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y0.sddnndista,vaaditaan
alkutestaus.
Alkutestaus
on
j0tka tehdaan
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kansallinen
stansovelta
. Kuormista
tulevaa
halkeilua
rajoitetaan
standar- dardin
jossa0notettukantaa
tullessa
saataville.
Ennen
tatiip?1ivaei
samal- misstandardi
SFS7016,
niija senkansallisen
dinSFS-EN
1992-1-1
liitteen le tu0tteellesuoritetut
ja mitoitusasioihin,
jotkavoidaan
tyyppitestit
voidaanottaa hinvaatimustas0mukaisten
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jenmittat0leransseista,
pituussuuntaiTTlaattojen
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Elen enttia kentaniseen Iiiwiit erityi stermi t
ja mitoituksessa
s0pusoinnussa
analyysissA
kiiytet, CE-MEBKITYT
BAKENNUSKOHTEET
ja eiementtira-tyjen0letusten
Suunniteltaessa
betonielementteje
kanssa.
AsiaanliittyvAt
tu0testan- Bakennusteollisuus
BT0nosaltaan
antanutohjeis
yksityisk0htineen
kenteita
tuleeerityisesti
huomi0r, dardit
tuleeottaahu0mi00n.
Kunt0isiinsa
liitt)r'ien tustaCE-merkittyjen
tu0tteiden
kiiytijsta.
ja niihinliittyviit
datilapziiset
tilanteet
jakautu- Bakennustu0tteiden
dynaamisetelementtien
p0ikittainen
vAlinen
kuormien
tu0tdhyvajksynniissii
ollaan
ja pysyvajt
vaikutukset,
tilapaliset
tukipinnat
sekd m nenonotettu
hromoon,0sien
vSistensaumo-ensiinymiissa
jonkayhteydessa
CE-merkinteen,
anja saumat.
elementtien
viiliset
liitokset
tulee0llariittiiviisti
leikkausta
kestiiviii.
Elementti-netaanuotettavaa
tietoatuotteen
0minaisuuk
enmahdollisten
kiinnitysasteiden
vaikutukset
tulee ta. Namiitied0tovatrakennuksen
suunnittel
Tilapiiinen
tilanne
elementtirakentarnisessa
sisaltad ottaahu0mi00n,
vaikkasuunnittelussa
0letetaan (eskeisi),liihrijrietoja
ja nrilla0s0iretaal
viran
. mUotrsta
ottamrsen
vapaa
tuenta.
0maisiletuotteenkelpoisuus
kayttdk0htee
. kuljetuksen
j0iden
varastoalueelle
pintabetoni
Elementit,
0nviihintaajn
40mm l\,4aahant!oja
v0ihankkia
CE-merkittyjei
rakennu
. varast0innin
ja kuormitusehdot)
(tuentapaksu,
yhdistelmtirakenteina.
voidaan
suunnitella
tuotteita
eripuolilta
maapall0a
ilmankohdemaa
. kuljetuksen
tydmaalle
Elementti
tarkistetaan
rakentamisen
kaikkien
vai- sasuoritettavia
lisdtesteja.
. pystytyksen
(noston)
ja jiilkeen
yhdistelmAvaiku- Bakennustuotteeseen
heiden
varalta,
ennen
kiinnitetty
CE-merkint
. rakentamisen
(asennuksen)
tuksen.
ei kuitenkaan
automaattisesti
takaakiiyttok0
Kunlevyjiiykistys
saadaan
aikaan
laattaelernenfteen viran0maisvaatimusten
tiilttymystii.Tu0tBakenneanalyysi
tienvdlisten
betonitai laastisaum0jen
avurra,
ra- teenkii!.ttuijan
tehtavanii
onvalitatarjotuisla
tuotBetonielementtirakenteiden
analyysissd
pituussuuntainen
t!leehuo- j0itetaan
keskimdiiriiinen
leikka- teistase,jokaparhaiten
sovehuu
aiottuun
keyttd
mioida
rakenneosien
toiminta
rakenteen
kaikissa usjdnnitys
aryoon
0.1l\lPapintojen
ollessa
hyvin kohteeseen.
Valinta
v0idaan
tehdiivainniiden
CErakentamisvaiheissa
kaltAmiilliikunkinvaiheen si eitaja arvo0n
0.'15
MPapintojen
ollessa
sileitai mefkittyjen
jouk0sta,
jotkatiiyttiiviitvituotteiden
ja 0minaisuuksia
ge0metriaa
asianmukaista
seklj taikarheita.
ran0maisen
kannaltaasetetutviihimmdisva
osienyhteisvaikLtusta
mudenrakenteen
osien,
mustasot.
paikallavalLrn
esim.
kanssa.
Tukipinnat
Liitoksiin
kdytettiivien
materiaalien
tuleeollastaMit, ittanisen yksityiskohtien erityissAAnt)j e
biilejaja siiilvvia
kokorakenteen
kiiy ijiainajan.
Laattojen
kiinnitysmomentit
voidaan
ottaavastaan kemiall;sestija
fysikaa
isesU
tarkoit,rkseel
sop:v
a
pintabetonin
j0kasij0itetaan
raudoituksella,
pinta- ja palonkestiivia
siten,ettdne vastaavat
fakenbetoniin
tai ontel0laattojen
avattuihin
0ntel0ihin.teen palonkestiivyytta.
Tasauslevyllii
tulee olla
Vapaasti
tuettujen
laattojen
ja kimm0tahattomien
kiinnitys- suunnitteluoletusten
mukaiset
lujuusrn0menttien
vaikutukset
huomi0idaan
kdyttAmAllei
0minaisuudet.
Kunverh0usten
metallikiinnikkeet
erillistaraudoitusta.
Tiimilnlisiiksitai sijasta eivAt0lesuojattuja
ympdristdA
vastaan,
tuleeniiname
vaikutukset
v0idaan
ottaahu0mioon
muulla- den0lla korr00si0nkestdved
materiaalia
muissa
kinlavalla
yksityiskohdat
sLJnnittelemalla
asian. kuinrasituslu0kissa
X0ja XC1.J0starkistaminen
mukaisesti.
0nmahd0llista,
voidaan
kiiyttaii
mydspinn0itettua
yksityiskohtien
Vailipohjajiirjestelmien
tulee0lla materiaalia.
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