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Fugemasse Ljungdahl-PU Metal. 600mL poser

140x90x60x5mm galvaniseret vinkel med 14x25mm huller.

Simpson Strong-Tie Ribbevinkel.

300x60x5mm galvaniseret fladjern med 14x25mm huller.

Bærebro til 100mm kanalelement.

Hilti Hus-H 10 x 60 / 10 Elforzinket betonskrue.

Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 12-01-2018

Materialebeskrivelse.

Nedenstående materialer leveres sammen med ordre

fra Give Elementer A/S.
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· Batteri slagnøgle egnet til montering af Hilti - HUS skruer.

· Boremaskine egnet til boring i beton.

· Haucon opklodsning til justering af element hældning.

· Hilti 1 / 2" kort slagtop til tilspænding af bolte og ankre.

· Nivelleringsapparat.

· Koben.

· Blådreng(elementstøttere).

· Mursnor.

· Loddestok/Vaterpas.

Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 12-01-2018

Værktøjsliste for montering af

kanalelementer

Værktøjer anbefalet forsynet af kunde
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Kvægkanaler leveres på stålreoler med montageflade op. Se side 2.

Montage udføres vha. 2 stk. istøbte 2.5 tons DEHA løft.

Første rev: 30-08-2017

Sidste rev: 12-01-2018

Fragt

FRAGT I GARDINTRAILER

FRAGT PÅ ÅBEN TRAILER

FRAGT PÅ NEDBYGGET TRAILER

Reol system

20x125x300cm

Reol kapacitet max..: 7500 kg

Vægt af reol.............: 220   kg

3 stk standard..........: 5238 kg

Total ovenstående...: 5458 kg

10x125x400cm

Reol kapacitet max.: 7500 kg

Vægt af reol............: 220   kg

5 stk standard.........: 5885 kg

Total ovenstående..: 6105 kg

12x290xX cm Vaskevæg (projektspecifik)

Reol kapacitet max..: 9500 kg

Vægt af reol.............: 245   kg

X antal pr. reol.........: projektspecifik

12x165xX cm Vaskevæg (projektspecifik)

Reol kapacitet max..: 9500 kg

Vægt af reol.............: 245   kg

X antal pr. reol.........: projektspecifik

Tusindben

Tusindben Tusindben

Tusindben

Forsurringsbånd

Forsurringsbånd

Forsurringsbånd
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MANITOU
MANITOU
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ANITOU
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MANITOU

Første rev: 22-08-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Aflæsning

· Forsurringsbånd fjernes inden aflæsning

påbegyndes.

· Der skal sikres, at truck/byggelift, har den

nødvendige løftekapacitet ( Se reolvægt på

læsseplan).

1. 1.

2. 2.

· Forsurringsbånd fjernes inden aflæsning

påbegyndes.

· Der skal sikres, at kran el. lign., har den nødvendige

løftekapacitet (se reolvægt på læsseplan).

· Reol aflæsses fra trailer. · Reol aflæsses fra trailer.

· Alternativt udføres der enkeltvis pluk, dvs. at

kvægkanaler/vaskevægge aflæsses fra trailer

direkte til montage.

· Reoler aflæsses forsvarligt på jævnt afrettet terræn

og sikres imod kæntring/væltning.

· Reoler aflæsses forsvarligt på jævnt afrettet terræn

og sikres imod kæntring/væltning.

3. 3.

AFLÆSNING MED TRUCK AFLÆSNING MED KRAN
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Første rev: 05-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montagevejledning

2.

· Tusindben fjernes når kran starter løft af element.

· Element løftes lodret op.

· Inden element mister kontakt med de øvrige elementer,

sættes tusindben på reol igen, for at holde de resterende

elementer.

1.

· Løft kobles på de indstøbte inserts inden tusindben fjernes.

2.

1.

· Løft kobles på de indstøbte DEHA ankere inden tusindben

fjernes.

1.1. 1.2.

2.1. 2.2.

· Montage af 125cm kanaler udføres vha. 2 stk. istøbte 2.5 tons

DEHA løft.

· Type af løfteøje vælges efter elementvægt.

· Montage af væskevægge udføres vha. M20-M24 Inserts, alt

efter ønsket elementstørrelse.

· Type af løftekrog vælges efter elementvægt.

· Tusindben fjernes når kran starter løft af element.

· Element løftes lodret op.

· Inden element mister kontakt med de øvrige elementer,

sættes tusindben på reol igen, for at holde de resterende

elementer.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Oversigtstegning - Eksempel

Plan og 3D tegning på denne side, illustrerer eksempel på et projekt med kanalelementer, vaskevægge og

bærebjælker.

· Når man står på elementets nummerside/bagside, peger FER altid mod venstre.

På efterfølgende sider, er det trin for trin ud fra vores vejledning, beskrevet hvordan montagen udføres

sikkert.

Brugen af denne vejledning, skal dog selv sikre sig at, udføre iht. arbejdstilsynets betingelser og anvisninger.

Generelle Informationer:

· Element nr. er placeret på elementets bagside.

· 10x125x400cm standard kanal, leveres med strittere for oven i bagsiden og i bund i formside.

· 20x125x300cm standard kanal, leveres med strittere til begge sider i bund.

· Se side 21 "Snittegningsoversigt".

Plan af projekt.

3D plan af projekt.

Forside: Oversigtstegning: Eksempel

Side 2: Punktfundamentsplan

Side 3: Montage - 1. trin

Side 4: Montage - 2. trin

Side 5: Montage - 3. trin

Side 6: Montage - 4. trin

Side 7: Montage - 5. trin

Side 8: Montage - 6. trin

Side 9: Afstivningoversigt

Side 10: Snittegningsoversigt
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Punktfundamentsplan

1. Det anbefales af, hvert element understøttes med min. 2 punkter pr. element.

2. Det skal sikres at der er jævn og bæredygtig bund/underlag for

punktfundamenter.

3. Det anbefales at, punkter udføres af eks. 30x30x5cm fliser, understøttet af eks.

beton.

4. Vaskevægge skal grundet vægt, have dybere fundamenter end kanaler.

5. Punktfundamenter anbefales lagt ud 10mm under i kotehøjde iht. projekt og

justeres herfra med eks. Haucon justerbrikker.

6. Der er på G.E. tegninger optegnet NUL punkt = udvendig fundament. Ud fra

dette nulpunkt, afsættes alle G.E. mål på tegninger.

8



Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montage 1. trin

1. Element nr. 1, er i dette tilfælde en vaskevæg.

2. Vaskevæg monteres på punktfundamenter.

3. Blådreng bores fast i vaskevæg og i dette tilfælde

udv. fundament.

4. Vaskevæg anbefales støttet med 2 stk.

blådrenge.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montage 2. trin

Vinkelbeslag som Simpson

Strongtie skrues fast med Hilti

HUS-10x60 Betonskruer.

el. tilsvarende.

1. 20cm kanalelementer monteres på

forudbestemte punktfundamenter.

2. 20cm kanaler afstives midlertidig mod vaskevæg,

med Simpson Strong-Tie beslag og Hilti

betonskruer.

3. Bærebjælker ligges i udsparinger iht. vaskevæg

og fundamenter.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montage 3. trin

1. 10 cm bred kvægkanal monteres på

punktfundamenter og afstives med vandret

liggende blådreng.

2. Blådreng monteres på vandrette flade af både

yderfundament og kvægkanal.

3. Yderligere afstives det respektive kvægkanal

vha. vinkelbeslag, med montagefladerne pegene

mod vaskevæg og kvægkanal.

5mm galvaniseret

vinkelbeslag vinkelbeslag

skrues fast med Hilti

HUS-10x60 betonskruer.

el. tilsvarende.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 09-11-2017

Montage 4. trin

1. 10 cm bred kanal monteres og afstives vha.

blådreng og vinkelbeslag.

2. Parallelgående 10 cm bredde kvægkanaler

afstives med hinanden vha. vandret liggende

blådreng der er placeret lidt væk fra afstivning

med vaskevæg.

3. Yderligere afstives det respektive kvægkanal

med vaskevæg vha. vinkelbeslag, som tidligere

elementer.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montage 5. trin

Fladjernsbeslag Skrues fast

med Hilti HUS-H 10 x 60 / 10

betonskruer.

El. beslag med tilsvarende

funktion.

1. Kvægkanaler der monteres efter de første 2

kanaler fra sidste punkt, afstives med flad beslag

(el. beslag med tilsvarende funktion), som vist på

nederste venstre tegning.

2. Kanaler afstives med blådreng over hver anden

kanal der er monteret, som vist på tegningerne.

3. Vaskevæg med forringet afstivningsforhold,

afstives fra dets nederste sideprofil og op på

yderfundaments vandrette flade, som vist på

tegningen nedenunder.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Montage 6. trin

Bærebro

1. 20 cm bred kvægkanal monteres på tværs af

vaskevæggens ryg og afstives med 2 vinkel

beslag fra Simpson Strong-Tie.

2. 10cm bred kanalelement monteres på det andet

ende af 20 cm bred element, derefter afstives

kanalelementet med en vinkelbeslag på inderside

af samlingen og vandret elementstøtte på det

andet ende.

3. Inden bærebjælker monteres over

elementudsparinger, placeres der en bærebro til

udvidelse af vederlagsunderstøtningen, dermed

sikres der, at begge bjælker hviler på 10 cm

vederlag hver (se tegning nederst på venstre

side).

1

2

3

3

3

2
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 11-10-2017

Afstivningsoversigt

Nedenstående 3D plan, er færdig oversigt af placering af min. krav til anbefalet antal af

blådrenge / elementstøttere.
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Første rev: 11-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Snittegningsoversigt
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Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Snittegninger
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Snit A-A



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Snittegninger
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Snit B-B



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Snittegninger

19

Snit C-C



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

20

Snittegninger

Snit D-D



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Snittegninger

21

Snit E-E



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 23-11-2017
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Snittegninger

Snit F-F



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 07-02-2018
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Snittegninger

Snit G-G



Første rev: 20-09-2017

Sidste rev: 07-02-2018

Snittegninger

24

Principsnit 1



Første rev: 30-08-2017

Sidste rev: 23-11-2017

Salg &

Leveringsbetingelser

Tilbud

1. Tilbud vil, såfremt ikke andet er angivet på

forsiden, være incl. levering, montering og

standardfugning af elementsamlinger.

2. Tilbudte elementer skal kunne monteres i en

arbejdsgang, såfremt andet ikke fremgår af

tilbud/ordrebekræftelse.

3. Ikke aftalte ophold i montagen i forhold til

tilbud/ordrebekræftelse faktureres særskilt.

4. Det er kundens pligt at kontrollere at de

tilbudte mængder stemmer overens med det

ønskede.

5. Leveringstid angives i ugenummer,

leveringsdato er iht. G.E. plan for denne uge.

6. Elementer der ikke er som G.E.

standardelementer, er tilbudt iht.

Dimensioner fra udbudsmaterialet.

7. Såfremt kunde ikke kan aftage ordren inden

for den aftalte termin, meddeles dette G.E.  6

uger inden aftalte leveringstermin. Evt.

udsættelse af elementleverancen jvf.

ovenstående, vil normalt medføre, at

leveringstidspunkt udsættes til den for G.E.

gældende leveringstid.

8. Hvert enkelt sag efterkalkuleres efter endt

montage, evt. ændringer i forhold til

ordrebekræftelse faktureres.

9. Produktion, levering og montering iht.

betonelementforeningens normale

leveringsbetingelser, samt AB92.

10.Tilbud er afgivet iht. Bips publikation A113:

model 3L er gældende.

Projektmateriale

11.Kunde leverer hovedstabilitet, samt den

overordnede koordinering af bygværket.

12.Projektgrundlag skal fremsendes til G.E.,

herunder tegninger, belastninger, samt

statiske beregninger af bygværk.

13.Kunden leverer belastninger og

understøtningsforhold for elementer.

14.Kunde leverer dimensioner og tegninger på

fundamenter, fundamenter er ikke en del af

elementleverancen.

15.Der skal af projekt materialer fremgå

hvordan elementsamlinger skal udføres,

herunder krav til disse.

16.Det skal af projektmaterialet fremgå, hvordan

vandtætning af samlinger skal udføres.

17.G.E. leverer elementplan/opstalt iht.

fremsendte projektmateriale, med evt.

ændringer ift. G.E. standarder.

18.Det er kunde /rådgivers pligt, at godkende

fremsendte tegninger før produktion og

levering af elementer.

19.Det er kunde /rådgivers pligt, at kontrollere

om G.E.'s tegninger stemmer overens med

fremsendte projektmateriale.

20.Elementer sættes ikke i produktion før

tegningen er godkendt og købers underskrift

foreligger.

21.Elementer tilbudt iht. vejledning, tilbydes

med armering pr.m
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 iht. skema, G.E.

forebeholder sig ret til at fakturere armering

ud over dette.

22.Elementer fuges som standard med PVC

fugemasse som Ljungdahl PU-Metal.

23.Garanti på PVC fuger iht. normal standard

samt drift og vedligehold.

24.Der kan ikke garanteres for tæthed af

elementsamlinger. Tætning ud over

standarder, udføres af kunden.

25.Ved kørsel langs dambrugsvægge tættere

end en afstand svarende til fyldningshøjden

bortfalder garantien, med mindre andet er

aftalt ift. projektmateriale.

26.Garanti for elementer bortfalder ved højere

belastning end de på tilbuddet

/ordrebekræftelsen angivne belastninger.

Elementer

27.Alle Elementer støbes i betonstyrke C45,

aggressiv miljøklasse.

28.Der kan i den formglatte beton forekomme

lufthuller i overfladen, som må accepteres

iht. BPS publikation 24.

29.Elementets bagside er glittet evt.

ujævnheder må accepteres.

30.Der kan forekomme farve-/ og

overfladeforskelle som må accepteres.

31.G.E. forbeholder sig ret til at reparere evt.

skader på de leverede elementer iht.

almindelig gældende regler.

Montage/pladsforhold

32.Pladsforhold skal leve op til arbejdstilsynets

normale betingelser.

33.Der kræves min. 4 meter bred, bæredygtig,

fast og jævn tilkørsels og kørevej for

48ton/20meter kransættevogn til byggeplads.

Indkørselshøjder  / porte min. 4,2 meter. Ved

montage indendørs, skal nødvendig

montagehøjde for kran være tilstedet. (Hør

evt. nærmere)
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