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Udsendt nov 1980
Gyldig til okt 1983

Emne: Huldrekelementer, beton
Firma: A/S Dansk Sprendbeton

25. august 1980

MK 6.10/0289
JH/LBB
~1K -

GOD KEN
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S E

A

Materiale eller konstruktion: BS-etageadskillelse 60.

B

Betegnelse: Spanmax type 22 og 24

C

Ans0ger: A/S Dansk

D

Beskrivelse: Elementerne er fabriksfremstillede strengbetonplader,
som er forsynet med langsgaende udsparinger med et afrundet tVa:>rsnit (huller). I elementernes sider er der udf0rt udsparinger til
optagelse af forskydningskra:>fter i la:>ngdefugen, og elementernes
endeflader er forsynet med vederlagsknaster pro 150 mm. Basismalene
for mindstetykkelsen af betonen er 41 mm mellem hullerne indbyrdes
og 35 mm mellem hullerne og elementernes underside.
Elementerne fremstilles i tykkelserne 220 mm og 240 mm og i bredderne 12r~ og IBM (basismal hhv. 220 mm, 240 mm, 1196 mm og 1796 mm).

Sp~ndbeton,

d~kelementer.

2640 Hedehusene, tlf. (02) 16 07 77.

*

Elementerne er malllla'ssigt tilpasset et planla:>gningsmodulnet pa 3r·1
3r~ (jf. DS 1038), og de fremstilles med f0lgende tolerancer pa
basismalene (jf. DS/R 1058):
~a:>ngde:
T = 24 mm for elementer < 84 ~1
T = 40 mm for el ementer > 84 ~1
Bredde:
T = 10 mm
Tykkelse: T = 16 mm
Spanmax type 22 og 24 opfylder klassifikationskravene i DS 1052 til
brandsikre, ba:>rende og adskillende BS-etageadskillelser 60.
Elementernes frie overflader opfylder klassifikationskravene i
BR-77, bilag 3 til klasse 1 bekl~dninger.
E

Godkendelse: Spanmax type 22 og 24 da:>kelemen,;ter fremstillet gf ans0geren godkendes anvendt til ba:>rende da:>k pa steder, hvor sadanne
i henhold til bestemmelserne i BR-77 kra:>ves udf0rt mindst svarende
til BS-bygningsdel 60.
Godkendelsen meddeles pa f0lgende vilkar:
1
Pladerne skal beregnes og udf0res i overensstemmelse med Dansk
Ingeni0rforenings norm for betonkonstruktioner af december
1973, DS 411.
2

Elementerne skal fremstilles i kontrolklasse I af en beton n~d
en karakteristisk trykstyrke pa mindst 40 flN/m2 i elementernes
underside og pa mindst 25 MN/m l i elementernes ribber og overside.

3

En eventuel pladsst0bt overbeton skal udf0res i kontrolklasse
II af en beton med en karakteristisk trykstyrke pa mindst 15
MN/m2.
Basismalet for da:>klagstykkel sen defineret som afstanden fra
tyngdepunktet af den forspa:>ndte hovedarmering til da:>kkets
underside skal va:>re mindst 30 mm.

4

5

F

G

Elementerne skal underst0ttes pa brandteknisk forsvarlig vis i
overensstemmel se med ans0gerens anvisninger, jf. BR-77, kap.
6.7, stk. 1.

~la:>rkning: Hvert enkelt element skal Va're forsynet med en fJl'Erkning,
eventuelt i kode, hvoraf fremgar:
1
Fremstillingssted.

2

Typebetegnelse.

3
4

Fremstillingsar og -uge.
Den brandtekniske klassifikation.

Kontrol: Pa ans0gerens foranledning og regning skal der oprettes
kontrakt med et af byggestyrel sen godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
1

at e 1ementernes di mens i oner samt armeri ngen s di mens i oner 09
p1aeeri n9 er i overens s temnle 1 se med pro due en tens op 1ysn i nger.

2

at kravet i godkendel sens punkt E 2 til betonens styrke er
opfyl dt.
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3

4
H

at h0jst 3 vederlagsknaster ved hvert vederlag af 18t~ brede
elementer og h0jst 2 vederlagsknaster ved hvert vederlag af
12~1 brede elementer er defekte. 2 defekte knaster rna ikke v;ere
naboknaster. Reparerede knaster betragtes som defekte.
at ~rkningen er som angivet i godkendelsens punkt F.

Godkendelsens varighed: Godkendelsen gElder til den 1. oktober 1983.
BelTkErkninger: Godkendelsen af10ser den tidligere meddelte godkendelse G-1184/755-17-77 med udstedelsesdato 4. oktober 1977, ud10bsdato 1. oktober 1980 og Byggedatablad nr. 80 (23)G f2 114.
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