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Gyakran a legegyszerűbb ötletek a legjobbak. Jó példa erre a forradalmian
új FILCOTEN ® one. A folyókatestet a ráccsal egybeöntve gyártjuk,
méghozzá a piacon fellelhető leginnovatívabb alapanyagból
a HPC (High Performance Concrete) anyagból.

Egyetlen elemből, egyszerűen zseniális.

Nagyon sok munkát fektettünk a folyóka létrehozásába, de a kemény
munka meghozta a gyümölcsét. Több órányi szerkesztés, tervezés,
dizájnolás és tesztelés eredményeként született meg a számos,
kiváló tulajdonságot magába egyesítő termék, mely a maga nemében
egyedülálló a piacon.

Monolitikus, sokszorosan környezetbarát.

A FILCOTEN ® HPC egy olyan alapanyag, mely a legkiválóbb
tulajdonságokat ötvözi a fenntarthatósággal. Ennek köszönhetően
a FILCOTEN ®one a környezetvédelem vonatkozásában egyedülálló.
A 100%-os újrahasznosíthatóság, a tanúsított szennyezőanyag
mentesség és az extrém alacsony káros környezeti hatás mind
hozzájárul környezetünk és egészségünk megóvásához.

Nút- és féder rendszer
a tetszőleges irányú elhelyezésért

- bal- vagy jobb oldalirányú folyókacsatlakozási
lehetőség az egyszerűbb és gyorsabb beépítésért
- nút-féder rendszerű folyókavég kialakítás
a folyókaelemek pontos, a folyásiránnyal
megegyező elhelyezésért
- e lőkészített mélyedés a folyókatest végein és
beilleszthető tömítés az opitmális illeszkedéséhez

Rendkívül hatékony vízelvezetés

- az innovatív hullám profilú dizájnnal rendelkező
keresztmetszet garantálja a folyóka optimális
vízelvezetési kapacitását, részleges vagy teljes
telítettség esetén is
- a W-profil következtében a beáramló víz
turbulenciájának köszönhetően fokozott
az öntisztító hatás

Egyszerűen kezelhető tömítőrendszer

- e lőkészített nút a homloklapokon a tömítőrendszer
egyszerű fogadásáért
- tartós tömítés a folyókatest végein kialakított
nút-féder rendszernek köszönhetően
- E N 1433 minőségi követelménynek megfelelő

Beömlőnyílás
a folyóka végein

standard résszélességgel rendelkező
beömlőnyílás a folyóka végén
a tökéletes vízelvezetésért

Optimalizált beömlőnyílások

Gyalogos és kerékpárosbarát

- EN 1433 minőségi követelménynek
megfelelő résszélesség
- innovatív S-dizájn a hatékonyabb
csapadékvízelvezetésért

- a beömlőnyílások az út menetirányához képest
kissé ferdén vannak elhelyezve
- biztonságos áthajtás és átkelés az S-dizájnú dupla
nyílásnak köszönhetően

Monolitikus építési mód

- FILCOTEN ® HPC anyagból készült
egybeöntött folyóka
- rendkívül robusztus és kopásálló
- ideális megolás dinamikus terhelésnek
kitett útszakasz vízelvezetésére

Ellenőrzött ökomérleg 1) (Life Cycle Assessment)
- csökkentett üvegházhatású gázkibocsátás
- gyártás 100%-os ökoárammal
- környezetbarát gyártási folyamat

Rendkívül tartós kötés a betonágyazattal
- a folyóka betonalaphoz való rögzítését a folyókatest
oldalán kialakított mélyedések biztosítják
- a kiváló hőtágulási együtthatónak köszönhetően
tartós kötés a betonágyazattal
- tökéletesen illeszkedik a HPC anyag
a hagyományos betonágyazathoz

Beleolvad a környezetébe
A beton színű felületének
köszönhetően tökéletesen passzol
a hagyományos betonfelületekhez

Beépítési területek: egy folyóka sok megoldás.
A FILCOTEN® one ideális megoldás minden olyan terület
vízelvezetésére, ahol dinamikus, extrém terhelhetőség várható.
A monolitikus kialakítási módnak köszönhetően a folyóka számos
újszerű, kiváló tulajdonságot egyesít magában.

1

Beépítési területek:

• ipari területek
• logisztikai központok
• repülőterek
• autópályák elválasztó sávjai
• autópályák lehajtó sávjai

• vasúti átjárók
• körforgalmak
• kikötők
• parkolók
• aszfaltozott területek

ISO14040, ISO14044, EN 15804 szerinti szabvány| 2) Szintetikus gyanták mellőzése a gyártás során.
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Részleteiben

átgondolt,

egyedülálló rendszer.
Mit kell tudnia egy jó vízelvezető rendszernek? Egészen
egyszerű, többnek kell lennie az egyes részekből álló
egésznél. A FILCOTEN ® one fejlesztésekor nem csupán
a folyókatest részleteire figyeltünk, hanem a komplett
rendszerre helyeztük a hangsúlyt.

Intelligens megoldások minden
egyedi vevőigényre.

Az intelligens megoldásokkal nagyobb hatékonyság,
teljesítmény és nem utolsó sorban egyszerűbb és
biztosabb kezelés érhető el, a beépítéstől kezdve
egészen a rutinszerű karbantartásig.

Egy rács – egy dizájn

- az S-dizájn következetes megjelenítése az
öntöttvas rácson is
- KTL-bevonatú tok és rács
- 4 csavarral történő rögzítési mód
- F900 terhelési osztály

Alap folyókatest
NM200, NM150

- standard beépítési magasság Nr. 0
- beépítési hossz 1000 mm

Ellenőrző idom

- egyszerű hozzáférés a folyókához
a tisztító aknán keresztül
- beépítési hossz 1000 mm

Homlok-ill. véglap

Véglap kifolyással

- nút- és féder rendszerrel
- h omloklapon keresztüli
csőcsatlakozási lehetőség

- nút- és féder rendszerrel
- folyókavégi csatlakozási lehetőség
DN 200-as csőcsatlakozással,
tömítőgyűrűvel

Egyszerű hozzáférés

- egyszerűen tisztítható kifolyóidom
- nagy kifolyónyílás a folyóka alján
- kivehető szennyfogó kosár
- beépítési hossz 1000 mm

Tárolás és lépcsős
lejtés kialakítása

- beépítési magasság 40-0
(a Nr. 0 elemnél 20 cm-rel magasabb)
- nagyobb hidraulikai teljesítmény
- hosszabb folyókaszakaszok
kiépítésének lehetősége egy
kifolyási pont esetén
- víztárolásra alkalmas
(víztároló képessége: 40 l/m)

Átalakító lap

- lépcsős lejtés kialakításához
- a Nr. 0 és Nr. 40-0 elemek
összekötéséhez

D400 – F900 terhelési osztály

Bekötő akna

- DN 200-as (KG-cső)
csőcsatlakozás tömítőgyűrűvel
- balra/jobbra fordítható

A valódi fenntarthatóság:
FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)
-

1)

cementkötésű, ásványi nyersanyag
különösen hosszú élettartamú, rendkívül tartós, UV-álló
ellenáll a fagynak, sónak olajnak, benzinnek
1)
100% -ban újrahasznosítható, tanúsítvánnyal ellátott
ISO 14001 ill 50001 oberwangi tanúsítvánnyal ellátott
IBR (Építészetbiológiai Intézet)2) által bevizsgált és ajánlott

Az Osztrák Nyersanyagújrafelhasználó Szövetség szerinti előírásoknak megfelelő | 2) rosenheimi Építészetbiológiai
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Lehet

vagy

balra jobbra …
arlab arbboj

Nút-féder / csap-horony rendszer az egyszerű elhelyezésért.
Az innováció azt jelenti, hogy egy termék fejlesztését mindig egy lépéssel
tovább kell gondolni, minden részletében modernizálni kell, hogy az a leginkább
megfeleljen a vevő igényeinek. Többek között célunk volt az is, hogy a folyóka
elhelyezését még hatékonyabbá tegyük.

Ami hatékonyabb, az mindig jobb.

A válaszunk: Az innovatív nút- féder-/ csap-horony rendszernek köszönhetően
a FILCOTEN® one elhelyezése pontosabb, jelentősen egyszerűbb és
időtakarékosabb. Az intelligens tömítőrendszer pedig nem csupán a
folyókatestek közötti vízkiszivárgást akadályozza meg, hanem egyidejűleg
egyszerű karbantartást is biztosít.
Innováció a nagyobb pontosságért: Az ék alakú bemélyedések megkönynyítik
a folyókatestek egymás mellé történő helyezését és egyben meghatározzák a
tömítőgumigyűrű számára az optimális rést.

Választható oldalirányú elhelyezés: A folyóka végein található nút-féder / csaphorony rendszer úgy lett kialakítva, hogy a folyókaelemeket tetszőleges irányba
lehessen egymás mellé helyezni. A beépítés ezáltal egyszerűbb és hatékonyabb.

Hajszálpontos: A féloldalas nút-féder / csap-horony rendszernek
köszönhetően a folyókaelemek hosszirányú eltolódás nélkül illeszthetők
egymásba. A sarokban elhelyezett tágulási rés biztosítja, hogy az aljzatbeton
tágulása során se mozduljon el a folyókaelem.

alulnézet

oldalnézet

… egyszerű
és nagyszerű
Intelligens tömítőrendszer.

TÖMÍTÉS.
Egyszerű kezelés:
A tömítés könnyedén behelyezhető a
folyókatest végén körbefutó nútba.
A tömítő gumiszalagba integrált lamellák
megakadályozzák a tömítés kicsúszását.

Kétoldali rögzítés, nagyobb tömítési teljesítmény: A nút-féder /
csap-horony rendszernek köszönhetően, a folyókatestek szoros
összenyomásakor a tömítő gumiszalag kitölti a szembenálló
folyókatest szabad nút kialakítását. Ezáltal létrejön az illesztés
tökéletes tömítése.

* A tőmítőrendszer opcionális.
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A víz
mindig
áramlik.

Egy jó dizájn mindig különleges célt szolgál,
ez egy vízelvezető folyóka esetében
szemmel látható:
A folyókába beáramló víznek a lehető
leghatékonyabban kell elfolynia. Ezt a
kritériumot alapul véve a FILCOTEN® one
dizájnja egyedülálló.

3

4
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W-profil bármekkora
vízmennyiséghez

- már kis mennyiségű csapadék esetén is korán
megkezdődik a W kamrákon keresztüli vízelfolyás.
- kimagasló mennyiségű csapadék esetén a nagy
térfogatú W-profl biztosítja a maximális
hidraulikai kapacitást és a tárolást.

4

A célzott turbulencia biztosítja a
folyamatos tisztulást

- a W-profilú kamrában a víz célzottan örvénylik
- az így kialakult turbulencia állandó
öntisztítást eredményez
- kisebb csapadék esetén is alapos és gyors
tisztulást tesz lehetővé

1

Tökéletes kialakítású beömlőnyílások
- méretének köszönhetően elég nagy ahhoz, hogy
elegendő mennyiségű csapadékot tudjon befogadni
és egyúttal elvezetni
- ugyanakkor elég kicsi ahhoz, hogy a durva
szennyeződések a folyóka felszínén maradjanak,
és így ne kerüljenek be a vízelvezető rendszerbe

2

1
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Jobb tapadás
strukturált felület

- strukturált rácsfelszín kialakítás
- maximális tapadás – függetlenül
hossz- vagy keresztirányú áthajtás esetén
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Innovatív, S-dizájnú
beömlőnyílások

- EN 1433 szabványnak megfelelő beömlőnyílások
pontosan a W-profilú folyókafenék felett
- az innovatív S-dizájnú kialakítás optimális
vízbeáramlást biztosít és minimálizálja a
felszínen a folyókán átbukó víz mennyiségét

6

FEM-optimalizált dizájn

- monolitikus folyókarendszer
FEM-optimalizált folyókarendszer
F900 terhelési osztályig
- részletekhez adaptált konstrukció,
pl. a hídív vastagságához és dizájnjához
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A fenntarthatóság
látható
& és

átlátható.

Sokan állítják magukról, hogy fenntarthatóak.
A lényeg azonban az, hogy valójában mit takar a külsőség.
Teljes átláthatóság – mert a természet megérdemli.

A FILCOTEN ® one esetében egyedülálló úton haladunk az átláthatóság tekintetében,
a rendszert egy szigorú és független környezeti elemzésnek 1) vetettük alá.
Az ISO 14040 & ISO 14044 minősítésű ill. az EN 15804 szabványnak megfelelő
Ökomérleg (Life Cycle Assessment) alapján különböző indikátorok segítségével
történt az elemzés, mint például a GWPA (Globális Felmelegedési Potenciál),
GWP (azaz Global Warming Potential), KEA (azaz Kumulatív Energia Igény),
ADP (azaz Abiotikus Kimerülő Források) vagy a vízfelhasználás vizsgálatával.

Nyílt lapokkal játszunk.

Átlátható adataink megerősítése érdekében az EN 15804 szabvány szerinti
A1-A4 termék életciklus-szakaszainak életciklus-vizsgálatát külső szakértők igazolták 2).

Elsődleges energiaigény,
nem megújuló energiaforrások

Környezeti mutatók:

Névleges vízigény

NM 150
Nr. 0

NM 150
Nr. 40-0

NM 200
Nr. 0

NM 200
Nr. 40-0

178

251

229

300

MJ

4,09

5,77

5,25

6,97

l

24,2

34,2

31,1

40,5

kg CO2-Eq.

Az adatok a nyersanyagok kitermelésére, a szállítására
és a termék előállítására (A1-A3) és elosztására (A4)
vonatkoznak az EN 15804 szabvány szerint.
Az érték 1 fm FILCOTEN ®one-ra érvényes.

CO2

Üvegházhatást
okozó gázkibocsátás

Elemzés és ellenőrzés:
1)

ECODESIGN company – www.ecodesign-company.com
2)
ESU-services GmbH – www.esu-services.ch

Minden tekintetben fenntartható
nagy teljesítmény az utolsó szálig – vagy
csak egyszerűen FILCOTEN®.

BG zöld energia:
68,23%
15,91%
9,58 %
5,26 %
1,02 %
100 %

A fenntarthatóság és az innováció vállalati kulturánk alappillérét képezik.
Ez megmutatkozik a felhasznált alapanyagok és energiaforrások
felhasználásában illetve a gyártási folyamatokban egyaránt.
Nem utolsó sorban cégünk az osztrák Klímaszövetség tagja,
mely az egyik legnagyobb klímavédelmi hálózat Ausztriában.
FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) tehát nem csupán egy kiváló
fejlesztésű alapanyag, hanem minden olyan erőfeszítésünk eredménye is egyben,
amely a természettel összhangban álló csúcstechnológiát kíván létrehozni.

kiadás 2017

vízenergia
biogáz
szélenergia
szilárd vagy folyékony biomassza
egyéb ökoenergia
fenntartható energiaszerkezet

Környezetbarát gyártási eljárás

A gyártási folyamat során is nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre,
legyen szó az alapanyag kiválasztásáról vagy a felesleges hulladékok
elkerüléséről. Környezetközpontú elkötelezettségünket bizonyítja az
ISO 14001 és 50001 szabvány szerinti tanúsítás megszerzése.

1)

Tiszta ásványi alapanyag, újrahasznosíthatóság,
energiahatékonyság

A FILCOTEN ® HPC egy kizárólag ásványi eredetű alkotókból álló tiszta
építőanyag mely teljesen gyanta- és oldószermentes. A gyártás során
100%-ban megújuló energiát használunk, a fosszilis energiahordozókat
teljes mértékben mellőzzük.

• Égési os
z

ny •
léko
yú

1 – nem
ly A
g
tá

Hitelesített: károsanyag mentes

• megfelel az IBR (rosenheim-i Építészbiológiai Intézet)
szigorú követelményeinek

• kíméli az egészséget és a környezetet
• garantálja az építészbiológiai ártalmatlanságot,

F

bevizsgált biocidra, oldószerre, VOC-re,
nehézfémre és rádioaktivitásra.

1)

IL

®

C O TEN

NIncsen szintetikus gyanta felhasználás.
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one
Névleges méret 150, 200

FILCOTEN® one, névleges méret 150 mm
Monolitikus folyóka FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) anyagból,
terhelési osztály D400 - F900
cikkszám monolitikus folyókatest, F terhelési osztályig – lejtés nélkül
15015100 FILCOTEN one NM 150 Nr. 0, H=1000 mm, RSZ 23/52 mm
15015168 FILCOTEN one NM 150 Nr. 40-0, H=1000 mm, RSZ 23/52 mm

súly
76,6 kg
107 kg

FILCOTEN® one NM 150: beáramlási keresztmetszet 370 cm2/m | átfolyási keresztmetszet 150/0: 220 cm2/m | 150/40-0: 520 cm2/m

150 mm

300 mm

210 mm

Tartozék
FILCOTEN® one folyókához, névleges méret 150
cikkszám
15015180
15015188
15015170
15015178
19115095
22510
30030
19115100
19115108
19115110
19115118
19115157
19000701
19000702

tartozék
ellenőrző idom Nr. 0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
ellenőrző idom 40-0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem Nr. 0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem Nr. 40-0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem alsó része, kifolyás DN 150
szennyfogó kosár, műanyag
BG bűzelzáró PVC könyökből DN 150/87°, műanyag
homlok-ill. véglap, Nr. 0 , kifolyás nélkül
homlok- ill. véglap, Nr. 40-0, kifolyás nélkül
véglap Nr. 0, kifolyással DN 150
véglap Nr. 40-0, kifolyással DN 150
összekötő elem Nr. 0 és 40-0 elem összekötéséhez
tömítőprofil folyókavéghez, Nr. 0, H = 630 mm 2.)
tömítőprofil folyókavéghez, Nr. 40-0, H = 1040 mm 2.)

súly
83 kg
111 kg
79 kg
108 kg
32,8 kg
0,4 kg
3,9 kg
7,2 kg
11,4 kg
5,2 kg
10 kg
9,1 kg

1.) 

Az F900 terhelési osztályú M típus monolitikus folyókatestből, öntöttvas tokból és lecsavarozott öntöttvas rácsból áll.

150 mm

500 mm

210 mm

Kifolyó elem
öntöttvas ráccsal

Kifolyó elem
alsó rész

Tömítőprofilra van szüksége?
Kérjük jelezze a megrendelésénél.
2.)

FILCOTEN® one, névleges méret 200 mm
Monolitikus folyóka FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) anyagból,
terhelési osztály D400 - F900
cikkszám monoliikus folyókatest, F terhelési osztályig – lejtés nélkül
15020100 FILCOTEN one NM 200 Nr. 0, H=1000 mm, RSZ 23/70 mm
15020168 FILCOTEN one NM 200 Nr. 40-0, H=1000 mm, RSZ 23/70 mm

súly
99 kg
131,5 kg

FILCOTEN® one NM 200: beáramlási keresztmetszet 510 cm2/m | átfolyási keresztmetszet 200/0: 340 cm2/m | 200/40-0: 735 cm2/m

Tartozék

200 mm

FILCOTEN® one folyókához, névleges méret 200
cikkszám
15020180
15020188
15020170
15020178
19120095
22511
30040
19120100
19120108
19120110
19120118
19120157
19000703
19000704

tartozék
ellenőrző idom Nr.0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
ellenőrző idom Nr. 40-0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem Nr. 0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem Nr. 40-0, H=1000 mm öntöttvas fedlappal 1.)
kifolyó elem alsó része, kifolyás DN200, F terhelési osztály
szennyfogó kosár, műanyag
BG bűzzár PVC könyökből DN 200/87°, műanyag
homlok- ill.véglap, Nr. 0, kifolyás nélkül
homlok- ill. véglap Nr. 40-0, kifolyás nélkül
véglap, Nr. 0, kifolyással DN 200
véglap, Nr. 40-0, kifolyással DN 200
összekötő elem, Nr. 0 és 40-0 elem összekötéséhez
tömítőprofil folyókavéghez, Nr. 0, H = 750 mm 2.)
tömítőprofil folyókavéghez, Nr. 40-0, H = 1 130 mm 2.)

335 mm

260 mm

súly
101 kg
133 kg
96 kg
128 kg
35,5 kg
0,7 kg
7,4 kg
13 kg
21 kg
8,5 kg
16,5 kg
12,5 kg

1.) 

Az F900 terhelési osztályú M típus monolitikus folyókatestből, öntöttvas tokból és lecsavarozott öntöttvas rácsból áll.

200 mm

véglap kifolyással

homlok- ill.véglap
kifolyás nélkül

535 mm

260 mm

összekötő elem
tömítő profillal
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FILCOTEN one beépítési útmutató
Általános utasítások
A BG beépítési útmutatója olyan általános javaslatokat tartalmaz, melyek
figyelembevételével a tervezőnek az adott terület sajátosságaihoz
igazított beépítési tervet kell készítenie. Ügyelni kell a szakiparban
általánosan ismert szabályok betartására is. Figyelembe kell venni az
osztályba sorolást (EN1433) és a mindenkori érvényes helyi előírásokat.
Speciális esetben kérjük egyeztessen a BG műszaki tanácsadó kollégájával.

FILCOTEN® one beépítési utasítása
1. A folyókatestet földnedves betonalapra kell építeni. Amennyiben az alap
már megkötött, úgy a folyókát 2-3 cm vastag habarcsba kell ágyazni.
A statikai előírásoknak megfelelően éket kell kialakítani, esetenként betonvas
erősítést kell beépíteni. Részletek a táblázatban és a metszetrajzokon.
2. A folyókaszakasz beépítését a kifolyásnál kezdje, figyeljen a
megfelelő magasságra és pozícióra a csatorna csatlakozásnál.
Több kifolyóelem esetén különösen ügyeljen erre. A FILCOTEN® one
folyókaelemhez a következő elemet bármely végével hozzáillesztheti,
ezért nincs a folyókaelemeken kötelező folyásirány feltüntetve.
3. A folyókatestek közötti fugákat arra alkalmas tömítőanyaggal
lehet kitölteni vagy ragasztani. Anyagleírást és anyagmennyiséget
lásd a BG-tömítő rendszernél.
4. A folyókaszakaszt a a határos felület kialakaítása előtt a
piszkolódástól meg kell védeni, pl. takarófóliával.
5. Ügyeljen rá, hogy a felső réteg tömörítésekor/elkészítésekor
(betonozásnál, aszfaltozásnál, térkövezésnél) a folyóka ne sérüljön.
6. Abban az esetben, ha dilatációs erők lépnének fel (pl. beton
felületeknél), a folyóka test szélétől max. 30-200 cm távolságban
dilatációs fugát kell kialakítani. A folyóka vonalára merőlegesen futó
dilatációs fugának és a folyókák találkozásának egy vonalba kell esnie.
7. Rakott burkolatok esetén a fellépő oldalirányú erőhatások ellen
a burkolatot a folyóka mellett elmozdulásmentesen rögzíteni kell.
A folyóka melletti burkolat első három sorát a folyókaszakasz teljes
hosszában habarcságyba kell elhelyezni. A fugákat hézagmentesen kell
kitölteni. A burkolatról fellépő oldalirányú erők a folyókatest oldalfalán
nem jelentkezhetnek (pl. fékezés, gyorsítás, hőtágulás esetén.)
8. A határos felületeknek tartósan 3-5 mm-rel magasabban
kell lenniük, mint a rács felülete.
9. Ugyanez a beépítési előírás vonatkozik az ellenőrző
elemre és a kifolyó elemre is.
10. A folyókarendszert rendszeres időközönként (max. évente 1-szer)
ki kell tisztítani és ellenőrizni kell, hogy rendesen elvégzi-e a funkióját,
különös tekintettel a kifolyó elemre.

Beépítési példák – részletek
1

2
6

7

3-5 mm

3

Y

4

8

10

5
Z

9
X

X

aszfalt – aszfalt: Terhelési osztály D-E

1 Bitumenes fugaszalag

2
3
4
5

8 Teherhordó sóderréteg
9 Betonalap
statikai méretezés alapján
10 Munkahézag
11 Nagy betonfelület
12 Rugalmas hézagkitöltés
13 Megerősített betongerenda
statikai méretezés alapján

3-5 mm

Kopóréteg
Bitumen
Teherhordó réteg
Betonacél merevítés
(E terhelés felett szükséges)
Ø 8 mm e = 200 mm
6 Hézagmentes fugakitöltés
7 Nagy formátumú szegélykő

1

2

12

13

13

3

11

4

8
Z

10
X

X

9

aszfalt – beton: Terhelési osztály E-F

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a betonaljzatban a folyókaszakasz mentén
a repedések kialakulását, statikai számítások szerint meghatározott távolságokban
dilatációs fugákat kell kialakítani. A fugákat minden esetben a folyókaszakaszra
merőlegesen, a folyókaelemek összeillesztéséhez kell elhelyezni. A fugák számát és
azok távolságát mindig a beton minősége és a környezeti hőmérséklet határozza
meg, valamint a beton utókezelését is ennek megfelelően kell elvégezni.
Terhelési osztály

D 400k kN

E 600 kN

F 900 kN

beton minőség – beton ágy
DIN EN 206-1 *

≥ C 25/30

≥ C 25/30

objektum
specifikus

Szélesség: X

≥ 20 cm

≥ 25 cm

ajánlatkérésre

Magasság: Y

folyóka
magassága
- 10 cm

Z

≥ 10 cm

Beton ellenállósági érték
Betonaljzat

folyóka magassága
≥ 15 cm
(X0)

ajánlatkérésre
ajánlatkérésre

* Az előírt betonminőség a minimális minőség, annak azonban meg kell felelnie a helyi
követelményeknek is.

A beépítési példák általános elhelyezési példák.
További információkért keresse honlapunkat a www.hydrobg.hu címen
vagy vegye fel a kapcsolatot területi képviselőnkkel.
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