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Подготовка

Почистване на кофража
от метални части.

твяне

Подго

Равномерно нанасяне
на кофражното масло.

Съобразявайте се с
метеорологичните условия.

Отстраняване на боклуци
от кофража.

тона
на бе

Стриктно спазване на
плана за бетониране.

Поръчайте навреме бетона,
съобразявайки се с
транспортното разстояние.

Бетонирайте бавно
и внимателно.

Правилното планиране
ви спестява забавяния.

Качеството се постига само в отбор...
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Влагане на бетона

Избягвайте десортиране. Не
изливайте бетона от
голяма височина.
Изсипването на бетона на правилното
място ви спестява ненужно
последващо придърпане...

При височина на
изсипване над 1,5 м. да се
използва допълнителен
маркуч или тръба.

При наливане на вертикални
елементи, уплътнявайте
на всеки 50 см.

Ако се налага да придърпвате и
прибутвате бетона, използвайте лопата
или гребен, а не вибратор.

Винаги съблюдавайте стриктно
мерките за безопасност на труда.

Най-добрите резултати се
постигат, когато се спазват
правилата.
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Уплътняване на бетона

Изберете вибратор
с подходяща
честота, мощност
и диаметър.

Избягвайте контакт на
вибратора с армировката
и кофража.

Проверка на кофража
и фугите.

Вибрирайте
продължително
за добро
уплътняване.

Съблюдавайте правилата
за безопасност на труда.

Излизането на
въздуха от бетона
прилича на
„вряща вода“.

Времето за вибриране
да не е нито
прекалено кратко,
нито много дълго....

Винаги разполагайте
с резервен вибратор.

При вибриране на нов пласт
бетон иглата на вибратора
трябва да влезе и в стария
пласт, за да се осигури
хомогенно уплътняване.

Когато повърхността
се заглади сте
вибрирали
достатъчно.

Добре уплътненият бетон
е знак за качествено
изпълнение.

Качеството се постига само в отбор...
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Последваща обработка на бетона

Помислете предварително
как и колко дълго ще полагате
последващите грижи за бетона.

Най-добрият метод за последваща
обработка е бетона да се остави
достатъчно време в кофражната форма.

По-добре продължителни
грижи отколкото по-кратки.

При покриване на бетона с текстил
или найлон е важно да се застъпват
крайщата на покритието.

При необходимост от допълнително
третиране на бетона с импрегнатори
или друго, то същите следва да се
положат равномерно.

Последващата обработка и
грижа за бетона е успешна
само тогава, когато започне
навреме и продължи
достатъчно дълго.

При евентуална последваща
повърхностна обработка
използвайте само подходящи
за целта материали.

При овлажняване на бетона с водна
струя да се започне след като бетона е
стегнал. Водата следва да се полага
равномерно върху цялата площ.

Качеството се постига само в отбор...
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Образуване на пукнатини в бетона
Съществуват три вида
напукване в бетона.

Пукнатини от пластично
съсъхване.

Предотвратяване:

Причина:

Съсъхването се
появява при бързо
изсъхване на
бетонната
повърхност.

Влагата на бетона да се предпази като
се покрие с текстил или найлон или
чрез влагането на подходящ препарат.

Пукнатини от външни атмосферни влияния
Предотвратяване:
Причина:

Пукнатините
се образуват когато
температурата на
бетона е по-висока
от атмосферната.

Ограничаване на разликата
в температурата чрез
„обличане“ на бетона.

Пукнатини от слягане

Оставете бетона в
кофражната форма
възможно най-дълго.

Възможно най-рано
започнете с рязането
на фуги.

Равномерно
вибриране на
бетона.

Предотвратяване:

Непосредствено след
появата им, пукнатините
следва да се репарират.

Причина:
Появява се при
слягането на бетона
във високи стени
или колони. При
появявата в плоча
или фундамент
армировката
„прозира“.

При бетониране на високи
вертикални елементи да се
влага на пластове.

Навременно
вибриране на бетона.
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Бетониране при ниски температури
Атмосферни
условия

Среднодневна температура

Въздух: 5 градуса или по-висока
Бетон: 5 градуса или по-висока

Въздух: между 5 градуса и -3 градуса

Препоръка

Няма проблем:
работете
спокойно.

Покриване и
предпазване
на бетона.

Бетон: минимум 5 градуса

Въздух: между 5 градуса и -3 градуса
Бетон: минимум 5 градуса

Въздух: между 5 градуса и -3 градуса
Бетон: минимум 5 градуса

Въздух: по-ниска от -3 градуса
Бетон: минимум 10 градуса

Въздух: по-ниска от -3 градуса
Бетон: минимум 10 градуса

Постоянно
следете
прогнозата за
времето.

Използвайте
подгрят бетон
или бетон с
нисък в/ц
фактор.

Стъпки 2,3 и 4:
единично или
комбинирано
приложение.

Температурата
на пресният
бетон не трябва
да е по-ниска от
5 градуса.
Използвайте
бетон с бързо
набиране на
ранна якост.
Използвайте
пара или топъл
въздух, или
подгряване
за подсигуряване
на температура
на бетона от
минимум 10
градуса.
Полагане на
бетона само при
цялостно затваряне
на работната площ,
за да не се губи
и температурата
на бетона да не
пада под 10
градуса.

Не полагайте
бетон върху
повърхности с
температура под -1
градус. Лед и сняг
се отстраняват
предварително.
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Стъпки 5 и 6:
отделно или
комбинирано.
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Бетониране при високи температури
Обилно овлажняване на
бързо попиващите вода
повърхности преди
полагането на бетона.

Отстраняване на прах
от повърхностите.

Продължавайте да
носите предпазно
работно облекло.

Навременно
стартиране на
последващата
обработка.

Проследявайте
температурата на
бетона.

При необходимост стартиране на
действия за охлаждане на бетона.
Температурата му не трябва да е
по-висока от 30 градуса.

Обърнете внимание на
последващата грижа
за бетона.

Предпазване на бетона от
директен контакт със
слънце и от силен вятър.

Качеството се постига само в отбор...

