poślizgowa trzpieni
HED H-BAU

Produkty powiązane
Podwójne trzpienie dylatacyjne JDSD JORDAHL®

© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021
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Podkładki elastomerowo-ślizgowe
Podkładki elastomerowo-ślizgowe (przesuwne) stosowane są standardowo w złączach
dylatacyjnych elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu, stali lub drewna w celu
precyzyjnego przekazania obciążeń z jednoczesnym umożliwieniem obrotów elementów
w złączu oraz przemieszczeń poziomych z minimalnym współczynnikiem tarcia. W zależności
od funkcji w oparciu rozróżniamy podkładki punktowe i pasmowe.

Zalety
n równomierny rozkład naprężeń
w strefie oparcia
n stabilna powierzchnia poślizgu
n współczynnik tarcia <0,02
n odporność na działanie ozonu
i promieni UV, dobra odporność
chemiczna
n prosty montaż, możliwość wykonywania otworów w podkładkach
n naprężenia dopuszczalne
do 25 N/mm2

Warianty wykonania/grupy
obciążeń

Warianty wykonania/grupy
obciążeń

n CIPARALL® ST: gr. 11, 20, 30
i 40 mm, σdop = 15 N/mm2.

n Ślizgowy podkład perforowany:
gr. 14, 17, 28, 39 i 50 mm,
σdop = 25 N/mm2.

n CIPARALL® GFK: gr. 14 mm,
σdop = 15 N/mm2.
n

CIVALIT®

typ 1–14: gr. 11 mm,
σdop = 15 N/mm2.

n Ślizgowy podkład perforowany
typ Z: gr. 15, 25, 34, 42 i 51 mm,
σdop = 25 N/mm2.

Materiał/wykonanie
Korpusy elastomerowe podkładek
ślizgowych wykonane są z wysokiej
jakości kauczuków syntetycznych
na bazie CR. Płytki poślizgowe
wykonane są z kompozytu zbrojonego
włóknem szklanym (GFK), a warstwa
poślizgowa – z PTFE.

Przykłady zastosowań

Ciparall® ST w oparciu belki stalowej

Podkłady pasmowe Ciparall® i Civalit®,
Stary Browar, Poznań

Podkładki Ciparall® w konstrukcji dachu,
Stadion Poznań

Produkty powiązane
Podkładki elastomerowo-ślizgowe typu OBn w fabrycznych osłonach z polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej Ciflamon
dla konstrukcji monolitycznych
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Podkładki elastomerowe niezbrojone i zbrojone stosowane są w złączach elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu, stali lub drewna w celu precyzyjnego przekazania obciążeń z jednoczesnym umożliwieniem przemieszczeń poziomych i obrotów elementów w złączu. W zależności
od funkcji w oparciu rozróżniamy podkładki punktowe lub pasmowe (liniowe).

Zalety
n trwałość i zachowanie właściwości
elastycznych w długim okresie
użytkowania
n równomierny rozkład naprężeń
w strefie oparcia
n eliminacja lokalnych koncentracji
naprężeń i ochrona krawędzi
elementów

n dobra odporność chemiczna
n prosty montaż, możliwość wykonywania w podkładkach otworów
na trzpienie montażowe
n szeroki zakres naprężeń dopuszczalnych od 5 do 25 N/mm2

n odporność na działanie ozonu
i promieni UV

Warianty wykonania/grupy
obciążeń
n Grubości od 5 do 30 mm
(niezbrojone).
n Grubości od 10 do 53 mm
(zbrojone).
n Naprężenia ściskające: podkładki
niezbrojone od 5 do 25 MPa,
podkładki zbrojone od 15 do
25 MPa.

Materiał/wykonanie

Rozwiązania specjalne

Podkładki wykonane są z elastomerów,
których głównymi składnikami są
wysokiej jakości kauczuki syntetyczne
CR lub EPDM. Płytki stalowe w podkładkach zbrojonych wykonane są
ze stali S355 J0WP. Powierzchnia
podkładek jest gładka, perforowana
lub profilowana w zależności od typu.

Podkład rdzeniowy – niepodatna
podkładka o dużej twardości
i nośności do 30 N/mm2, stosowana
standardowo jako przekładka
termiczna w konstrukcjach stalowych
i betonowych.

Stadion Narodowy, Warszawa

Centrum Logistyczne Amazon,
Kołbaskowo

Przykłady zastosowań

Podkład warstwowy Q CALENBERG

Produkty powiązane
Podkładki elastomerowe typu OBn w fabrycznych osłonach z polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej Ciflamon dla konstrukcji
monolitycznych
© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021

13

POŁĄCZENIE

Podkładki elastomerowe
niezbrojone i zbrojone CALENBERG

ZAMOCOWANIE

ZAMOCOWANIE

Szyny kotwiące JTA W, JTA K JORDAHL®
Szyny kotwiące zębate JXA W, JZA K JORDAHL®
Szyny kotwiące do balustrad JGB JORDAHL®
Szyny do mocowania blachy trapezowej JTB JORDAHL®
Kotwy DB PFEIFER do trwałych zamocowań
Mocowanie elementów attykowych
i balustrad JBA JORDAHL®
Płytki kotwiące APL PFEIFER
Elementy PFEIFER do montażu wind
Kątowniki montażowe JW JORDAHL®
Nakładki łączące JVB JORDAHL®
Systemy do mocowania okładziny
z cegieł i klinkieru JVAeco+ JORDAHL®
Wsporniki do wmurowania JMK+ JORDAHL®
Mocowanie fasadowych elementów
z betonu JVC JORDAHL®
15

Szyny kotwiące
JTA W, JTA K JORDAHL®
Szyny kotwiące gorącowalcowane JTA W i zimnogięte JTA K JORDAHL® wraz z towarzyszącymi
im śrubami hakowymi oraz innymi elementami towarzyszącymi JORDAHL® składają się
na wszechstronny system zamocowania. Zabetonowane są w stanie niezawodnie przenieść
wysokie obciążenia zarówno w zbrojonych, jak i niezbrojonych konstrukcjach betonowych,
wywołane rozciąganiem lub ścinaniem w kierunkach prostopadłych do osi szyny.

Zalety
n szybkie, efektywne i elastyczne
zamocowanie dla dużych obciążeń
n prosta kompensacja tolerancji
budowlanych
n eliminacja uszkodzeń elementów
powodowanych ew. wierceniem
n montaż przy użyciu prostych
narzędzi
n możliwe minimalne odległości
od krawędzi elementu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n Szyny kotwiące dostępne w różnych
przekrojach oraz w każdej oczekiwanej długości do 6,0 mb. Nośności
obliczeniowe do 72,2 kN.
n Śruby dostępne są w różnych
długościach do 200 mm i różnych
rozmiarach gwintu od M6 do M30.

n proste, indywidualne możliwości
zastosowania i wielokrotnego
wykorzystania w zamocowaniu
n nośność na obciążenie statyczne
i dynamiczne
n dopuszczone do stosowania
w elementach konstrukcyjnych
o wymaganiach dotyczących
odporności ogniowej

Materiał/wykonanie

Rozwiązania specjalne

n Szyny kotwiące wykonane są ze stali
węglowej i ocynkowane ogniowo (fv)
lub ze stali nierdzewnej (A4). Standardowe wypełnienie z polietylenu
(PE) lub polistyrenu (PS).

Wygięte szyny kotwiące, pary szyn
kotwiących, narożniki kotwiące z szyn.
Na życzenie produkcja profili
specjalnych.

n Śruby wykonane są ze stali węglowej
klasy 4.6 lub 8.8 i ocynkowane
ogniowo (fv) lub galwanicznie (gv).
Dostępne są także śruby ze stali
nierdzewnej w klasie A4-50 i A4-70.

Przykłady zastosowań

Zamocowanie prowadnic szynowych
w szybie windowym

Zamocowanie konsoli wsporczych

Zamocowanie elementów fasadowych
(ściany kurtynowej)

Produkty powiązane
Szyny montażowe i śruby JORDAHL®, konsole wsporcze JVAeco+ JORDAHL® mocowane do szyn kotwiących JTA JORDAHL®
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Szyny kotwiące zębate
JXA W, JZA K JORDAHL®

Zalety
n szybkie, efektywne i elastyczne
zamocowanie dla dużych obciążeń

n możliwość wielokrotnego
wykorzystania przy zamocowaniu

n prosta kompensacja tolerancji
budowlanych

n nośność na obciążenie
zmęczeniowe, wstrząsy sejsmiczne,
eksplozje

n eliminacja uszkodzeń elementów
wywołanych wierceniem
n montaż z użyciem prostych narzędzi
n możliwe minimalne odległości
od krawędzi elementu
n indywidualne możliwości
zastosowania

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w każdej oczekiwanej
długości do 6,0 mb.
Dopuszczalne nośności obliczeniowe
do 37,8 kN.

n geometria przekroju ukształtowana
w sposób zapewniający stosowanie
wysokich momentów dokręcenia
n elastyczność planowania ze względu
na możliwość obciążenia szyny
we wszystkich kierunkach

Materiał/wykonanie

Rozwiązania specjalne

Efektywna ochrona antykorozyjna.
Dostępne jako ocynkowane ogniowo
(fv) lub ze stali nierdzewnej (A4).
Standardowe wypełnienie
z polietylenu (PE) lub polistyrenu (PS).

Wygięte szyny kotwiące, pary szyn
kotwiących, szyny kotwiące dla kotew
żebrowych JXA-PC.

Zastosowanie dla istotnych z punktu
widzenia bezpieczeństwa konstrukcji
budowlanych, np. elektrowni

Zamocowanie wsporników
pod instalacje rurowe

Szyny kotwiące w długościach od
100 do 6000 mm. Na życzenie
produkcja profili specjalnych.

Przykłady zastosowań

Zamocowanie obciążeń w kierunku
podłużnym

Produkty powiązane
Pasujące śruby zębate JORDAHL®
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ZAMOCOWANIE

Szyny zębate JXA i JZA JORDAHL® wraz z towarzyszącymi im śrubami zębatymi oraz innymi
elementami towarzyszącymi JORDAHL® umożliwiają pewne zamocowanie, przenosząc obciążenia
we wszystkich kierunkach.

Szyny kotwiące do balustrad
JGB JORDAHL®
Szyny kotwiące do zamocowania balustrad JGB JORDAHL® gwarantują pewne i szybkie
zamocowanie rygli balustradowych od strony czołowej płyty betonowej. System składa się
z krótkich odcinków szyn kotwiących, zabetonowanych w płycie betonowej i towarzyszących im
śrub JORDAHL®.

Zalety
n krótkie odcinki gorącowalcowanych
lub zimnociągnionych profili szyn
kotwiących z długimi kotwami
n prosty montaż i perfekcyjne
możliwości regulacji połączenia
balustrady
n dostosowane dla płyt betonowych
o grubości od 10 cm
n elastyczne zamocowanie rygla
balustrady przy zastosowaniu
jednej lub dwóch śrub

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w długościach od 100
do 250 mm.

n eliminacja uszkodzenia elementu
spowodowana wierceniem
n możliwości indywidualnego
zastosowania
n możliwość wielokrotnego
wykorzystania w zamocowaniu
n dobre wpasowanie w gęsto
zbrojone elementy budowlane

Materiał/wykonanie
Efektywna ochrona antykorozyjna.
Dostępne w wersji ocynkowanej
ogniowo (fv) lub ze stali nierdzewnej
(A4). Standardowe wypełnienie
z polietylenu (PE).

Przykłady zastosowań

Zastosowanie w płycie balkonowej
z prostymi kotwami zbrojeniowymi

Produkty powiązane
Pasujące śruby JORDAHL®
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Zamocowanie balustrad z wykorzystaniem
szyny kotwiącej

Zamocowanie wąskich płyt
balustradowych lub płyt krawędziowych
z dospawanym zbrojeniem kątowym

Szyny do mocowania blachy
trapezowej JTB JORDAHL®

ZAMOCOWANIE

Szyny JTB JORDAHL® stanowią optymalne rozwiązanie dla zamocowania blachy trapezowej
do konstrukcji żelbetowej, eliminując ew. uszkodzenia nośnych elementów konstrukcyjnych.
System składa się z szyn typu JTB-AR i JTB-uni.

Zalety
n smukłe formy prętów kotwiących –
brak kolizji ze zbrojeniem
n szybki montaż w jednym procesie
roboczym
n przylegające do powierzchni
zewnętrznej betonowanego
elementu
n opracowane dla każdej sytuacji
wbudowania
n gwarantowana nośność
potwierdzona aprobatą techniczną

Materiał/wykonanie

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n Typ JTB-AR: dla prostego montażu
w lekko zbrojonych konstrukcjach
n Typ JTB-uni: dla błyskawicznego
montażu również w elementach
o dużym stopniu zbrojenia

Dostępne jako profile 60/24/3 lub
60/22/6. Obciążenia dopuszczone
od 5,0 kN na kotwę (nośność
obliczeniowa 7,0 kN).

Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej
(A4) lub stali ocynkowanej ogniowo (fv).
Wypełnienie standardowe:
polistyren (PS).

Przykłady zastosowań

Szyna typu JTB-uni

Zamocowanie blachy trapezowej
do ściany i dachu

Montaż izolowanych paneli trapezowych

Produkty powiązane
Kotwy JORDAHL® do zabezpieczenia zakończenia szyny
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Kotwy DB PFEIFER do trwałych
zamocowań
Kotwy DB PFEIFER przed zabetonowaniem mocowane są w szalunku i następnie zalewane
betonem. Po związaniu betonu możliwe jest zrealizowanie dowolnego długotrwałego
zamocowania przez wkręcenie standardowych śrub. W ofercie dostępne są kotwy z końcówką
falową lub ze stopką oraz tzw. obrączki kierunkowe PFEIFER.

Zalety
n możliwość zastosowania
w elementach betonowych
o niewielkiej grubości
n wysokie nośności
n bez potrzeby wiercenia betonu
n szeroka gama zastosowań
n bezpieczne, ekonomiczne, szybkie
rozwiązanie
n oznakowanie CE

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Kotwy ze stopką oraz falowe dostępne
są w wielkościach Rd 12, Rd 16, Rd 20,
Rd 24 oraz Rd 30.

Materiał/wykonanie
n Tuleja z precyzyjnie wykonanej rury
grubościennej o specjalnej jakości,
ocynkowana galwanicznie lub
wykonana ze stali nierdzewnej
zaciśnięta na pręcie zbrojeniowym
B500B zakończonym falą lub
końcówką spęcznioną.
n Obrączka kierunkowa: tworzywo
sztuczne.

Przykłady zastosowań

Zamocowanie balustrady od dołu płyty
balkonowej za pomocą kotew ze stopką

Kotwa DB PFEIFER

Produkty powiązane
Systemy VS® PFEIFER, systemy gwintowane PFEIFER
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Złota 44, Warszawa

Wsporniki JBA JORDAHL® służą do mocowania prefabrykowanych, żelbetowych balustrad
i ścian attykowych. Dzięki montażowi dystansowemu oraz wykonaniu profilu nośnego ze stali
nierdzewnej elementy te mogą być wykorzystane do eliminacji mostków cieplnych na połączeniu
ściany attykowej lub balustrady z płytą stropową, bądź płytą loggi. Przewidziane tolerancje
montażowej w elementach JBA pozwalają na bardzo dokładne zamocowanie elementu
prefabrykowanego.

Zalety
n wykonanie profilu nośnego elementów JBA z wysoko wytrzymałej stali
nierdzewnej o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych

Materiał/wykonanie
Kapeluszowy profil nośny wykonany
jest ze stali nierdzewnej Lean Duplex
w klasie wytrzymałości S460.
Pręty kotwiące, dospawane
do profilu nośnego, wykonane są
ze stali zbrojeniowej o granicy
plastyczności fyk = 500 MPa i klasie
ciągliwości B.

n dzięki systemowi JBA możliwe jest
montowanie prefabrykatów po
wykonaniu konstrukcji obiektu

n kapeluszowy kształt profilu nośnego

n skrócenie czasu i kosztów montażu,
brak zbędnych przestojów

n możliwość eliminacji mostka cieplnego w miejscu połączenia ściany
attykowej lub balustrady z płytą
stropu lub płytą loggi

n możliwość regulacji położenia
prefabrykatu w trzech kierunkach
z zastosowaniem szyny kotwiącej
JTA JORDAHL®

n uwzględnienie odkształceń
termicznych betonowych elementów
mocowanych z użyciem systemu
JBA JORDAHL®

n jasny i przejrzysty schemat statyczny
elementu JBA

Warianty wykonania

Obie wersje wykonania – normalna
i attykowa mogą występować bez lub
z możliwością regulacji za pomocą
gwintowanego trzpienia
JGW JORDAHL®.

JORDAHL®

Wsporniki JBA
występują
w dwóch wersjach wykonania:
n wersji normalnej (pręty zbrojeniowe
do łączenia z elementem żelbetowym są skierowane do góry)
n wersji attykowej (pręty zbrojeniowe
do łączenia z elementem żelbetowym są skierowane do dołu).

n akcesoria do regulacji

Wsporniki JBA występują
w 8 odmianach od JBA-1 do JBA-8.
Długość profilu dobierana
indywidualnie dla danej sytuacji
projektowej.

Przykłady zastosowań

Podkładka JXS JORDAHL®

Podkładka JXS JORDAHL®

Mocowanie balustrady za pomocą
wsporników JBA JORDAHL®

Produkty powiązane
Systemy szyn kotwiących JTA/JXA/JZA JORDAHL®, systemy konsol do mocowania elewacji klinkierowych i betonowych
JVAeco+ JORDAHL®, łączniki balkonowe ISOPRO/ISOMAXX H-BAU
© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021
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ZAMOCOWANIE

Mocowanie elementów attykowych
i balustrad JBA JORDAHL®

Płytki kotwiące APL PFEIFER
Płytki kotwiące umieszczane są w elemencie betonowym i służą do mocowania komponentu
stalowego. Trzpienie z główką służą do zakotwienia. Po zamontowaniu blacha stalowa licuje
z powierzchnią betonu. Do wbudowanej płytki stalowej możliwe jest spawanie zewnętrznego
elementu stalowego.

Zalety
n bezpłatne oprogramowanie do
wymiarowania (Köco StudCalc-Pro)

n trzpienie z Europejską Oceną
Techniczną

n profesjonalne doradztwo i pomoc
w doborze

n produkcja z certyfikatem ISO 9001

n typowe elementy dostępne
na magazynie
n niestandardowe elementy
na zamówienie
n otwory do mocowania

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Szeroka gama typów standardowych.
Możliwość wykonania praktycznie
każdego wariantu nietypowego.
Program obliczeniowy do wyznaczania
nośności dla danych warunków
wbudowania i przy różnych
konfiguracjach oddziaływań.

Materiał/wykonanie
n Płytka: stal S355 lub S460 czarna,
z powłoką malarską lub ocynkowana
ogniowo.
n Trzpienie kotwiące: stal czarna lub
ocynkowana ogniowo.

Przykłady zastosowań

Połączenie ze słupem stalowym

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JORDAHL®
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Połączenie narożne

Połączenie z ryglem dwuteowym

Elementy PFEIFER do montażu wind

ZAMOCOWANIE

Elementy PFEIFER do montażu wind (pętle obciążeniowe LSV, LSG, LSP, LSF oraz Load eye)
przeznaczone są do czasowego zawieszania kabiny windy lub innego sprzętu podczas
wykonywania prac montażowych lub konserwacyjnych, a także do zabezpieczenia osób
przed upadkiem.

Zalety
n prosty i bezpieczny montaż
n wyprodukowane z materiałów
najwyższej jakości
n pełne instrukcje dotyczące instalacji
i użytkowania każdego produktu
n bardzo wysokie współczynniki
bezpieczeństwa, które zostały
przyjęte na etapie projektowania

Materiał/wykonanie

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne są dwa typy elementów
do montażu wind:
n do zabetonowania w nadszybiu
windowym (LSF PFEIFER,
LSV PFEIFER, Load eye PFEIFER),
n montowane w gotowych
nadszybiach windowych
(LSG PFEIFER, LSP PFEIFER).

Elementy PFEIFER do montażu
wind charakteryzują się nośnością
od 5 do 40 kN i przewidziane są do
przejmowania obciążeń rozciągania
osiowego.

Stal specjalnej jakości, tuleje
z precyzyjnej rury stalowej,
ocynkowane elementy linowe.

Przykłady zastosowań

Pętla obciążeniowa LSG PFEIFER

Pętla obciążeniowa LSV PFEIFER

Pętla obciążeniowa LSF PFEIFER

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JTA JORDAHL®, haki transportowe PFEIFER, kotwy DB PFEIFER do trwałych zamocowań
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Kątowniki montażowe
JW JORDAHL®
Kątowniki montażowe JORDAHL® służą do zamocowań dwóch elementów żelbetowych, z których
przynajmniej jeden jest prefabrykowany. Najpopularniejszym zastosowaniem systemu jest
połączenie prefabrykowanych podwalin ze słupami. Wbudowane szyny kotwiące w podwaliny
i słupy umożliwiają połączenie kątownikami z dużą tolerancją, co znacznie przyspiesza prace
na budowie.

Zalety
n możliwość realizacji montażu
w okresach zimowych

n gwarancja odporności na korozję –
50 μm dla wszystkich kątowników

n określone nośności dla całego
systemu
n szybka dostawa dzięki standaryzacji
programu produkcji
n duże tolerancje montażowe
w trzech kierunkach
n kompletny system elementów
towarzyszących

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n Kątowniki montażowe frezowane.

Materiał/wykonanie
Stal ocynkowana ogniowo lub
galwanicznie.

n Kątowniki montażowe z otworami
owalnymi.

Przykłady zastosowań

Zestaw montażowy – widok z góry

Zestaw montażowy złożony z kątownika
montażowego JW, szyn kotwiących JTA
i śrub towarzyszących

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JORDAHL®, śruby młotkowe JORDAHL®
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Połączenie podwaliny prefabrykowanej
ze słupem za pomocą kątownika
montażowego

Nakładki łączące JVB-V i JVB-N JORDAHL® nadają się znakomicie do łączenia ze sobą
prefabrykatów betonowych, na przykład słupów i ścian. W powiązaniu z szynami kotwiącymi
i śrubami JORDAHL® tworzą idealne rozwiązanie w zakresie mocowań, pozwalające w sposób
optymalny zrealizować połączenie prefabrykatów. Montaż jest łatwy, a regulowane zębate
wkładki płynnie korygują odchyłki wykonawcze.

Zalety
n szybkie, efektywne i elastyczne
połączenie prefabrykatów
betonowych

n możliwość pełnego obciążenia zaraz
po zainstalowaniu

n przenoszenie dużych obciążeń
n kompensacja tolerancji
budowlanych za pomocą
regulowanych wkładek
n brak konieczności spawania
na budowie
n prosty montaż

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Nakładki JVB występują w dwóch
typach:

Materiał/wykonanie
Stal nierdzewna lub ocynkowana.

n JVB-V stosowane do połączeń
czołowych prefabrykatów
(przenoszą siły rozciągające)
n JVB-N stosowane do połączeń
bocznych prefabrykatów
(przenoszą siły ścinające).
Przykłady zastosowań

Nakładki łączące JVB-N JORDAHL®

Połączenie boczne za pomocą nakładki
łączącej JVB-N JORDAHL®

Połączenie czołowe za pomocą nakładki
JVB-V JORDAHL®

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JTA JORDAHL®, szyny montażowe JM JORDAHL®, śruby młotkowe JORDAHL®, kątowniki montażowe
JW JORDAHL®
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ZAMOCOWANIE

Nakładki łączące JVB JORDAHL®

Systemy do mocowania
okładziny z cegieł i klinkieru
JVAeco+ JORDAHL®
Za pomocą konsol wsporczych JVAeco+ JORDAHL® mocuje się warstwę licową trwale
i ekonomicznie. Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących
lub kotew przekazują go na ścianę nośną. Całość razem z izolacją termiczną stanowi ścianę
trójwarstwową o doskonałych właściwościach fizyki budowli. Redukcja ilości materiału wspornika
minimalizuje efekt mostka termicznego w miejscu zabudowania konsoli JVAeco+.

Zalety
n doskonałe właściwości termiczne
n redukcja ilości materiału
powodującego mostek termiczny
przez izolację cieplną
n zgodne z rozporządzeniem
na temat oszczędzania energii
DIN 4108 i DIN 18599

n kreatywne projektowanie elewacji,
nawet w wysokich budynkach
n wyrównanie nierówności dzięki
regulacji na głowicy
n zamocowanie do szyn kotwiących
lub kotew
n wkładka termiczna JTM dodatkowo
redukuje wpływ wspornika na zaburzenie izolacyjności cieplnej układu
n wsparcie techniczne od planowania
po wykonawstwo na budowie

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n JVAeco+ N/NA: do podparcia
prostych odcinków ścian (również
z kątownikiem pośrednim).
n JVAeco+ P/PAR: do podparcia
prostych odcinków ścian/krawędzi
wewnętrznych i przy dylatacjach.

Materiał/wykonanie
n JVAeco+ F/FAR: do zamocowania
nadproży/narożników zewnętrznych
budynku.

Stal DUPLEX (1.4362).

n JVAeco+ NFT/NAFT: do zamocowania
nadproży prefabrykowanych.
n Konsole wsporcze JVAeco+
JORDAHL® dostępne w wariantach
od 3,5 do 13,5 kN.

Przykłady zastosowań

Podwieszenia nadproży żelbetowych

Business Garden, Poznań

UKSW, Warszawa

Produkty powiązane
Kątowniki JW, kotwy rusztowaniowe, szpilki kotwiące, strzemiona JRH, pętle gwintowane, uchwyty dla prefabrykatów,
szyny kotwiące JORDAHL®
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Wsporniki do wmurowania
JMK+ JORDAHL®

Zalety
n efektywny system dla termomodernizacji zabytkowych obiektów
budowlanych
n ekonomiczny montaż

n dostępne w wariantach narożnikowych z kątownikiem narożnym
n szeroka gama akcesoriów towarzyszących

n wysokie nośności (możliwość
podwieszenia muru na wysokość
do dwóch kondygnacji)
n możliwe wysokie nośności nawet
w stosunkowo słabych murach
nośnych

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n JMK+ N/NA/NU.

Materiał/wykonanie

Rozwiązania specjalne

Stal nierdzewna (III klasa odporności
na korozję).

Wsporniki do wmurowania mogą być
projektowane indywidualnie do danej
sytuacji w konstrukcji.

Efektywna izolacja cieplna – zaleta
ściany trójwarstwowej

Hotel, Busko Zdrój

n JMK+ P/PAR.
n JMK+ F/FAR.
n JMK+ E/EA.
n JMK+ NFT/NAFT.
Wsporniki do wmurowania dostępne
w wariantach obciążeń 3,5 i 7,0 kN.
Przykłady zastosowań

Wsporniki do wmurowania JMK+P

Produkty powiązane
Kątowniki JW, kotwy rusztowaniowe, szpilki kotwiące, strzemiona JRH, pętle gwintowane, uchwyty do prefabrykatów,
szyny kotwiące JORDAHL®
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ZAMOCOWANIE

Dla wykonania elewacji klinkierowej w już istniejącym budynku opracowano wsporniki do wmurowania JORDAHL® w różnych wariantach. Wsporniki montowane są w odpowiednio wykonanych
w murze nośnym wybraniach (gniazdach) wypełnianych następnie zaprawą betonową.

Mocowanie fasadowych elementów
z betonu JVC JORDAHL®
Wsporniki JVC JORDAHL® stosuje się do zamocowania płyt z betonu architektonicznego
stanowiących okładzinę zewnętrzną elewacji wentylowanych. Szeroki zakres nośności
umożliwia ich zastosowanie w najbardziej śmiałych projektach architektonicznych, a duża
tolerancja montażowa ułatwia ich realizację.

Zalety
n wykonane ze stali nierdzewnej
n duża elastyczność produktu
umożliwiająca nieograniczone
kształtowanie prefabrykatów
i zastosowanie w najbardziej
wymagających projektach
architektonicznych
n projektowanie z myślą
o zminimalizowaniu wpływu
łącznika na parametry termiczne
przegrody – ekonomiczne użycie
materiału w strefie izolacji cieplnej

n wsporniki zapewniające szybki
i łatwy montaż
n odporne na działanie warunków
atmosferycznych
n zamocowanie za pomocą szyn
kotwiących JORDAHL® lub kotew
wklejanych
n wsparcie techniczne od planowania
po wykonawstwo na budowie

Materiał/wykonanie
Stal nierdzewna duplex (1.4362) lub
stal 1.4401.

Przykłady zastosowań

Amfiteatr Bemowo, Warszawa

Stadion Miejski Legii, Warszawa

Silesia Star, Katowice

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JORDAHL® wraz z akcesoriami towarzyszącymi (śruby młotkowe, kotwy JVB); systemy transportowe PFEIFER
(haki gwintowane, uchwyty transportowe, akcesoria towarzyszące – kołnierze formujące, korki ochronne, grzybki
montażowe); dyble montażowe oraz kotwy DB682 PFEIFER
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TRANSPORT

TRANSPORT

Systemy haków gwintowanych PFEIFER
Systemy haków kulowych WK/DR PFEIFER
Systemy pętli transportowych BS PFEIFER
Inne systemy transportowe PFEIFER
Haki transportowe dla ścian podwójnych KE H-BAU
29

Systemy haków gwintowanych
Znane i stosowane od wielu lat systemy gwintowane PFEIFER składają się z haków gwintowanych,
środków podnoszenia oraz licznych akcesoriów towarzyszących. Zalicza się je do wiodących
na rynku systemów haków transportowych przeznaczonych do budownictwa prefabrykowanego.
Stosowane są do uniwersalnego i ekonomicznego podnoszenia oraz transportu różnego rodzaju
prefabrykatów przy równoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa.

Zalety
n wysokie bezpieczeństwo
i optymalne koszty
n sprawdzone, bezpieczne
zastosowanie (już ponad
45 milionów użytych haków)
n wytrzymałe gwinty okrągłe
do bezpiecznego użytkowania

n instrukcje montażu i użytkowania
n szeroka gama produktów
umożliwiających spełnienie
najwyższych wymogów odnośnie
transportu elementów prefabrykowanych
n oznaczenie CE

n oryginalne kodowanie PFEIFER
zapewniające użytkowanie
wykluczające pomyłki

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w rozmiarach gwintów
od Rd 12 do Rd 60 z dopuszczalnymi
obciążeniami od 5 do 200 kN
w różnych wersjach.

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Hak transportowy: tuleja z precyzyjnie wykonanej rury o specjalnej
jakości, ocynkowana lub wykonana
ze stali nierdzewnej. Zakotwienie
prętem zbrojeniowym lub blachą
stalową.

n Magnes mocujący.
n Śruby redukcyjne z głową lub bez
głowy.
n Śruby mocujące.
n Obrączki znamionowe.

n Środek podnoszenia: wykonany
z wysoce elastycznej, ocynkowanej
liny stalowej jednolitej lub ze stali.
Przykłady zastosowań

Gwintowany hak transportowy PFEIFER
w głowicy słupa

Montaż prefabrykowanych biegów
schodowych

Stadion Narodowy, Warszawa

Produkty powiązane
Systemy haków WK PFEIFER, kotwy DB PFEIFER, systemy pętli transportowych BS PFEIFER
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Systemy haków kulowych
WK/DR PFEIFER
Systemy kulowe PFEIFER składają się z haków kulowych WK lub DR PFEIFER, gum formujących
oraz uchwytów kulowych WK stanowiących środek podnoszenia. Systemy te przeznaczone są
do podnoszenia, w szczególności gdy dużą rolę odgrywa krótki czas montażu prefabrykatu.

Zalety
n szybkie i bezpieczne podwieszanie
dzięki uchwytowi kulowemu
WK PFEIFER
n stała kontrola produkcji

n kulowy hak falowy WK to możliwość
bezpiecznego przekazania obciążenia mimo niewielkiej długości kotwy
n hak kulowy DR odpowiedni do
transportu rur i płyt

TRANSPORT

n szeroki obszar zastosowań

n kulowy hak falowy WK idealny
do słupów i belek (tzw. elementy
prętowe ze zbrojeniem podłużnym
i strzemionami)

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne wielkości o nośnościach
od 1,3 do 20 t.

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Hak kulowy WK: ze stali
zbrojeniowej.

n Guma formująca WK PFEIFER.

n Hak kulowy DR: ze stali kutej.
n Uchwyt kulowy WK: dostępny
w wersji z odlewu ulepszonego
cieplnie lub stali okrągłej.

Przykłady zastosowań

Uchwyt kulowy WK haka kulowego DR

Montaż haków kulowych DR
w elementach ścian od strony czołowej

Centrum Logistyczne Amazon, Sady

Produkty powiązane
Systemy gwintowane PFEIFER, systemy łączników zbrojeniowych PH PFEIFER
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Systemy pętli transportowych
BS PFEIFER
Pętle BS PFEIFER przeznaczone są do transportu betonowych elementów prefabrykowanych tam,
gdzie nie przeszkadza wystająca nad powierzchnię lina, którą można usunąć po zakończeniu
użytkowania. Do innych komponentów systemu zalicza się uchwyty BS, pętle kątowe oraz gumy
formujące.

Zalety
n standardowe pętle przeznaczone są
do transportu dużych ciężarów

n możliwość montażu zagłębionego
pętli

n bezpośrednie podwieszanie
na haku, bez stosowania drogich
środków podnoszenia

n odpowiednie do podnoszenia
i transportowania płaskich
elementów prefabrykowanych

n oryginalne kodowanie kolorami
PFEIFER zapewniające użytkowanie
wykluczające pomyłki
n szeroka gama zastosowań

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w 14 typach nośności.

Materiał/wykonanie

Akcesoria

Elastyczna lina, o dużej wytrzymałości,
ze splotek okrągłych, ocynkowana,
zaprasowana w kauszy aluminiowej.

n Uchwyt BS.
n Guma formująca BS do montażu
zagłębionego.

Rozwiązania specjalne
Na życzenie Klienta dostępne są pętle
dla prefabrykatów aż do 180 t.

Przykłady zastosowań

Montaż zagłębiony pętli BS

Pętla BS PFEIFER

Produkty powiązane
Systemy gwintowane PFEIFER, systemy kulowe WK PFEIFER

32

Gotowe do transportu belki zębate
z pętlami BS PFEIFER

Inne systemy transportowe
Haki transportowe SAS PFEIFER dla studni i elementów rurowych
Systemy SAS PFEIFER, składające się z haków transportowych, pętli oraz obrączek znamionowych
PFEIFER, służą do podnoszenia i przenoszenia elementów rurowych i studni.

n efektywny i wszechstronny
transport elementów rurowych
n śruba mocująca zabezpieczona
przed zgubieniem
n zoptymalizowana gama produktów
do wszystkich istotnych w praktyce
zastosowań
n oryginalne kodowanie
PFEIFER zapewniające użytkowanie
wykluczające pomyłki

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w 4 wielkościach
i 2 wersjach.
Materiał/wykonanie
Tuleja z wysokiej jakości rury
precyzyjnej, elastyczna lina stalowa,
wytrzymałe śruby.
Akcesoria
n Śruby redukcyjne.
n Śruby mocujące.

Produkty powiązane
Systemy kulowe WK PFEIFER, systemy gwintowane PFEIFER

Systemy haków gwintowanych Super PFEIFER
W skład systemu Super PFEIFER wchodzą uchwyty obrotowe Super do bezpiecznego mocowania,
haki Super oraz odpowiednie akcesoria do mocowania w szalunku. Zoptymalizowane i bezpieczne
systemy haków transportowych nadają się zwłaszcza do transportu ciężkich elementów prefabrykowanych o cienkich ścianach.
Zalety
n zmniejszona średnica tulei
ułatwiająca montaż kotwy
w cienkich elementach budowlanych oraz wbudowanie w wąskie
kosze zbrojeniowe
n optymalne zakotwienie przy
minimalnym ścinaniu dzięki
zastosowaniu fali
n podwyższona nośność w wyniku
zastosowania wytrzymałej, ciągliwej
stali

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w 3 wielkościach, w zakresach obciążeń od 55 do 220 kN.

Produkty powiązane

n aż do 45% redukcji wymaganej grubości ściany w porównaniu do standardowych systemów gwintowanych
n tylko 3 wielkości – uproszczone
zarządzanie i niższe koszty magazynowania
n stosowanie wyjątkowo odpornego
na uszkodzenia specjalnego gwintu
wykluczającego możliwość pomyłki
i zapewniającego długą oraz bezpieczną żywotność uchwytów obrotowych Super PFEIFER

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Hak transportowy: stalowa tuleja
gwintowana, galwanicznie ocynkowana, stal zbrojeniowa w postaci
prętów B500B.

n Śruby redukcyjne.
n Śruby mocujące.

n Uchwyt obrotowy: stal konstrukcyjna w jakości specjalnej, wytrzymałe bolce gwintowane wykonane
ze stali, lakierowane.

Systemy gwintowane PFEIFER, systemy kulowe WK PFEIFER
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Zalety

Haki transportowe dla ścian
podwójnych KE H-BAU
Haki transportowe dla ścian podwójnych KE H-BAU są przeznaczone do bezpiecznego
rozszalowania i transportu podwójnych ścian zespolonych w zakładzie prefabrykacji i na budowie.

Zalety
n produkt dopracowany technicznie
pod względem bezpieczeństwa oraz
optymalnych kosztów
n szybkie i proste wbudowanie w trakcie formowania elementów
n położenie niezależne od kratownic
łączących elementy ścienne
n oznakowanie CE

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n Hak transportowy typ KE III:
dla najbardziej powszechnych
wymiarów.
n Hak transportowy typ KE IV:
dla elementów ściennych
o znacznych gabarytach.
Nośność do około 57 kN (w zależności
od typu i sytuacji podnoszenia).

Materiał/wykonanie
Wykonane z gładkiej stali prętowej,
wraz z dopasowanym elementem
z wysokiej jakości drewna.

Przykłady zastosowań

Transport ścian podwójnych
z wykorzystaniem haka KE H-BAU

Produkty powiązane
Elementy towarzyszące szalunkom H-BAU
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Podczepianie zawiesia do haka KE H-BAU

Ściany podwójne z wbudowanymi
hakami KE H-BAU

ZBROJENIE

ZBROJENIE

Systemy łączników zbrojeniowych PH PFEIFER
Systemy łączników pętlowych
do prefabrykatów VS® PFEIFER
Zbrojenie na przebicie JDA JORDAHL®
Łączniki zbrojeniowe FS-Box PFEIFER
do ścian zespolonych
Zbrojenie odginane FERBOX® H-BAU
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Systemy łączników zbrojeniowych
PH PFEIFER
W skład systemu wchodzą pręty mufowe i pręty gwintowane do spełniania różnorodnych wymogów odnośnie łączenia zbrojenia. Obejmuje on rozwiązania dostosowane do potrzeb Klientów
w zakresie trwałych połączeń. System łączników zbrojeniowych PH PFEIFER pozwala wykonać
styki zbrojenia poprzez zwykłe skręcane połączenie prętów mufowych i prętów gwintowanych.

Zalety
n elastyczne planowanie, szybkość
wykonania

n możliwość wykonania połączeń
w jednej płaszczyźnie

n możliwość realizacji połączeń
na zakład z wykorzystaniem
standardowych długości prętów
systemu

n łatwa realizacja etapów betonowania przesuniętych w czasie

n pewne połączenie z wykorzystaniem
prętów mufowych i prętów gwintowanych

n dodatkowo dostępne są połączenia
redukcyjne do zmiany średnicy
prętów na styku lub zakotwienia
końcowe

n wykorzystanie pełnej nośności stali
przekroju pręta

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Standardowo dostępne pręty
w średnicach od 8 do 40 mm,
w długościach od 35 do 360 cm.
Długości specjalne na zamówienie.

Materiał/wykonanie

Akcesoria

Stal zbrojeniowa w postaci prętów
B500B/B500C.

n Klucz dynamometryczny PFEIFER.

Połączenie słupa prefabrykowanego
z podciągiem wylewanym na budowie

Business Garden, Wrocław

Przykłady zastosowań

Łączniki zbrojeniowe PH PFEIFER

Produkty powiązane
Systemy VS® PFEIFER, system podpór słupowych PFEIFER
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Systemy łączników pętlowych
do prefabrykatów VS® PFEIFER
System VS® PFEIFER to całkowicie „nowy wymiar” połączeń elementów prefabrykowanych.
Systemy stosowane są głównie do nośnych połączeń prefabrykowanych ścian oraz ścian
ze słupami. Szeroki wachlarz VS® PFEIFER oferuje elementy do połączeń liniowych system3D
VS®-ISI, system3D VS®-BZ oraz elementy punktowe VS®-Slim-Box EASYFILL. Wszystkie elementy
systemu VS® wyposażone są w elastyczne pętle linowe, dzięki którym możliwe jest łatwe
i sprawne wbudowanie elementów prefabrykowanych bez uwzględnienia kolejności montażu.
Paletę wiodących produktów systemu VS® uzupełniają produkty do zastosowań konstrukcyjnych.
Zalety

n elastyczne pętle nie utrudniają montażu, dzięki czemu nie ma potrzeby
respektowania jego kolejności
n brak możliwości odkształcenia
trwałego pętli – pętle natychmiast
wracają do pozycji wyjściowej
n gwarancja wysokiej nośności połączenia nawet przy najmniejszych
grubościach ścian

Materiał/wykonanie
n Szyny/listwy/boxy: blacha stalowa
ocynkowana, indywidualnie profilowana.
n Pętle: splotkowe liny druciane wysokiej wytrzymałości, ocynkowane.
n Tuleje zaciskowe na końcach lin
stalowych: stal E355.
n Osłona montażowa profilu:
wytrzymała taśma.

n przenoszenie sił w każdym kierunku
n optymalne profilowanie szyn
i boxów dla uzyskania lepszej
przyczepności
n elementy systemu posiadają symetryczną budowę, dzięki czemu nie
ma potrzeby zwracania uwagi na
kierunek wbudowania elementu;
gwarantuje to wysoką efektywność
i bezpieczeństwo wykonania złącza
n minimalne zużycie zaprawy
wypełniającej zamek dyblowy

Typy produktów/warianty
wykonania
n System3D VS®-ISI do połączeń liniowych (ciągłych na długości) elementów prefabrykowanych głównie
ścian między sobą i ścian ze
słupami.
n System3D VS®-BZ do połączeń liniowych (ciągłych na długości) ścian
prefabrykowanych, które wymagają
podziału na długości.

n Elementy punktowe VS®-Slim-Box
EASYFILL.
n Systemy do połączeń konstrukcyjnych:
– liniowe: listwa T20 + szyna T50,
2x szyna W50,
– punktowe: VS®-Box EASYFILL,
VS®-Box CLASSIC.

Przykłady zastosowań

Połączenia doczołowe wykonane
systemem VS®-ISI PFEIFER

System łączników VS®

Supertrees, Singapur

Produkty powiązane
Łączniki zbrojeniowe FS-Box PFEIFER do ścian zespolonych, systemy połączenia łączników zbrojeniowych PH PFEIFER,
system podpór słupowych PCC PFEIFER, system podpór ściennych PWS PFEIFER
© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021
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ZBROJENIE

n unikalne rozwiązanie umożliwiające
realizację dowolnego połączenia
elementów prefabrykowanych

Zbrojenie na przebicie
JDA JORDAHL®
Zbrojenie na przebicie JDA i JDA-S JORDAHL® stosowane jest do przeniesienia wysokich sił
ścinających w płaskich stropach w rejonie podpory, zapewniając minimalny nakład na wykonanie
szalunku stropu i zbrojenia przy zachowaniu optymalnej przestrzeni pomieszczenia. Zbrojenie na
przebicie JDA JORDAHL® stosowane jest również w płytach i stopach fundamentowych. Elementy
JDA składają się z trzpieni dwugłowicowych połączonych stalową listwą.

Zalety
n nośność stropu na przebicie może
być podniesiona o 96% w porównaniu ze stropami bez zbrojenia
na przebicie

n minimalna wysokość konstrukcyjna
dzięki wysokiej nośności stropu
w porównaniu z konwencjonalnym
zbrojeniem

n minimalny nakład na szalunek
stropów

n płaska powierzchnia stropu od dołu

n możliwość wbudowania od dołu
i od góry

n do stosowania dla każdego
przekroju poprzecznego słupa
i jego usytuowania

n do stosowania w stropach
o grubości od 18 cm
n szybkie i proste wbudowanie

Rozwiązania specjalne

Materiał/wykonanie

Możliwe indywidualne wykonanie
według wymagań statycznych.

n Podwójne trzpienie głowicowe: stal
BSt 500 S.
n Listwa: stal budowlana.

Przykłady zastosowań

Promieniste usytuowanie wokół słupa

Wbudowanie JDA w płytę fundamentową

Produkty powiązane
Wariant wykonania zbrojenia JDA-FT-KL JORDAHL®
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Centrum Praskie Koneser, Warszawa

Łączniki zbrojeniowe FS-Box
PFEIFER do ścian zespolonych
Elementy systemowe FS-Box i FS-Box LIGHT PFEIFER znajdują zastosowanie przy połączeniach
elementów prefabrykowanych z elementami monolitycznymi lub półprefabrykowanymi.
Istotnym obszarem zastosowań są ściany zespolone, np. podwójne typu filigran.

Zalety
n unikalne rozwiązanie umożliwiające
realizację dowolnego połączenia
konstrukcyjnego
n wykorzystanie zalet systemu
VS® PFEIFER w połączeniach
elementów monolitycznych oraz
podwójnych ścian typu filigran
n brak konieczności respektowania
kolejności montażu dzięki elastycznym pętlom

n możliwość wykonywania połączeń:
– prefabrykat/ściana podwójna
– prefabrykat/element monolityczny
– półprefabrykat/ściana podwójna
– element monolityczny/ściana
podwójna
– element monolityczny/element
monolityczny
n brak możliwości odkształcenia pętli
(pętla natychmiast wraca do pozycji
wyjściowej)
n brak potrzeby docinania elementów

ZBROJENIE

n lepsza efektywność i bezpieczeństwo
Materiał/wykonanie
n Box: blacha stalowa ocynkowana.
n Lina stalowa: stal ocynkowana
o dużej wytrzymałości.
n Zacisk stalowy: stal wysokiej jakości.
n Osłona: taśma.

Przykłady zastosowań

≥180 mm
≥100 mm

Nośności obliczeniowe we wszystkich
kierunkach

Zastosowanie FS-Box PFEIFER
w połączeniu ściany prefabrykowanej
ze ścianą półprefabrykowaną

Wbudowane łączniki zbrojeniowe
FS-Box PFEIFER

Produkty powiązane
Systemy łączników pętlowych VS® PFEIFER, system łączników zbrojeniowych PH PFEIFER

© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021
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Zbrojenie odginane
FERBOX® H-BAU
Zbrojenie odginane FERBOX® jest komponentem służącym do wykonania połączenia pomiędzy
betonowanymi w różnych odstępach czasu elementami konstrukcji żelbetowej. Dzięki stosowaniu
tego typu elementów można połączyć wzajemnie ściany, stropy, wsporniki liniowe, schody.
Zbrojenia odginane produkowane są w wykonaniu jedno- i dwurzędowym, jako elementy
standardowe i specjalne w różnych wariantach.

Zalety
n sprawdzone w praktyce i łatwe
w montażu zbrojenie odginane
n Europejska Ocena Techniczna
n szeroka gama typów
n osłonięte pokrywą z tworzywa –
bezpieczną, szybką i prostą
do demontażu
n wysoka jakość produktu dzięki
własnej i zewnętrznej kontroli
produkcji

Typy produktów/nośności
obliczeniowe

Materiał/wykonanie

n Typ E: łączniki jednorzędowe.

n Pręty zbrojeniowe Ø 8, 10, 12 (14)
ze stali B500B.

n Typ B: łączniki dwurzędowe.
n Typ EE: łączniki podwójne
jednorzędowe.

n Skrzynka z profilowanej blachy.

n Pokrywa z tworzywa sztucznego.

Standardowe łączniki FERBOX®:
długość 1,20 m, jedno- i dwurzędowe
formy strzemion dostosowane do
odpowiedniej sytuacji konstrukcyjnej.
Przykłady zastosowań

Łącznik zbrojeniowy FERBOX® typ E02
(jednorzędowy)

Łącznik zbrojeniowy FERBOX® typ EE
(dwurzędowy)

Produkty powiązane
System łączników zbrojeniowych PH PFEIFER
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Łącznik zbrojeniowy FERBOX® typ B06
(dwurzędowy)

MONTAŻ

MONTAŻ

Szyny montażowe JM W JORDAHL®
Szyny montażowe zębate JXM W JORDAHL®
Systemy do montażu ścian zespolonych MoFi PFEIFER
Dyble montażowe PFEIFER
41

Szyny montażowe JM W JORDAHL®
Szyny montażowe zębate
JXM W JORDAHL®
Szyny montażowe JM W i JXM W JORDAHL® wraz z towarzyszącymi im śrubami hakowymi
i innymi elementami JORDAHL® tworzą uniwersalne połączenia śrubowe. Profile montażowe JM
mogą przenosić obciążenia od rozciągania i ścinania w kierunku prostopadłym do osi szyny,
natomiast szyny montażowe zębate JXM przenoszą dodatkowo obciążenia w kierunku
równoległym do profilu.

Zalety
n możliwość dospawania lub
dokręcenia do konstrukcji

n zmienne rozstawy śrub w kierunku
podłużnym szyny

n błyskawiczna wymiana, uzupełnienie lub przeniesienie montowanych
elementów konstrukcji

n wzmocnione skrzydełka w przekroju
szyny dają dużą powierzchnię kontaktową dla wysokich momentów
dokręcenia śrub

n dowolna pozycja montażu
n płynna regulacja miejsca
montażowego
n umożliwienie regulacji tolerancji
budowlanych lub zmiany rozstawu
montażu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w kilkunastu przekrojach
o długościach do 6 m. Dostosowane
dla obciążeń obliczeniowych
55,6 kN/punkt.

n swoboda projektowania dzięki możliwości obciążenia we wszystkich
kierunkach

Materiał/wykonanie
Efektywne zabezpieczenie antykorozyjne przy zastosowaniu stali ocynkowanej ogniowo (fv), stali nierdzewnej
(A4). Dostępne są również profile bez
powłoki antykorozyjnej (wb). Z gotowymi podłużnymi otworami montażowymi (do dokręcenia do konstrukcji
stalowej) lub bez otworów (przeznaczone do spawania).

Przykłady zastosowań

Profile podwójne, np. dla konstrukcji
ramowych

Obciążenie we wszystkich kierunkach

Produkty powiązane
Śruby młotkowe JORDAHL®, śruby zębate JORDAHL®, nakrętki młotkowe JORDAHL®
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Ekonomiczne zamocowanie elementów,
np. w pojazdach szynowych

Systemy do montażu ścian
zespolonych MoFi PFEIFER
Kotwa MoFi PFEIFER służy do mocowania podpór ukośnych do prefabrykatów betonowych
podczas ich montażu. Przejmuje ona oddziaływania spowodowane wiatrem lub innymi siłami
poziomymi – np. uderzeniami. System mocowania MoFi firmy PFEIFER dla podpór ukośnych składa
się z kotwy zabetonowanej w prefabrykacie oraz elementów do mocowania szalunku w wersji
z tworzywa sztucznego lub magnetycznej.

Zalety
n wytrzymały, ekonomiczny element
montażowy
n możliwość stosowania standardowych śrub z gwintem metrycznym
M16 (M12)
n niskie koszty eksploatacji
n prosty montaż
n wysoka nośność
n bezpieczeństwo potwierdzone
aprobatą techniczną

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Kotwy MoFi–16 (MoFi–12 – Robotic):
tworzywo sztuczne wzmocnione
włóknem szklanym, stal ocynkowana o wysokiej wytrzymałości.

n Śruba mocująca PFEIFER.

n Korek zamykający PFEIFER
z tworzywa sztucznego w kolorze
betonu.

n Grzybek mocujący PFEIFER
z tworzywa sztucznego do szalunku
drewnianego.

n Betonowy korek zamykający PFEIFER.

Montaż podpory ukośnej do kotwy
MoFi16 zabetonowanej w prefabrykacie

Przykład montażu na budowie

MONTAŻ

n Kotwa śrubowa do betonu
UCS-14 (10) lub kotwa ekspresowa
MAX–16 (12): stal specjalna.

n Magnes mocujący PFEIFER
do szalunku stalowego.

Przykłady zastosowań

MoFi M12

Produkty powiązane
Systemy haków gwintowanych PFEIFER, łączniki zbrojeniowe FS-Box PFEIFER

© 2021 Copyright JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 02/2021
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Dyble montażowe PFEIFER
Zamocowania o niewielkim znaczeniu mogą zostać wykonane za pomocą dybli montażowych
dostępnych w różnych typowych rozmiarach gwintów. Tuleje z tworzywa PFEIFER nadają się
zwłaszcza do zamocowań o niższych stopniach obciążeń i są odporne na korozję.

Zalety
Szeroki zakres produktów i zastosowań:
n dyble montażowe z otworem
poprzecznym: do montażu
od strony czołowej w elementach
betonowych przy występowaniu
rozciągania osiowego – dostępne
także z kołnierzem mocującym
do szybkiego montażu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dostępne w rozmiarach gwintów
od M6 do M30 oraz w różnych
wersjach.

n grzybek montażowy: do łatwego
mocowania dybli montażowych
na deskowaniach drewnianych
i z tworzywa sztucznego
n tuleje z tworzywa: do zamocowań
na elementach betonowych, które
muszą spełniać wysokie wymagania
w zakresie ochrony przed korozją

n dyble montażowe z końcówką falistą
o wysokiej nośności – dostępne
także z kołnierzem mocującym
do deskowania drewnianego

n śruby mocujące: do szybkiego, łatwego mocowania tulei z tworzywa

Materiał/wykonanie

Akcesoria

n Dyble montażowe: wykonane
ze stali wysokogatunkowej;
dostępne jako czarne oraz
ocynkowane galwanicznie.

n Grzybki montażowe PFEIFER.
n Talerze zamykające PFEIFER.

n Tuleje z tworzywa: Ultramid.

Przykłady zastosowań

Zamocowanie konstrukcyjne za pomocą
dybli montażowych

Punkty zamocowań znajdujące się
na zewnątrz, wykonane za pomocą tulei
z tworzywa

Centrum Kongresowe ICE, Kraków

Produkty powiązane
Systemy haków gwintowanych PFEIFER, systemy łączników VS® PFEIFER, systemy łączników zbrojeniowych PH PFEIFER
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KOMFORT

Łączniki termoizolacyjne ISOPRO® H-BAU

Oparcia dla schodów i podestów
TSS INVISIBLE CONNECTIONS®
Wibroizolacja konstrukcji budowlanych CALENBERG
Podkładki wygłuszające CALENBERG
Systemy wygłuszonego montażu
w szybach windowych JAI JORDAHL®
Wibroizolacja maszyn i urządzeń
technicznych CALENBERG
45

KOMFORT

Łączniki termoizolacyjne ISOMAXX® H-BAU

Łączniki termoizolacyjne
ISOPRO® H-BAU
Elementy izolacyjne ISOPRO® H-BAU stanowią nośne i termicznie izolujące połączenie zewnętrznych
elementów żelbetowych z wewnętrznym układem konstrukcyjnym. ISOPRO® już przy grubości
izolacji łącznika 80 mm rozwiązuje problemy mostka cieplnego w budynku znacznie przekraczając
stawiane przez przepisy, minimalne wymagania w zakresie ochrony cieplnej.

Zalety
n prosto, szybko i ekonomicznie
n redukcja kosztów ogrzewania
n zapobieganie grzybom pleśniowym
i zawilgoceniu
n zbrojenie nośne ze stali nierdzewnej
stanowi pewne połączenie przy niezawodnej ochronie antykorozyjnej
oraz redukcji przewodności cieplnej
przez przekrój prętów zbrojeniowych do minimum

Typy produktów
n

ISOPRO®

IP i IPT: dla płyt balkonowych wspornikowych.

n ISOPRO® IPQ i IPQQ: dla płyt balkonowych podpartych przegubowo.
n ISOPRO® IPTD: do uciąglenia płyty
stropu.

Materiał/wykonanie
n

ISOPRO®

IPQS i IPQQS: do punktowego przeniesienia siły poprzecznej
w płytach balkonowych podpartych
przegubowo.

n ISOPRO® IPA, IPF, IMO: do attyk,
balustrad i gzymsów.

n Izolacja cieplna gr. 80 mm:
NEOPOR® o wsp. λ = 0,031 W/mK.
n Pręty zbrojeniowe: stal żebrowana
nierdzewna gat. 1.4571, 1.4362,
1.4482 + stal zbrojeniowa B500B.
n Punkty dociskowe: beton specjalny
wysokiej wytrzymałości.
n Zabezpieczenie ognioochronne –
płyty włókno-cementowe klasy A1.

Przykłady zastosowań

West Gate, Wrocław

Kępa Mieszczańska, Wrocław
(fot. © Betard)

Produkty powiązane
Łączniki termoizolacyjne ISOMAXX® H-BAU
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Biurowiec Times II, Wrocław

Łączniki termoizolacyjne
ISOMAXX® H-BAU
Elementy izolacyjne ISOMAXX® H-BAU stanowią uzupełnienie znanych od wielu lat łączników
ISOPRO®. Elementy izolacyjne ISOMAXX® H-BAU to nośne i termicznie izolujące połączenie
zewnętrznych elementów żelbetowych z wewnętrznym układem konstrukcyjnym. Dzięki grubości
warstwy izolacyjnej 120 mm i doskonałym parametrom izolacyjnym znajdują zastosowanie
w obiektach o wysokich wymaganiach w zakresie energooszczędności ze względu na jeszcze
lepszą redukcję mostków cieplnych.

Zalety
n doskonałe parametry izolacji
cieplnej

n jeszcze lepsza izolacja akustyczna

n redukcja kosztów ogrzewania
n zapobieganie grzybom pleśniowym
i zawilgoceniu na styku płyty balkonowej ze stropem
n zbrojenie nośne ze stali nierdzewnej
stanowi pewne połączenie przy
pełnej ochronie antykorozyjnej oraz
redukcji przewodności cieplnej przez
przekrój prętów zbrojeniowych
do minimum

Materiał/wykonanie

Typy produktów
n

ISOMAXX®

IM i IMT: dla płyt balkonowych wspornikowych.

n ISOMAXX® IMQ i IMTQQ: dla płyt
podpartych przegubowo.
n ISOMAXX® IMTD: do uciąglenia płyty
stropu.

n

ISOMAXX®

IMQS, IMTQS, IMQZ,
IMTQZ, IMTQQS: do punktowego
przeniesienia siły poprzecznej
w płytach balkonowych podpartych
przegubowo.

n ISOMAXX® IMTA, IMTF, IMO:
do attyk, balustrad i gzymsów.

n Izolacja cieplna gr. 120 mm:
NEOPOR® o wsp. λ = 0,031 W/mK.
n Pręty zbrojeniowe: stal zbrojeniowa
nierdzewna gat. 1.4571, 1.4362,
1.4482 + stal zbrojeniowa czarna
B500.
n Punkty dociskowe: beton specjalny
wysokiej wytrzymałości.
n Zabezpieczenie ognioochronne –
płyty włókno-cementowe klasy A1.

KOMFORT

Przykłady zastosowań

Montaż elementów ISOMAXX®
na budowie

Elementy specjalne ISOMAXX®
do połączenia wystających wsporników

Komtur, Warszawa
(fot. © Komtur Polska Sp. z o.o.)

Produkty powiązane
Łączniki termoizolacyjne ISOPRO® H-BAU
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Oparcia dla schodów i podestów
TSS INVISIBLE CONNECTIONS®
TSS to łączniki służące do oparcia podestów i biegów schodowych. Wysuwany w trakcie montażu
element stalowy zapewnia oparcie w odpowiednim otworze w ścianie klatki schodowej. Po montażu otwory i styki są zalewane niskoskurczowym betonem.

Zalety
n prosty dobór elementów systemowych poprzez porównanie obliczeniowych sił podporowych z nośnością danego elementu; dozbrojenie
wg ustalonych schematów kart
technicznych
n wbudowanie w podest lub bieg
schodów zgodnie z wytycznymi
kart technicznych
n proste wbudowanie w formie
i zamocowanie do szalunku
prefabrykatu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
W zależności od nośności i ochrony
antykorozyjnej łączniki TSS dostępne
są w następujących wariantach:

n szybki montaż, prosta rektyfikacja
n dogodne tolerancje montażowe
n odporność ogniowa uzyskana
poprzez dobranie odpowiedniej
otuliny betonowej
n redukcja drgań wymuszonych
przenoszonych na konstrukcję
wsporczą
n znaczne zmniejszenie mimośrodu
działania siły podporowej

Materiał/wykonanie
Produkt wykonany ze stali S355,
ocynkowany ogniowo lub bez ochrony
antykorozyjnej („czarny”).

n TSS 102, TSS 102 G VRd = 100 kN
n TSS 101, TSS 101 G VRd = 100 kN
n TSS 60 P, TSS 60 P G VRd = 60 kN
n TSS 41 G VRd = 40 kN
n TSS 25 L VRd = 25 kN.
Przykłady zastosowań

Prefabrykowana klatka schodowa
z elementami TSS

Produkty powiązane
Podkładki elastomerowe CALENBERG
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Elementy TSS w płycie spocznika

Varso Tower, Warszawa
(wiz. © HB Reavis)

Wibroizolacja konstrukcji
budowlanych CALENBERG
Maty i podkładki wibroizolacyjne CALENBERG znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie
istnieje potrzeba ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed nadmiernymi wpływami
wibroakustycznymi z otoczenia. Odpowiedni wybór i montaż wysokiej jakości materiałów
elastomerowych o bardzo dobrych parametrach skutkuje efektywnością wibroizolacji
i przynosi trwałe korzyści. Materiały te służą do elastycznego posadowienia całych budynków
i są stosowane w złączach elementów konstrukcji nośnych. W zależności od typu mogą stanowić
wibroizolację punktową, pasmową lub powierzchniową (poziomą lub pionową).
Zalety

Typoszereg/zakres naprężeń
n

CIBATUR®:

n

CISADOR®

0,02–0,5

N/mm2.

(typ 10, 80, 400, 1700):
0,01–1,7 N/mm2.

n CIVERSO (typ A, B, C): ≤0,05 N/mm2.
n CIPREMONT®: 0,5–4,0 N/mm2.
n CIFLEX (typ G11, G200, R25, R65,
N170): 0,01–0,9 N/mm2.
n CITRIGON®: ≤7 N/mm2.

n możliwość uzyskania wysokiej
skuteczności w redukcji transmisji
drgań i dźwięków materiałowych do
budynków lub wewnątrz budynków
(dzięki właściwościom sprężysto-tłumiącym materiału)

n odporność na starzenie i oddziaływania atmosferyczne (m.in. promieniowanie UV, ozon, niskie temperatury)

n trwałość, niezawodność, funkcjonalność i stabilność parametrów materiałowych bez konieczności konserwacji lub wymiany elementów
wibroizolacyjnych

n możliwość stosowania w warunkach
kontaktu z wodą (ograniczona do
minimum zdolność absorpcji wody)

n możliwość stosowania w szerokim
zakresie temperatur z zachowaniem
właściwości elastycznych

n łatwość montażu i zabezpieczania
przed tzw. mostkami akustycznymi
na etapie wykonawczym

Materiał/wykonanie

Rozwiązania specjalne

Wykonane są z elastomerów, których
głównymi składnikami są wysokiej
jakości kauczuki naturalne (NR) oraz
syntetyczne (CR lub EPDM). Ich powierzchnia jest gładka lub profilowana.
Maty CIFLEX wykonane ze spienionych
poliuretanów (PUR). W zależności od
typu, maty mogą być układane jednolub wielowarstwowo.

n CIMAX® – wariant wibroizolacji
z użyciem maty CIBATUR stosowany
w warunkach stałej obecności wody
(np. wody gruntowe).

Wibroizolacja punktowa (CIPREMONT®)
konstrukcji stalowej kina, Złote Tarasy,
Warszawa

Wibroizolacja powierzchniowa: pozioma
i pionowa (CIBATUR® i CIVERSO),
Narodowe Centrum Promieniowania
Elektromagnetycznego, UJ, Kraków

KOMFORT

Przykłady zastosowań

Wibroizolacja powierzchniowa (CIMAX®)
pod płytą fundamentową, Lenbach
Garten, Monachium
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Podkładki wygłuszające
Podkładki wygłuszające stosowane są w konstrukcjach żelbetowych prefabrykowanych
i monolitycznych do opierania biegów schodowych, podestów, tarasów, trybun, stopnic kinowych,
stropów itp. w celu redukcji drgań i propagacji dźwięków uderzeniowych (odgłosów kroków).

Zalety
n wysoka ochrona przed drganiami
i dźwiękami uderzeniowymi
n wskaźnik zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ΔLw = 22–27 dB
n zapewnienie przegubowego połączenia elementów konstrukcyjnych
n odporność na działanie ozonu
i promieni UV, dobra odporność
chemiczna

Warianty wykonania/grupy
obciążeń
n Podkład bi-Trapezowy: gr. 10, 15
i 20 mm, σef = 0,2–0,7 N/mm2.

n CISADOR® typ 80, 400, 1700:
gr. 15–30 mm, σef = 0,01–1,7 N/mm2.

Materiał/wykonanie
Podkładki wygłuszające wykonane są
z najwyższej jakości elastomerów
na bazie EPDM lub kauczuku
naturalnego.

n CIPREMONT®: gr. 15 i 25 mm,
σef = 0,5–4,0 N/mm2.

Przykłady zastosowań

Podkład bi-Trapezowy w oparciu biegu
schodowego

Podkład bi-Trapezowy w oparciu stropu
drewnianego

Stadion, Wrocław

Produkty powiązane
Podkładki wygłuszające typu OBn w fabrycznych osłonach z wełny mineralnej dla konstrukcji monolitycznych
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Systemy wygłuszonego montażu
w szybach windowych JAI JORDAHL®
Elementy JAI JORDAHL® są używane do izolacji akustycznej windy od konstrukcji budynku.
W skład systemu wchodzi zestaw płytek stalowych oraz elastomerów, który w sposób niezawodny
redukuje niepożądane odgłosy, zachowując jednocześnie wymaganą nośność elementu.

Zalety
n redukcja dźwięku do 12 dB
n zwiększona niezawodność systemu
izolacji akustycznej wind
n możliwość wcześniejszego zaplanowania pomieszczeń o szczególnych
potrzebach ochrony akustycznej
n większy komfort użytkowania
obiektu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
Dwa typy elementów:

Materiał/wykonanie

Akcesoria

Stal ocynkowana/stal nierdzewna,
poliuretan.

n Śruby JC/JB.

n JAI-A1

n Podkładki.
n Nakrętki.

n JAI-A1J.

KOMFORT

Przykłady zastosowań

JAI – A1, JAI-A2 JORDAHL®

Elementy JAI JORDAHL® zamontowane
w szybie windowym

Zastosowanie elementu JAI JORDAHL®

Produkty powiązane
Szyny kotwiące JTA JORDAHL®
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Wibroizolacja maszyn i urządzeń
technicznych CALENBERG
Maty i podkładki wibroizolacyjne CALENBERG stosowane są do aktywnej i pasywnej wibroizolacji
maszyn i urządzeń technicznych w obiektach przemysłowych, badawczych oraz budynkach
użyteczności publicznej. Jako wibroizolacja aktywna używane są w konstrukcjach wsporczych,
pod fundamentami maszyn (np. prasy, młyny) lub urządzeń (np. centrale wentylacyjne, agregaty,
pompy), które generują drgania. Stosowane są również jako wibroizolacja pasywna urządzeń
precyzyjnych (np. mikroskopy, aparatura pomiarowa), izolująca je przed wpływem drgań
i dźwięków materiałowych z otoczenia.
Zalety
n wysoka skuteczność w zakresie
redukcji transmisji drgań i dźwięków
materiałowych generowanych przez
urządzenia oraz efektywna ochrona
przed imisją oddziaływań wibroakustycznych z otoczenia
n niezawodność, funkcjonalność i stabilność parametrów materiałowych
przy wielu cyklach obciążeń o charakterze dynamicznym bez konieczności konserwacji lub wymiany
elementów wibroizolacyjnych

Typoszereg/ zakres naprężeń
n

CIBATUR®:

0,02–0,5

N/mm2.

n CIRES®: 0,03–0,1 N/mm2.
n CISADOR® (typ 10, 80, 400, 1700):
0,01–1,7 N/mm2.

n odporność na starzenie, oddziaływania atmosferyczne, działanie substancji oleistych, ograniczona do
minimum zdolność absorpcji wody
n możliwość optymalizacji poprzez
dobór odpowiedniego materiału
oraz rodzaju wibroizolacji (np. punktowej, pasmowej, powierzchniowej)
n łatwość montażu oraz zabezpieczania przed powstaniem tzw. mostków
akustycznych w przypadku fundamentów żelbetowych

Materiał/wykonanie
n CIFLEX (typ G11, G200, R25, R65,
N170): 0,01–0,9 N/mm2.
n CITRIGON®: ≤7 N/mm2.

n CIPREMONT®: 0,5–4,0 N/mm2.
n CIVERSO (typ A, B, C): ≤0,05 N/mm2.

Wykonane są z elastomerów, których
głównymi składnikami są wysokiej
jakości kauczuki naturalne (NR) oraz
syntetyczne (CR lub EPDM). Maty
CIBATUR® i podkładki CIRES® są
wzmocnione włóknami PE. Maty
CIFLEX są wykonane ze spienionych
poliuretanów (PUR). W zależności od
typu maty mogą być układane jednolub wielowarstwowo.

Przykłady zastosowań

Wibroizolacja punktowa (CIBATUR®)
fundamentu płytowego pod urządzenie
do wentylacji
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Wibroizolacja powierzchniowa
(CIBATUR®) fundamentu blokowego
pod maszynę

Wibroizolacja punktowa (CIPREMONT®)
konstrukcji podwieszenia rurociągu,
fabryka Wacker Siltronic, Singapur

Uszczelnienia przerw roboczych
PENTAFLEX® H-BAU
Taśmy PVC-P KUNEX® H-BAU do uszczelnienia
przerw roboczych i dylatacji
53

USZCZELNIENIE

USZCZELNIENIE

Uszczelnienia przerw roboczych
PENTAFLEX® H-BAU
System PENTAFLEX® to pewne i skuteczne uszczelnienie przerw roboczych w elementach
żelbetowych. Może być stosowany jako główne uszczelnienie w realizacji szczelnych konstrukcji
z betonu (biała wanna) lub stanowić uzupełniające uszczelnienie w systemach hydroizolacji
powłokowych (kombi-wanna). Elementy systemu PENTAFLEX® są pokryte specjalną aktywną
powłoką termoplastyczną na bazie bitumów elastomerowych, wchodzącą w reakcję ze świeżym
betonem. W ten sposób można niezawodnie uszczelnić praktycznie każdą przerwę roboczą
w betonowaniu.
Zalety

Materiał/wykonanie

n szczelność: do 50 m słupa wody

n KB, FTS, OBS: blacha ocynkowana
pokryta obustronnie aktywną
powłoką na bazie bitumów
elastomerowych.

n minimalna głębokość wbudowania
listew uszczelniających: 3 cm
n proste połączenia elementów
uszczelniających, eliminacja specjalistycznego sprzętu do montażu
n gwarancja szczelnych przerw roboczych, rys wymuszonych i przejść

n ABS: element szalujący z blachy
perforowanej ze wzmocnieniem
stalowym; uszczelnienie listwą
PENTAFLEX® KB.

n odporność na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne

n Przejścia szczelne PENTAFLEX®: z PP,
PVC lub PE z kołnierzem pokrytym
powłoką uszczelniającą.

n KB: listwa uszczelniająca.

n OBS: wymuszenie szczelnej rysy.

n Szczelne przejścia rurowe.

n KB PLUS: listwa uszczelniająca
z uziemieniem.

n FTS: uszczelnienie styków
prefabrykowanych ścian
podwójnych (filigranowych).

n STK: uszczelnienie szczelin
akustycznych (dźwiękochłonnych).

Typy produktów PENTAFLEX®

n KB AGRAR: listwa uszczelniająca
w obiektach rolniczych.
n ABS: oszalowanie przerwy roboczej
w betonowaniu z uszczelnieniem.

n DFA (FBA): łącznik dylatacyjny.

n PUMPENSUMPF: studzienki
przepompowujące.

n OPTI: uszczelnienie otworów
po ściągach szalunkowych.

Przykłady zastosowań

Taśma uszczelniająca PENTAFLEX® KB;
połączenie z taśmą dylatacyjną
(łącznik DFA)

Element oszalowujący PENTAFLEX®
ABS-V (w wariancie trapezowym)

Produkty powiązane
Taśmy uszczelniające PCV-P KUNEX® H-BAU
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Zielone Arkady, Bydgoszcz

Taśmy PVC-P KUNEX® H-BAU
do uszczelnienia przerw roboczych
i dylatacji
Taśmy uszczelniające PVC-P KUNEX® umożliwiają skuteczne i bezpieczne uszczelnienie przerw
roboczych i dylatacji w betonie monolitycznym oraz szczelne wymuszenie rys w elementach
ściennych. Odpowiedni kształt i materiał zapewnia bardzo dobre połączenie mechaniczne
z betonem, a tym samym niezawodne uszczelnienie. Taśmy wykonane z termoplastycznego
tworzywa (PVC-P) najwyższej jakości.

Zalety
n do stosowania w konstrukcjach
z betonu wodoszczelnego
n elastyczność zastosowania poprzez
szeroką gamę standardowych
produktów oraz konstrukcji
specjalnych wykonywanych
na życzenie Klienta
n sprawdzone poprzez wieloletnie
stosowanie

Długości handlowe

Typy produktów
n A/AA: taśmy do przerw roboczych
wewnętrzne i zewnętrzne.

n Q: rury uszczelniające (wymuszające
rysy).

n D/DA: taśmy dylatacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

n FA/FV: taśmy zamykające i zabezpieczające do dylatacji.

n D-K/DA-K: taśmy jednostronnie
mocowane.

n ASF: taśmy do przerw roboczych
w silosach.

n AA-EA/DA-EA: taśmy kątowe
do przerw roboczych i dylatacji.

n HD: taśmy do przerw roboczych
w ścianach szczelinowych.
n Formy prefabrykowane (zgrzewane).

Taśmy i elementy systemu KUNEX®
H-BAU dostępne są w rożnych
rozmiarach i długościach.
Materiał/wykonanie
Taśmy wykonane z termoplastycznego
polichlorku winylu (PVC-P), wariantowo
według Normy Zakładowej oraz normy
DIN (18541), w odmianie zwykłej – niebitumoodpornej (NB) oraz bitumoodpornej (BV).

Uszczelnienie przerwy roboczej taśmą
uszczelniającą zewnętrzną KUNEX®
typ AA

Uszczelnienie dylatacji taśmą
dylatacyjną wewnętrzną KUNEX® typ D

Uszczelnienie przerwy roboczej taśmą
uszczelniającą zewnętrzną kątową
KUNEX® typ DA-EA

Produkty powiązane
System uszczelnień przerw roboczych PENTAFLEX® H-BAU
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USZCZELNIENIE

Przykłady zastosowań

SLIM FLOOR

Wymiany zespolone BHRW PFEIFER
do stropów z płyt kanałowych
57

SLIMM FLOOR

Belka zespolona Hybridbeam® PFEIFER

Belka zespolona
Hybridbeam® PFEIFER
Belka zespolona Hybridbeam® PFEIFER jest prefabrykowanym elementem nośnym, wykorzystywanym jako płaski podciąg do realizacji stropów typu slim floor – zintegrowanych stropów o niewielkiej wysokości konstrukcyjnej. W podstawowym wykonaniu belki Hybridbeam® PFEIFER
mieszczą się w wysokości płyty stropowej. Belka stanowi połączenie dwóch różnych materiałów –
stali i betonu. Część stalowa przejmuje naprężenia rozciągające, część betonowa ściskające, a obie
są ze sobą połączone trzpieniami główkowymi przyspawanymi do wewnętrznych płaszczyzn stalowych, zapewniając niezwykle wysokie parametry wytrzymałościowe hybrydowego kompozytu.
Zalety
n optymalne wykorzystanie obiektu –
więcej powierzchni użytkowej

n łatwy dobór ze względu na wymaganą nośność

n efektywność dzięki wysokiej nośności

n szeroka paleta typów standardowych

n szybki i pozbawiony podpór montaż
n eliminacja wystających ze stropu
podciągów oraz prosty montaż
instalacji

n dowolność oparcia na podporach

n możliwość zastosowania w wielu
różnych konstrukcjach stropowych

n produkt ekologiczny

n wysoka sztywność giętna i skrętna
już w fazie montażu

Typy produktu

Materiał/wykonanie

Dostępne w dwóch typach – jako belki
pośrednie (BHM) i skrajne (BHR), każdy
w osiemnastu wariantach wielkości
przekrojów. Istnieje także możliwość
wykonania belki niestandardowej.

n Przekrój stalowy: stal S 460 N,
zgodnie z normą PN-EN 10025:2007.

n wysoka odporność ogniowa
n zabezpieczenie antykorozyjne
n rozwiązanie chronione prawem
patentowym

n Przekrój żelbetowy: stal zbrojeniowa
B 500 B + wysokiej klasy beton
C 60/75.
n Trzpienie główkowe: stal S 235 J2 +
C 450 zgodnie z PN-EN 10025:2007.

Przykłady zastosowań

CH Młociny, Warszawa

Produkty powiązane
Wymiany BHRW PFEIFER
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Parking, Bernau

Wave, Gdańsk

Wymiany zespolone BHRW PFEIFER
do stropów z płyt kanałowych
Wymiany stalowe BHRW PFEIFER przeznaczone są do wykonywania podparć prefabrykowanych,
kanałowych płyt stropowych. Zaprojektowane zostały jako elementy stalowe z uzupełniającą
warstwą betonu od strony planowanego otworu w stropie. Opierają się na górnych krawędziach
płyt stropowych za pośrednictwem wykonstruowanych wsporników. Powłoki malowane nadają
się do ewentualnego późniejszego pokrycia farbami dekoracyjnymi.

Zalety
n pewne i niezawodne oparcie płyt
stropowych w miejscach otworów
n gotowe zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwpożarowe bez
konieczności dodatkowych prac
na budowie
n kompletna instrukcja montażu
n wbudowane haki gwintowane
do transportu

Typy produktów/nośności
obliczeniowe
n Standardowe wysokości wymianów:
20 cm, 25 cm, 27 cm, 32 cm, 40 cm,
45 cm, 50 cm.
n Standardowe długości wymianów
(długość półki dolnej): 119 cm,
239 cm.
n Inne długości z zakresu 50–238 cm
na zamówienie.

Maksymalne obciążenie (ponad
ciężar własny) dla wymianów
BHRW 20-150 oraz BHRW 50-150
n BHRW 20–150: gk,max = 5,0 kN/m2,
qk,max = 5,0 kN/m2,
Lpłyty,max = 8,0 m.
n BHRW 50–150: gk,max = 8,5
qk,max = 15,0 kN/m2,
Lpłyty,max = 15,0 m.

n zintegrowane z wymianem
podkładki elastomerowe do oparcia
płyt stropowych
n przejrzyste znakowanie produktu
n nadzorowany system ZKP
n możliwość wykonania wymianów
o niestandardowych wymiarach

Ognioodporność
R30–R120.
Kolor nawierzchni
RAL 7040.

kN/m2,

Przykłady zastosowań

Montaż wymianów

Montaż wymianów

Produkty powiązane
Belka zespolona Hybridbeam® PFEIFER
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Mapa regionów
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WIELKOPOLSKIE
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DOLNOŚLĄSKIE

3

4
OPOLSKIE
O

ŚWIĘTOKRZYSKIE

6

ŚLĄSKIE

7
MAŁOPOLSKIE

Region

1

n Przemysław Torz (Doradca Techniczny)
przemyslaw.torz@pfeifer.pl
tel. 509 603 797
Region

2

n Rafał Thiede (Doradca Techniczny)
rafal.thiede@pfeifer.pl
tel. 504 058 750

Region

PODKARPACKIE
PODKA

5

Firmy budowlane – Warszawa
n Grzegorz Malec (Doradca Techniczny)
grzegorz.malec@pfeifer.pl
tel. 512 356 368
Firmy budowlane – woj. mazowieckie
n Bartosz Wiśniewski (Doradca Techniczny)
bartosz.wisniewski@pfeifer.pl
tel. 798 841 226

n Adam Jędruszek (Doradca Techniczny)
adam.jedruszek@pfeifer.pl
tel. 503 189 052

Zakłady prefabrykacji
n Adam Knaś (Doradca Techniczny)
adam.knas@pfeifer.pl
tel. 501 452 523

Region

Regiony

Region

3

4

n Adam Knaś (Doradca Techniczny)
adam.knas@pfeifer.pl
tel. 501 452 523

6

i

7

n Cezary Maćkiewicz (Doradca Techniczny)
cezary.mackiewicz@pfeifer.pl
tel. 502 689 834
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