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Montážní návod
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Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.

eves must not be kept
in water
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to high
Délka
pažnice
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tloušťce stěny (vzdálenosti bednicích desek).
must also be avoided.

Umístění
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Uzavření bednění
mind. 5 cm umlaufend
Armierung

the pipes please ensure a proper compacting
vities!).
mind.55cm
cm odstup
umlaufend
min.

Jedno montážní víčko, vyndané z pažnice,
přibijte na požadované místo k dřevěnému
bednění (u ocelových bednění upevněte
vázacím drátem ke svislé výztuži).
mind. 5 cm umlaufend
Odstup výztuže od pažnice musí kolem
dokola činit min. 5 cm (viz krok 2).

Armierung
vyztužení

Pažnici nasuňte na víčko upevněné na bednění.
Druhým víčkem pažnici zaslepte a bednění uzavřete.

Armierung

pipes please ensure a proper compacting
es!).
mind. 5 cm umlaufend

3

Armierung

Zabetonování

4

Otevření bednění

as set, the casing can be removed.

over from the composite cement pipe just be-

Pažnici zabetonujte.

Důležité:cement pipe just befrom the composite
Při betonáži je třeba dbát na dostatečné
upěchování betonu okolo pažnice.

(0) 73 24 96 00-0

nce.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
In den Stegwiesen 18
D-89542 Herbrechtingen
Germany

9 (0) 73 24 96
00-21
Inteligentně
uff-technik.de
f-technik.de

Po vytvrdnutí betonu odstraňte bednění.
Důležité:
Víčka odstraňte až těsně před pokládkou kabelů
či potrubí.
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et, the casing can be removed.

Telefax + 49 (0) 73 24 96 00-21
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www.hauff-technik.de

Cable and Pipe Sealing Systems

Servisní telefon 603 206 593

skrz zeď

) 73 24 96 00-0
Cable and Pipe Sealing Systems

V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 87 47 90
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HRD-FU2 (FZR)

Montážní návod

! Důležité:
Délka pažnice musí odpovídat tloušťce stěny (vzdálenosti bednicích desek).
1

Umístění

2

Pažnici umístěte na požadované místo.

3

Zabetonování

Pažnici upevněte k ocelové výztuži
např. pomocí drátu.

4

Pažnici zabetonujte.
Důležité:
Při betonáži je třeba dbát na dostatečné
upěchování betonu okolo pažnice.

Upevnění

Otevření bednění

Po vytvrdnutí betonu odstraňte bednění.
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Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.

Vláknocementová pažnice

Servisní telefon 603 206 593
Inteligentně skrz zeď
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Tel./fax: 220 87 47 90
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