Predstavitev opečnih stropnih polnil SP14-50

Opečno-betonska plošča

EAN KODA: 3830009690134

Možnosti uporabe:
Opečna stropna polnila so v kombinaciji z uporabo stropnih nosilcev t.i. travet namenjena izdelavi
treh konstrukcijskih elementov sodobnih zgradb:




Opečno-betonska medetažna plošča,
Opečno-betonska mansardna plošča,
Opečno-betonska streha.

Z uporabo opečnih polnil dobimo bistveno lažjo konstrukcijo z izboljšanimi toplotno in zvočno
izolacijskimi parametri. Takšne medetažne plošče in stropovi so izdelani hitreje, z manj uporabe
opaža in podpornikov, kar pomeni cenejšo izdelavo. Poleg naštetega se nam v primerjavi z
klasično polno armirano-betonsko ploščo zmanjša tudi poraba armature. Še kvalitetnejši sklop pa
dosežemo z dodatno uporabo ISO opaža (več v predstavitvi tega izdelka).
Pri opečnih travetnih mansardnih stropovih in opečno betonskih-travetnih strehah je velika
prednost tudi požarna varnost. V primeru požara na ostrešju se le ta zelo težko razširi v
mansardne prostore.

Opečno-betonska medetažna plošča
Opečno-betonska medetažna plošča je konstrukcijski sklop, ki ločuje etaže v stanovanjskih hišah
in tudi ostalih grajenih objektih. S kompaktno konstrukcijo iz opečno armirano-betonskih stropnih
nosilcev, opečnih stropnih polnil, armature in betona dobimo:








Pohoden,
Hitro narejen (manj opaža in podpornikov, ter manjša poraba betona) ,
Praktičen (enostavna vgradnja električnih inštalacij skozi reže stropnih polnil SP14),
Nosilen,
Toplotno izolativen (zračne reže v opečnih polnilih in masa konstrukcije),
Ognjevaren in
Trajen konstrukcijski sestav (z notranje strani ometana konstrukcija).

Izvedba opečno-betonske medetažne plošče je enostaven postopek. Opečne zidove nad višino
pozidave poravnamo s tankim slojem malte, ki je ustrezno liveliran. Sledi nameščanje opečnih
armirano-betonskih stropnih nosilcev t.i. travet, ki naj na zid nalegajo 15 cm v osnem razmaku 50
cm. Enak in natančen osni razmak nosilcev zagotovimo tako, da na začetku in koncu dveh
nosilcev med njima vstavimo opečno stropno polnilo SP14. Vsi stropni nosilci morajo imeti z
spodnje strani zagotovljeno podporo v razmaku 1 metra ( tramiči 10 x 10 cm z podporniki).

Uporabljeni artikli v sestavu opečne medetažne monta plošče:










Opečna stropna polnila SP 14-50,
Opečni armirano-betonski stropni nosilci-travete,
Armaturna mreža Q226 ali podobna (statični izračun),
Armaturni koš za prečni nosilec (po potrebi),
ISO opaž,
Armaturni koš za prečni nosilec → palice ø12 in stremena ø6 (statični izračun),
Armaturni koš za zidne vezi → palice ø14 ali ø16 in stremena ø8 (statični izračun),
ISO opaž
Beton

Slika 1: Opečno-betonska medetažna plošča s položeno armaturo in ISO opažem na
zunanjem robu

Slika 2: Opečno-betonska medetažna plošča s položeno armaturo in ISO opažem na
zunanjem robu

Prerez opečno-betonske meetažne plošče:
1. Prerez končanega sestava medetažne opečne monta plošče

Slika 3: Prerez opečno-betonske medetažne plošče z končanima zaključnima slojema z obeh strani

2. Prerez sestave medetažne opečno-betonske plošče skupaj z zunanjim zidom

Slika 4: Prerez opečno-betonske medetažne plošče z različnima smerema postavitve travetnih nosilcev in opečnih stropnih polnil SP14

Primeri vgradnje opečno-betonske medetažne plošče:

Slika 5: ISO opaž na medetažni opečno-betonski plošči Slika 6: Opečno-betonska medetažna plošča z armaturo in prečnim slepim nosilcem

Slika 7: Priprava zaopečno-betonsko medetažno ploščo - armatura

Opečno-betonska mansardna plošča
Opečno-betonska mansardna plošča je vedno bolj prisotna v gradnji stanovanjskih hiš, saj s
kompaktno konstrukcijo iz opečno armirano-betonskih stropnih nosilcev, opečnih stropnih polnil
in betona dobimo:

Pohoden (naknadna vgradnja izolacije nad konstrukcijo),

Praktičen (enostavna vgradnja električnih inštalacij skozi reže stropnih polnil SP14),

Nosilen (možnost izkoristka podstrehe – špice),

Toplotno (zračne reže v opečnih polnilih in masa konstrukcijskega sestava),

Ognjevaren (v primeru ognja v ostrešju je mansarda varna) in

Trajen konstrukcijski sestav (z notranje strani ometana konstrukcija…ni pokanja sten in stropov),
na katerega lahko vgrajujemo dodatno izolacijo med špirovce.

Uporabljeni artikli v sestavu opečno-betonske mansardne plošče:






Opečna stropna polnila SP 14-50,
Opečni armirano-betonski stropni nosilci-travete,
Armaturna mreža Q226 ali podobna (statični izračun),
Armaturni koš za zidno vez → palice ø12 in stremena ø6 (statični izračun),
Beton

Prerez opečne-betonske mansardne plošče:

Slika 8: Prerez opečno-betonske mansardne plošče z različnima smerema postavitve travetnih
nosilcev in opečnih stropnih polnil SP14

Slika 9: Prerez opečno-betonske mansardne plošče in opečno-betonske medetažne plošče z
različnima smerema postavitve travetnih nosilcev in opečnih stropnih polnil SP14

Nekaj primerov opečno-betonske mansardne plošče:

Slika 10: Primeri vgradnje opečnih stropnih nosilcev in opečnih stropnih polnil SP 14 v opečnobetonsko mansardno ploščo

Opečno-betonska strešna plošča
Opečno-betonsko strešna plošča predstavlja izredno kompaktno strešno konstrukcijo iz opečno
armirano-betonskih stropnih nosilcev, opečnih stropnih polnil in betona. Konstrukcijski sklop, ki
ga pri tem dobimo je:

Izredno varen pred vremenskimi neprilikami (močni vetrovi, toča),

Pohoden (enostavno vgrajevanje dodatnih izolacijskih sestavov na streho),

Nosilen (prenese tudi večje obremenitve),

Toplotno izolativen (zračne reže v opečnih polnilih in masa konstrukcijskega sestava),

Ognjevaren in

Trajen konstrukcijski sestav (enostavna rekonstrukcija strehe čez desetletja).
Strešni napušči pri taki izvedbi strešne plošče so ponavadi izvedeni v armirano-betonski izvedbi
z izvedbo izolacije po celotnem obodu konstrukcije.

Uporabljeni artikli v sestavu opečno-betonsko strešne plošče:






Opečna stropna polnila SP 14-50,
Opečni armirano-betonski stropni nosilci-travete,
Armaturna mreža Q226 ali podobna (statični izračun),
Armaturni koš za zidno vez → palice ø12 in stremena ø6 (statični izračun),
Beton

Prerez opečno-betonsko strešne plošče:

Slika 11: Prerez opečno-betonske strešne plošče

Nekaj primerov opečno-betonske strešne plošče:

Slika 12: Primeri vgradnje opečnih stropnih nosilcev in opečnih stropnih polnil SP 14 v opečnobetonski strešni plošči

