OMEGA TS
TSINGITUD DEFORMATSIOONIVUUK

TOOTE INFORMATSIOON JA MÕÕDUD
Toode on standardkujul tsingitud. Pikkus – 2000, 3000 (mõlemad eritellimusel,
eritingimustel) või 4000mm (standard). | Kõrgus – 40mm kuni 320mm. Paksus 2.5 või
3.0mm. Saadaval ka roostevaba versioon. Alates h=160mm saadaval ka edasiarendatud versioon OMEGA TS-X, mida soovitame suuremate kõrguste korral.
Toote korrektseks funktsioneerimiseks soovitame paigaldamsel alati keerata vurrud
välja ning pärast ühe poole valu lõigata relakaga maha ülemised transpordikruvid.
Palun lugeda allpool ka täpsustatud paigaldusjuhendit.
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OMEGA TS ja TS-X PAIGALDUSJUHEND
1. Õige vormi valik vastavalt põranda paksusele. Vorm peab olema 15…20 mm
väiksema kõrgusega, kuna alusel on ka tolerants;
2. Vuugi asukoha märkimine sirgelt märkenööriga;
3. Kinnitusvarraste paigaldamine pinnasesse. Varraste diam. 12…16mm
sõltuvalt vormi kõrguset. Varraste paigaldustihedus vastavalt põrandaplaadi
paksusele ehk survele, mis tuleb vormile. Üldjuhul c.a. 1 m sammuga;
4. Vormi keevitamine varraste külge. Ülemine pool peab olema see, kus jääb
paksem betoonikiht tapi peale;
5. Vuntside painutamine;
6. Aukudest panna läbi armatuurvardad jõudude ülekandmiseks. Soovituslik
pikkus 500…600mm ja üks pool peab võimaldama liikumist. Näiteks
paigaldada plasthülssi. Mõistlik oleks kasutada ka siledat armatuurvarrast.
NB! Enne teise poole vastu valamist peab olema veendunud, et jõudude
ülekandmiseks mõeldud vardad on lahti ja ei ole ankurdunud esimese valuga
betooni, siis liikumist ei toimu;
7. Enne teist valu tuleb ülevalt eemaldada kõik poldid ja tagada vormile vaba
liikumine.
NB!. Vormi servad tihendada korralikult. Jätkukohtades võib keevitada lisavardad pikisuunas
taha, et avaneks sirgelt. See vorm ei sobi suure liikluskoormusega kohtadesse (roclad,
tõstukid).
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