BENDERS PAMATI

COKOLA ELEMENTI

Labākie pamati Jūsu mājai!

Bendersist lähemalt
www.benders.ee

Kāpēc izvēlēties Benders cokola elementus?
Pamatu veidošana ir viens no svarīgākajiem katra ēkas posmiem, un, ņemot vērā šīs zināšanas, mēs esam pievērsuši
īpašu uzmanību modernajām tehnoloģijām, kā arī augstas kvalitātes materiāliem Benders pamatu materiālu ražošanā.
Galīgais rezultāts ir ātri un viegli pēc mūsdienu būvniecības standartiem uzstādāmi Benders cokola elementi.
Benders cokola elementi ir sertificēti gatavi produkti, kas izgatavoti no izturīga putu polistirola, kas ir izturīgs pret
atmosfēras iedarbību, bet elementa ārējā virsma ir ar rievotu betona apdari. Mūsu produktu klāstā atradīsiet L un stūra
elementus un visus nepieciešamos piederumus, lai izveidotu augstas kvalitātes plāksnes pamatu.
Benders ir ražojis betona celtniecības materiālus kopš 1960. gada un šodien ir viens no vadošajiem kvalitātes
būvmateriālu ražotājiem Skandināvijā. Benders nodrošina 10 gadu rūpnīcas garantiju saviem cokola elementiem.
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Izturīgs, energoefektīvs un augstas kvalitātes!
DEKORATĪVAS, IGLMŪŽĪGAS UN IZTURĪGAS
Benders cokola elementi ir ar vertikāli rievotu betona apdari
no ārpuses, nodrošinot cokolam pieklājīgu un estētisku
izskatu. Vieglais elementu svars nodrošina ērtu un vienkāršu
uzstādīšanu. 13 mm biezā ar šķiedru armēta betona ārējā siena
un kontrolētas kvalitātes izolācijas materiāls veido izturīgu,
sertificētu pamatu produktu ar 10 gadu rūpnīcas garantiju.

PIENĀCĪGI IZOLĒTS UN EKONOMISKS
Benders cokola elementi ir pieejami 300 - 900 mm
augstumā, visi elementi ir konstruēti tā, lai izturētu lielas
slodzes. Saskaņā ar projektā sniegto slodzes toleranci un
pamatu aizsardzību jūs varat izvēlēties piemērota augstuma
elementu. Augstas kvalitātes, pareizi izolēts pamats
nodrošina labu siltumizolāciju un aizsargā pret aukstiem
laika apstākļiem.
AIZSARDZĪBAI PRET SALU
Ap pamatu ārējo perimetru tiek uzstādīta aptuveni 1,2 m
plata (1,8 m no stūriem) horizontālā siltumizolācija
EPS120 100 mm. Zem garāžas EPS200.

EFEKTĪVA GRĪDAS SILDĪŠANA
Labi izolēts pamats ir priekšnoteikums efektīvai grīdas
apsildei, kas novērš siltuma noplūdes risku. Pamatu
apsildes, ūdens un ventilācijas sistēmu uzstādītājs palīdzēs
jums izvēlēties jūsu mājai vispiemērotāko grīdas apsildes
sistēmu. Ir svarīgi zināt atvērumu un sanitāro telpu
atrašanās vietu. Sāciet ar grīdas apsildes dizainu savlaicīgi,
ieteicams jau būvēšanas laikā.
DROŠA AIZSARDZĪBA PRET RADONU
Radons ir vidē dabiski atrodama radioaktīva gāze. Radons
ir bezkrāsains, bez smaržas un garšas. Gāzveida stāvokļa
dēļ radons brīvi pārvietojas augsnē, var sasniegt atmosfēru
un iekļūt ēkās. Iekštelpas radons no zemes galvenokārt
sasniedz caur plaisām un atverēm grīdā / pamatnē. Radons
ir gāze, kas var radīt kaitējumu veselībai. Stabils pamats ar
zemu plaisāšanas risku, kas izolēts ar PE foliju, samazina
radona iedarbības risku.

Benders cokola elementi ir izturējuši BBC marķējuma ražošanas kontroli.

BENDERS SOKLIELEMENT L 400
BENDERS NURGAELEMNT L 400
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BENDERS COKOLA ELEMENTI
KRĀSA

Pamati ar apdari!

Pelēka

Šajā lapā varat atrast visu nepieciešamo augstas kvalitātes pamatu sistēmai.
Produkta Nr

Produkta nosaukums

EPS kPa

Augstums, mm

Biezums mm

Garums mm Dziļums mm Svars kg/gb

493030207

Cokola elements L 300

200

300

100

1200

600

9,5

493040207

Cokola elements L 400

200

400

100

1200

600

12

493050207

Cokola elements L 500

200

500

100

1200

600

14,5

493060207

Cokola elements L 600

200

600

100

1200

600

17

493030907

Stūra elements L 300

200

300

100

590

590

9,5

493040907

Stūra elements L 400

200

400

100

590

590

12

493050907

Stūra elements L 500

200

500

100

590

590

14,5

493060907

Stūra elements L 600

200

600

100

590

590
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Produkta Nr

Produkta nosaukums

Augstums mm Biezums mm

Garums mm

Mv

Svars kg/gb Pakā

499010000

Cokola elementu savienotājs

100

1

120

paka

1,5

25

499015000

Cokola elementu savienotājs Max

150

1

140

paka

1,75

25

499060000

Garāžas malu savienotājs

50

3000

gb

10

1

499030000

Radžu plāksne

45

1,5

180

paka

5

100

499020000

Plastmasa stiprinājuma tapas

180

5

paka

2,2

250

499068000

Armatūras nesējs 40/50

40/50

paka

5

250

499068300

Armatūras režģa nesējs 30

30

150

paka

3,35

50

499068400

Armatūras režģa nesējs 35

35

150

paka

3,75

50

499068500

Armatūras režģa nesējs 40

40

150

paka

3,95

50

499068600

Armatūras režģa nesējs 50

45

150

paka

4,4

50

EPS kPa

Biezums mm

Garums mm

Platums mm Pakā

EPS 100_50 mm

100

50

1200

1000

0,6 m3/10 gb

EPS 100_100 mm

100

100

1200

1000

0,6 m3/5 gb

EPS 120_50 mm

120

50

1200

1000

0,6 m3/10 gb

EPS 120_100 mm

120

100

1200

1000

0,6 m3/5 gb

Produkta nosaukums

Garāžas malu
savienotājs

Plastmasas tapa
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Cokola elementu
savienotājs Max

Armatūras savienojumu nesējs

Cokola elementu

Radžu plāksne

savienotājs

Armatūras nesējs

Armatūras režģis

PAMATU NOSPRAUŠANA
Benders pamatu sistēma sastāv no stūra un L elementiem. Vispirms tiek
uzstādīti stūra elementi, pēc tam sienas L elementi.

SVARĪGA
STŪRU
MARĶĒŠANA

Precīzāku uzstādīšanu var panākt,
iezīmējot pamatnes ārējo robežu.
Attēlā redzamais risinājums var
tikt izmantots, lai novilktu trosi
gar stūriem.
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ELEMENTU GRIEŠANA

10
Min 0

2

mm

Elementus pēc vajadzības var
sagriezt pēc izmēra, izmantojot tādus
instrumentus kā leņķa slīpmašīna un
rokas zāģis, bet mazākais griezums,
ko var izgatavot no cokola elementa,
ir 200 mm.
INDIKATORS 60X60
17X1200

GRIEZTĀ COKOLA ELEMENTA IZMĒRS mm

VIENU NO 1200 MM ELEMENTIEM
VAR GRIEZT 2 * 600 MM

IF THERE IS LESS THAN 200 MM IN THE LENGTH
OF THE LAST CUTTING ELEMENT OF THE SIDE,
CUT THE LAST TWO ELEMENTS OF TWO UNCUT
ELEMENTS.

GRIEZTA ELEMENTA IZMĒRS mm
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COKOLA ELEMENTU DAUDZUMS x = (2 * 590) / 1200
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Elementu savienošana

Cokola elementu

savienotājs

Kad cokola elementi ir uzstādīti cieši blakus viens otram, tie
tiek savienoti kopā ar skavām gan no elementu augšdaļas, gan
no apakšas (1. attēls). Tas nodrošina labāku elementa
novietošanos. Savienotāji ir atrodami piederumu lapā.
Cokola
elementu

savienotājs

att. 1

Elementu savienošana ar putupolistirola plāksnēm
Cokola elementi un putupolistirola plāksnes tiek savienotas
kopā ar plastmasas tapām (2. att.), 2 gb uz plāksni. Plastmasas
tapas ir atrodamas piederumu lapā. Aptuveni 1,2 m plata (1,8 m
plata no stūra) horizontālā siltumizolācija EPS120 100 mm tiek
uzstādīta augsnē ap pamatnes ārējo perimetru. Pie garāžas
EPS200.

att. 2

EPS UN COKOLA ELEMENTU
STIPRINĀŠANA
Stipriniet putupolistirola plāksnes
ar plastmasa tapām
Cokola elementu
savienotājs

400
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PAMATU NOSPRAUŠANA

600 mm
Attālums starp armatūras
nesējiem aptuveni 1 gab /
m (NB! Detalizēts rasējums
atbilstoši projektam)

Attālums starp armatūras režģa
turētājiem aptuveni 4 gab / m²
(NB! Detalizēts rasējums atbilstoši
projektam)

Pārlaidums 600 mm

Augšējā režģa pārlaidums apmēram 2 atvērumi.
(NB: Detalizēts rasējums atbilstoši projektam)

EFEKTĪVA
GRĪDU
APSILDE

Pamatu apsildes, ūdens un ventilācijas
sistēmu uzstādītājs palīdzēs jums
izvēlēties jūsu mājai vispiemērotāko
grīdas apsildes sistēmu. Ir svarīgi zināt
atvērumu un sanitāro telpu atrašanās
vietu. Sāciet ar grīdas apsildes dizainu
savlaicīgi, ieteicams jau būvēšanas
laikā.

Priekšnoteikums efektīvai grīdas
apsildei ir labi izolēts pamats, kas
novērš siltuma noplūdes risku.
Apsilde

Rievota betona apdare

Benders cokola elements

Armatūras režģis
EPS loksne
Plastmasa tapa
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BETONĒŠANA UN REMONTS

Garāžas iebrauktuves
stiprinājuma leņķis
Garāžu durvju cokola elementi tiek
sagriezti
tā,
lai
garāžas
iebrauktuves stiprinājuma leņķis
būtu apmēram 20 mm zem cokola
elementa malas.

Betonēšana
Lietojot betonu, izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus
(brilles, cimdus, zābakus, ķiveres, piemērotus darba apģērbus).
Betona uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka liešanas josla ir
iestatīta pareizajā leņķī. Ja liešanas slīpums ir vērsts pa
diagonāli uz cokola sienu, šķidrais betona maisījums var izraisīt
pārmērīgu spiedienu un izspiest elementu.

Elementu tīrīšana un remonts
Visas betona šļakatas var viegli noņemt, tiklīdz tās ir
izveidojušās. Tīrīšanai izmantojiet parasto suku un ūdeni.
Bojājumus var labot ar parasto betona maisījumu.
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BENDERS PAMATU TIPI
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BENDERS PAMATU TIPI
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JŪSU PAMATI SOLI PA SOLIM
1. Vietas izvēle

Jūs esat atradis savu sapņu gabalu.
Jūs plānojat būvēt šeit savu māju.
Kas jums būtu jāzina? Noteikti
augsnes apstākļi - Jūsu māja
jānovieto uz cietas pamatnes,
vajadzības gadījumā nostiprinot
pamatni. Augsnes ģeoloģisko
izpēti veic specializēti uzņēmumi
ar atbilstošu aprīkojumu.
2. Nospraušana un zemes darbi
Jūsu mājas celtniecība sākas ar
precīzu mājas atrašanās vietu.
Nākamais solis ir noņemt augsni
līdz
pamatam
paredzētajam
dziļumam. Otrs, dziļāks rakums, ir
jāveic ap māju nākotnes drenāžai.
Uzstādiet ūdens, kanalizācijas un
kabeļu caurules un drenāžu.
Pārklājiet tos ar ģeotekstilu un
granti vai granti ar drenāžas slāni.
3. Precīza nospraušana ar
profila vadu
Precīzi izmērīt visus stūrus un
diagonāles, lai izvairītos no
vēlākām problēmām. Ja plānojat
uzstādīt grīdas apsildi, tad
plānojiet
to
šajā
posmā.
Konsultējieties ar apkures, ūdens
un ventilācijas sistēmas instalētāju.

4. Būvniecība sākas no stūriem
Zem cokola izlīdziniet smalku
grants slāni. Tad novietojiet stūra
elementus
atbilstoši
profila
vadam. Tagad jūs varat viegli
uzminēt savas mājas formu!

5. Cokola elementu uzstādīšana
Uzstādiet cokola elementus taisnā
līnijā pa visu perimetru. Ja
nepieciešams, elementus griež ar
piemērotu
leņķa
slīpmašīnu.
Polistirola plāksni var piegriezt ar
parasto rokas zāģi.

NB! Iepriekš aprakstītā informācija ir tikai orientējoša, un jebkuras ģeoloģiskās atšķirības plānotās ēkas pamatnosacījumos var p rasīt rūpīgāku
analīzi un dizainu.

6. Izolācija ar pirmo putupolistirola
slāni
Tagad ir labākais laiks, lai ieklātu
siltumizolāciju pa
visu
pamatni.
Uzstādiet pirmo putupolistirola kārtu.
Pārbaudiet, vai plāksnes nostājas uz
zemes līmenī, bez jebkādām nepilnībām.
Tas atvieglos turpmāku darbu.

7. Plēves ieklāšana
Tagad pamatni jāaizsargā pret vasaras
mitrumu un radona kaitīgo iedarbību.
Ieklājiet celtniecības plēvi un uzstādiet to
ar 300 mm pārklājumu. Uzmanīgi
nosedziet visu virsmu līdz cokola galam.
Tagad māja ir aizsargāta pret mitrumu un
radonu.

8. Otrs putupolistirola slānis
Uzstādiet nākamo putupolistirola slāni
tā, lai plākšņu savienojumi nesakristu ar
iepriekšējā
slāņa
savienojumiem,
tādējādi
nodrošinot
labāku
siltumizolāciju. putupolistirola plāksni
piestipriniet pie apakšējās putupolistirola
kārtas un cokola elementiem ar
plastmasas tapām. Katrā cokola elementā
jābūt vismaz divām tapām.

9. Trešais putupolistirola slānis
Tagad instalējiet trešo slāni, ja esat
izvēlējies 300 mm biezu izolāciju. Katru
izolācijas plāksni nostipriniet vismaz ar
divām plastmasas tapām pie apakšējās
plāksnes.
Tas
nodrošina,
ka
putupolistirola plāksnes liešanas laikā
paliek stacionāras. Lai novērstu aukstās
temperatūras,
uzstādiet
trešo
putupolistirola slāni ar novietojumu tā,
lai attālums starp cokola sienas iekšpusi
un putupolistirola plāksni būtu aptuveni
500 mm.
10. Siltumizolācija pret aukstumu
Lai novērstu sala bojājumus, pamatnes
ārējā perimetrā ir jāuzstāda 1,2 m platu
(1,8 m platu stūros) horizontālu EPS120
100 mm slāni. Zem garāžas ieejas
EPS200.

11. Ārējo pamatu aizpildīšana
Tagad ir svarīgi izlīdzināt aizpildījumu ap
pamatiem. Pārbaudiet diagonālos izmērus, lai
pārliecinātos, ka visi elementi joprojām
atrodas vietā. Aizpildiet pamatu tā, lai
elementi paliktu stabili liešanas laikā.

12. Pamatu malu armēšana
Piemērotu armatūras stieņu liekšana un
siešana ir laikietilpīgs darbs, un mēs iesakām
izmantot darba apģērbu. Armatūras stieņiem
jābūt ar 600 mm pārlaidumu un 600 mm soli.
Kad armatūras režģis ir izveidots, tas
jānovieto uz armatūras nesējiem pa pamatu
malām. Jebkura grīdas apsildes ierīkošana ir
jāsaskaņo ar šo stiprinājuma darbu.

13. Pamatu plāksnes armēšana
Ja pamatnes mala ir nostiprināta, uzlieciet
armatūras tīklu uz visas pamata plāksnes.
Uzstādiet grīdas apsildes caurules saskaņā ar
ražotāja norādījumiem. Armatūras sietu
novieto uz armatūras nesējiem tā, lai atrastos
pamatnes centrā.
Pamatnes malā armatūras siets tiek pacelts uz
pamatnes malas armatūras, kas tam piešķir
nelielu slīpumu uz iekšu.
Armatūras tīklam jāatrodas uz cokola
elementa augšējās rievas. Piestipriniet
armējumu un pasūtiet betonu.
14. Pamatu malas liešana
Lai izvairītos no sāniski izspiešanās,
pamatnes mala būtu jāizlej pēc iespējas
vienmērīgāk.
Ja
neesat
pārliecināts,
izmantojiet speciālista palīdzību. Sakumā
aizpildiet pamatnes malu līdz pusei. Ļaujiet
betonam izgrimt pirms pārējā liešanas.
Sablīvējot ar vibroblieti, jāuzmana pamatu
sāni un stūri. Neļaujiet betona šļūtenei
atrasties uz cokola elementiem. Ielietā betona
izžūšana lielā mērā ir atkarīga no betona
kvalitātes.
15. Pamatu plāksnes liešana
Ja malās betons ir pietiekami iegrimis, jāielej
pamatne. Kad pamatnes liešana ir pabeigta,
ļaujiet betonam nožūt. Betona relatīvajam
mitrumam jābūt mazākam par 85%. Noteikti
pagaidiet, līdz betons ir pietiekami sauss, lai
sāktu nākamos soļus. Ja uz cokola
elementiem ir tikušas betona šļakatas, tās var
noņemt ar ūdeni.

NB! Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija nav detalizēta konstrukcijas rasējums, tā ir paredzēta kā palīgmateriāls būvdarbiem.
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Kontor:
Papiniidu 5 (Sillakeskus)
Pärnu 80010
Tel: 44 20 372
Faks: 44 20 370
E-post: info@benders.ee
Ladu:
Tööstuspargi tee 6
Lemmetsa küla, Audru
vald’ Pärnumaa 88311
Tel/Faks: 44 20 371
www.benders.ee

Izplatītājs:

SIA “Jumti un Fasādes”
Lizuma iela 5i, Rīga
LV-1006
Latvija
Tālr.: +371 67520399
Fakss: +371 67522693
E-pasts: info@jumti.lv
www.jumti.lv
www.veikals.jumti.lv

