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„Slip-fit” idomok
Az amerikai fejlesztésű Versatube® könnyűszerkezetes épületrendszer
egy olyan egyedülálló, szabadalmaztatott technológiával készül, amely
segítségével olyan magas szilárdságú és nagy lemezvastagságú zártszelvényeket és idomokat lehet készíteni, amelyekkel jelentősen csökkenthető az épületszerkezetek építési költsége és ideje. Az úgynevezett
„Slip-fit” rendszerű szerkezeti elemek és merevítők egymásba csúsztatható módon illeszthetők és így rendkívül gyorsan állíthatók össze az épületek vázszerkezetei.

Anyagminőség
A legtöbb szerkezeti elem 5,08 cm x 7,62 cm és 5,08 cm x 10,16 cm (a x
b) méretű tűzihorganyzott acél zártszelvényből készül. A hajlított idomok
anyagvastagsága (c) 2,1 mm míg az egyenes elemek magas szilárdságú 1,83 mm anyagvastagságú acélból készülnek. A fent említett szabadalmazott acél sajtolási technológiának köszönhetően az előre gyártott
hajlított idomok esetében sem csökken azok terhelhetősége, szemben
az olyan hasonló könnyűszerkezetes rendszerekkel, melyek esetében az
építés helyszínén szükséges hajlításokat végezni.
A tűzihorganyzott zártszelvények a egy speciális lakk és polimer réteget
is kapnak. A fényes sima felületű szelvények kiemelkedő erősségűek
és a tartósságukat jól mutatja, hogy a sós ködkamrában végzett korrózió teszten 840 órán át ellenállónak bizonyulnak, szemben a G-90 es
tűzihorganyzott acél (237 g/m2) 400 órás ellenálló képességével.
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Terhelések, méretezés
A Versatube® épületek a leggyakrabban előforduló szél és hó terhelési követelményeknek megfelelnek. A terhelhetőségi határértékek számításának
módszerei megfelelnek a nemzetközi építészeti
előírásoknak. Az épületek alapkivitel szerint 200
kg/m2 hó terhelésre lettek méretezve és maximális szélterhelésük típustól függően 145–225 km/h.
Mindemellett ha a helyi előírások szükségessé teszik, egyedi tervezéssel magasabb terhelhetőségű
épületek készítése is lehetséges a rendszerrel.
Jelenleg a Versatube® épületek maximális ereszmagassága 4,9 méter, azonban szerkezetek, amen�nyiben az előírások lehetővé teszik, a talajszintből kiemelkedő betonalapra vagy támfalra is építhetők. Az épületek maximális szélessége 18 méter.

Összeszerelés
A Versatube® épületek összeszerelése a kisebb szerkezetek esetében házilag is kivitelezhető, azonban a nagyobb épületek esetében építési vállalkozó alkalmazása szükséges a szakszerű összeszereléshez. Utóbbi esetben emelőgépekre is szükség lehet. A „slip-fit” rendszernek köszönhetően
rendkívül gyorsan összeállítható a vázszerkezet összeszerelés hagyományos és önmetsző csavarokkal történik, így a speciális eszközök nem szükséges.
Variálhatóság
A Versatube® épületekből számos „dobozos” termékként elérhető kész konstrukció létezik, mint
például garázsok, féltetők, lóistállók és kisebb épületek. Emellett azonban komplex egyedi épületek
kialakítására is van lehetőség. Az épületek rendelhetők nyílászárókkal és lemezeléssel együtt kompletten, de külön a vázszerkezet megrendelésére is van lehetőség.

Gyártja:

Forgalmazza:
2870 Kisbér,
Komáromi u. 89.
Tel.: (34) 354 094
Fax: (34) 352 795
www.seedimex.com

