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1. Tervezés, beépítés
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. által gyártott vasbeton díszkerítés rendszer
hornyos kialakítású oszlopokból és a hornyokba illeszkedő kerítéspanelekből áll.
Az 50 cm-es lábazat kialakítható helyszíni monolit betonozással, de szükség
esetén rendelhető előregyártva is.
Az elemek tervezése, alapvetően a szélterhelésre történt, így nem alkalmas belső
oldali földmegtámasztásra.
A kerítésoszlopok tengelytávja 2,72 m. (1. ábra). Az oszlopok földfeletti
magassága 2,2 m, míg a kerítéslapok íves kialakítása miatt a mező változó
magasságú. Legmélyebb pontján 1,72 m magas.

1. ábra
A kerítéselemek alapanyaga, színezése az igények szerint változtatható, így a
hagyományos betonfelülettől a homokszórt felületig, illetve eltérő színezéssel
gyártható.
A kerítésoszlopokat pontosan függőleges helyzetben kell beépíteni. A kerítésszakasz esetleges szintkülönbségeit lépcsőzésekkel kell áthidalni.
Az épülő kerítés-szakasz sarokpontjain,
kerítésoszlopokat duplázni kell.

illetve

jelentős

töréspontjain

a

A hornyolt vasbeton kerítésoszlopok a helyi talaj- és terepviszonyok
figyelembevételével gondosan megtervezett és kivitelezett betonalapozást
igényelnek. Az alaptesteknek a fagyhatár alá nyúlónak kell lenniük.
Megszokott megoldás, hogy a kerítésoszlopok számára készített alaptestekben
kehely-üreget alakítanak ki.
Az alaptestek megszilárdulása után ezekbe az alaptest-kelyhekbe pontosan
függőleges helyzetbe állítják, kiékelik, ideiglenesen rögzítik a kerítésoszlopokat.
Az oszlopok függőlegessége mellett különös figyelmet kell fordítani azok
egymástól mért távolságára. Az ellenőrzés után az oszlopokat a kehelybe
bebetonozzák.
A kerítésoszlop hornyaiba csak pár nap múlva emelik be a kerítéslapot. A
pontosan beállított kerítéslapokat ideiglenesen szintén kiékelik, majd a lapok és
az oszlopok közötti hézagokat fagyálló, műanyagszál-erősítésű cementhabarccsal
fugázzák ki. (2. ábra)
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2. ábra

2. A termékek emelése, tárolása, szállítása
Az előregyártott vasbeton kerítéselemek szállítása és tárolása során az itt leírtak
betartása kötelező! Az itt leírtak be nem tartása esetén bekövetkezett
sérülésekért a gyártót felelősség nem terheli!
Az előregyártott vasbeton kerítéselemeket kizárólag szilárd, sík, vízszintes
területen, soronként puhafa alátétlécekre fektetve szabad tárolni úgy, hogy
azokban a saját önsúlyukból adódón kívül hajlító nyomaték ne keletkezhessen.
A puhafa alátétléceket a termékvégtől 20-60 cm-re, pontosan egymás fölé, egy
függőleges síkba kell elhelyezni.

3. ábra – Kerítés lap
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A kerítésoszlopokat legfeljebb 6 sorban szabad tárolni.
A kerítéslapokat az oldalukra állítva, a sorkezdetnél 2-2 ponton (pl. 2-2 db
talpas, körmös rakoncával) megtámasztva egyetlen sorban szabad tárolni. (4.
ábra)

4. ábra
Az elemeket dinamikus hatásnak kitenni, pl. hirtelen eldönteni tilos!
A kerítéslapot csak egyesével, a felső síkján elhelyezett emelő dübelek
felhasználásával szabad emelni. (3. ábra)
Az oszlopok emeléshez megfelelő teherbírású textil emelőkötelet kell használni.
Szállításkor az előregyártott vasbeton kerítéselemeket mindig a szállítójármű
hosszoldalával párhuzamosan kell egymás mellé rakodni, a korábban ismertetett
tárolási előírásoknak megfelelően.
Az előregyártott kerítéslapokat az oldalukra állított helyzetben, 2-2 ponton
rakoncának támasztva kell szállítójárműre rakodni. Az elemeket nem szabad
közvetlenül a jármű oldalának támasztani.
A szállítmányt szakszerű, kíméletes lekötéssel, vagy más módon kell elmozdulás,
illetve egyéb károsodások ellen biztosítani. Az alkalmazott lekötés a termékre
káros nyomatékot nem gyakorolhat.

Termékeinkről további információk, rajzok találhatók honlapunkon:
http://www.railone.hu
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