TALDMIKUVORMID
PEAMISED EELISED LAUDADEST RAKETISE EES:

KIIREM // SOODSAM // RAKETIST EI PEA HILJEM
EEMALDAMA // EHITUSPLATS PÜSIB PUHAS

TEHNILISED ANDMED / / / / / / / / / / / /

KÕRGUS 240/350

ristitraadid

70

pikitraadid

LAIUS 400 - 1000
400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

6,0 m

PIKKUS
PÕHJAARMEERINGU KÕRGUS MAAPINNAST
ARMATUURVARDAD
RISTIVARDAD

70 mm

3 x Ø 8 mm, voolavuspiir 500 N/mm²
Ø 6 mm, ristitraadi samm 200 mm

PAIGALDUSJUHIS / / / / / / / / / / / / / /

TALDMIKUVORMI PAIGALDAMISEKS ON VAJALIKUD:
Armatuuri lõikevahendid, nuga, sidumiskonks ja -traat, mõõdulint ning paar tundi aega.
Taldmikuvormide ostmisel arvesta u 10% varuga ühenduste ja ülekatete tarbeks.

/

Märgi tulevase hoone teljed värviga tihendatud killustikule

//

Alusta paigaldust kaugemast nurgast

///

Paigalda kõigepealt täispikkuses vormid, seejärel puuduvad tükid

////

Seo ühenduskohad

/////

Pane kile alumine serv vormide alla

//////

Markeeri vormi sisekülje betoonivalu kõrgusmärgid

///////

Betoneeri kõrgusmärkideni

Taldmikuvorm on mõeldud 20 cm betooni valamiseks, paksema betoonikihi korral vajub see ülevalt
kuni 3 cm laiemaks. See tähendab betooni lisakulu u 0,5 m3 100 meetri taldmiku kohta. Järgnevatel
joonistel on näidatud mõned lahendused enamlevinud ühenduste tegemiseks. Võimalik on teha ka
astmeid, kaldeid, kaari ja laiendusi (korstnavundamendi vms jaoks).

RISTTRAATIDE LÕIKEKOHT /
FIKSAATORKONKSU KASUTAMINE
Betoonikadude vähendamiseks ja taldmikuvormi ülemise
osa laialivajumise vältimiseks soovitame kasutada
fikseerimiskonkse sammuga 1 meeter.

Risttraatide lõikekoht asub 5 - 10 mm
kaugusel äärmisest pikitraadist

NURGAÜHENDUS

2.

1.

/

Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti.

//

Lõika ja painuta vastavalt joonisele (pane tähele risttraatide lõikekohta).

///

Aseta taldmikurorm 1. taldmikuvormi 2. peale.

////

Pane äralõigatud tükk välisnurga alla nii, et risttraadi konksud jääkis taldmikuvormi alla.

T-ÜHENDUS

2.

1.

/

Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti.

//

Lõika ja painuta vastavalt joonisele

///

Aseta taldmikurorm 1. taldmikuvormi 2. alla.

JÄTKUÜHENDUS

2.
1.

30 cm

/

Lõika taldmikuvormil 2. esimesed 2 risttraati keskelt lahti

//

Aseta taldmikuvorm 1. taldmikuvormi 2. sisse ülekattega 30 cm

///

Vajuta põhjani sisse

POSTITALDMIK

1.

/

Lõika vajalikus pikkuses tükk

//

Lõika lisaks taldmikuvormi laiusest vähemalt 50 cm võrra pikem tükk otste tegemiseks

///

Tee otsad nagu joonisel näidatud

////

Pane otsad taldmikuvormi alla

