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2.0 Základné informácie

2.1 Charakteristické vlastnosti systému

Debnenie RASTO/TAKKO je rámové panelové debnenie,
s ktorým je možné manipulovať ručne  alebo pomocou žeriavu.
Až do 0,9 m šírky dielcov nie je na stavenisku nutné používať
žeriav. Pri použití dielcov RASTO XXL alebo veľkoplošného
debnenia zostaveného z čiastkových dielcov sa predpokladá
manipulácia žeriavom.

Konštrukcia dielcov  RASTO/TAKKO je tvorená oceľovým rámom
s výstuhami,  povrch je chránený žiarovým zinkovaním. Do rámu
je vložená kvalitná 14 mm hrubá preglejka s ochranným filmom
na povrchu. Celková hrúbka rámu dielca je 120 mm.

Prípustný tlak čerstvého betónu je 60 kN/m2 a 55 kN/m2 pre pre-
nadstavenie dielcov nad štandardnú výšku dielca (2,7 m).

Rovinnosť debnenia pri plnom prípustnom tlaku betónu spĺňa
požiadavky podľa DIN 18202, tab. 3, riadok 6.

Rad panelov v 10 rôznych šírkach od 0,3 m do 2,4 m zaisťuje
bezproblémové prispôsobenie debnení takmer každému tvaru
stavby.

Dve výšky panelov 2,7 a 3,0 m umožňujú výškové prispôsobenie
debnenia. Okrem toho výškovú radu dopĺňajú panely TAKKO
rovnakej konštrukcie, výšky 1,2 m.

Pomocou spojky RASTO sa panely spájajú v zvislej aj vodorovnej
škáre. Spojka zaisťuje pevný a tesný spoj a súčasne debnenie
vyrovnáva.

2.2 Bezpečnostné pokyny

Nasledujúci návod na montáž a použitie obsahuje podrobné
údaje pre manipuláciu a správne použitie vyobrazených a po-
písaných prvkov. Dodržujte presné technické pokyny uvedené
v tomto návode. Iné riešenie musí byť zvlášť staticky posúdené.

Na stavenisku musia byť dodržiavané všetky platné národné
predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti pri práci
a ochrany zdravia. Používajte iba originálne, nepoškodené
komponenty spoločnosti TEBAU.

Všetky diely musia byť pred použitím vizuálne skontrolované.
Overuje sa pôvod a stav dielov. Poškodené diely musia byť vy-
radené a nahradené novými. V prípade opráv je možné použiť
iba originálne náhradné diely od spoločnosti TEBAU.
Použitie nášho systémového debnenia spoločne so systémami
od iných výrobcov je zdrojom rizík, ktoré je potrebné vopred
starostlivo posúdiť a eliminovať.
Technické detaily uvedené v návode slúžia  ako vzorové rieše-
nia pre montáž a používanie. Pri práci musia byť dodržiavané
platné predpisy bezpečnosti práce. Všetky bezpečnostné riziká
musia byť individuálne posúdené a musia byť prijaté príslušné
opatrenia k ich zamedzeniu.

Vyobrazené detaily znázorňujú vhodné riešenia. Z dôvodu pre-
hľadnosti nemusia zobrazovať súvisiace bezpečnostné prvky.
Pre splnenie platných bezpečnostných predpisov musia byť
bez ohľadu na vyobrazené detaily osadené všetky prvky.

Z dôvodu ďalšieho technického rozvoja si vyhradzujeme právo
zmeny.

Najnovšie vydanie návodu na zostavenie a použitie získate
prostredníctvom internetu alebo si ho vyžiadajte priamo u spo-
ločnosti TEBAU.

Dostupnosť komponentov v požičovni a dodacie lehoty pre
predaj je potrebné overiť u vášho dodávateľa.

DIN 18 202  Tab. 3 – tolerancia rovinnosti povrchu

stĺpec 1 2 3 4 5 6

Povrch

dĺžka meraného úseku (m)
hĺbka nerovnosti na úseku (mm)

0,1 1  1) 4  1) 10 1) 15 1)

1 Horné betónové povrchy stropov pod skladbu podlahy. 10 15 20 25 30

2
Povrchy dtto 1 s vyššími nároky - napr. pre liate pod-
lahy, dlažby, vyrovnávací poter. 
Konečné povrchy s nižšími nárokmi – napr. sklady.

5 8 12 15 20

3
Konečný povrch podkladu podláh – napr. poter pod
konečný povrch.

2 4 10 12 15

4
Konečný povrch podkladu podláh s vyššími nárokmi
– napr. pod samonivelačné stierky.

1 3 9 12 15

5
Povrchy stien dodatočné upravované, spodné strany
stropov pod podhľad.

5 10 15 25 30

6
Steny a stropy s finálnou úpravou,
napr. omietkou, obkladom, zavesené podhľady.

3 5 10 20 25

7 Povrchy dtto 6 s vyššími nárokmi na rovinnosť. 2 3 8 15 20

1.0 Obsah
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3.0 Prehľad

Systémové rámové debnenie RASTO
s veľkoplošným panelom RASTO XXL. 
Kompatibilné s debnením TAKKO.

Prehľad poskytuje náhľad do rozmanitých možností kombinácií
systému RASTO v spojení s veľkoplošným panelom
RASTO XXL a debnením TAKKO.
Debnenie od základov až do steny vysokej 6 m. 

Dielec RASTO 2,70 m navýšený
dielcom TAKKO 1,20 m, výška = 3,90 m

Debnenie TAKKO navýšené
2 x 1,20 m = 2,40 m

Veľkoplošný dielec RASTO XXL
zvisle navýšený dvoma dielcami TAKKO
vo vodorovnej polohe

Debnenie RASTO jednovrstvové 
vysoké 2,70 m alebo 3,00 m

Veľkoplošný dielec RASTO XXL vodorovne,
debnenie vysoké 2,40 m

Debnenie TAKKO
vysoké 1,20 m

Debnenie TAKKO
vo vodorovnej polohe

RASTO®– RASTO XXL®

TAKKO®
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4.0   Komponenty

Všetky RASTO dielce sú dostupné taktiež
s debniacou doskou ECOPLY!

RASTO dielec XXL 240 x 270
Dielec RASTO s plochou debnenia 6,5 m2

pre veľkoplošné debnenia. 
Používanie týchto veľkých dielcov znižuje počet
spojovacích a spínacích prostriedkov a je preto
veľmi hospodárne.

Tento dielec je možné bez problémov používať
v zvislej aj vodorovnej polohe. 
Pre jednostranné debnenie je potrebné zaslepiť 
4 otvory pre spínanie zátkami 28,5 mm K.
(kód: PZD28)

RASTO Dielce

RASTO dielec 90 x 300  
RASTO dielec 75 x 300  
RASTO dielec 65 x 300  
RASTO dielec 60 x 300  
RASTO dielec 55 x 300  
RASTO dielec 50 x 300   
RASTO dielec 45 x 300  
RASTO dielec 30 x 300 

Debniace dielce výšky 3,0 a 2,7 m 
je možné vzájomne kombinovať.
Spájajú sa pomocou rovnakých prvkov.

RASTO dielec 90 x 270
RASTO dielec 75 x 270
RASTO dielec 65 x 270 
RASTO dielec 60 x 270
RASTO dielec 55 x 270  
RASTO dielec 50 x 270  
RASTO dielec 45 x 270
RASTO dielec 30 x 270

Debniace dielce s veľmi nízkou hmotnosťou 
cca 30 kg/m2 a max. prípustným tlakom 
betónu 60 kN/m2.

T600016

T549565
T549576
T549587
T549598
T549602
T549613
T549624
T600001

T531312
T470002
T482431
T470013
T482420
T482410
T470024
T575603

283,66

76,21
66,19
60,86
57,87
55,51
52,80
49,68
42,30

69,11
59,96
55,95
53,20
50,95
48,40
45,43
38,91

Označenie Kód Váha kg/ks
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TAKKO dielec 90 x 120
TAKKO dielec 75 x 120
TAKKO dielec 60 x 120
TAKKO dielec 45 x 120
TAKKO dielec 30 x 120

Dielce debnenia s žiarovo pozinkovaným
oceľovým rámom sú dimenzované pre tlak
betónu 60 kN/m2.
14 mm hrubá preglejka je obojstranne potiahnutá
ochrannou nalisovanou vrstvou živice 
a je podopretá tromi výstužnými profilmi. 
Tieto výstuhy majú otvory pre uchopenie, 
príp. držadlo pre ručný transport dielcov 
o max. hmotnosti 38,0 kg.

RASTO dielec 90 x 150
RASTO dielec 75 x 150
RASTO dielec 65 x 150
RASTO dielec 60 x 150
RASTO dielec 55 x 150
RASTO dielec 50 x 150
RASTO dielec 45 x 150
RASTO dielec 30 x 150

Dielce debnenia s žiarovo pozinkovaným
oceľovým rámom, dimenzované pre
tlak betónu 60 kN/m2.

RASTO vnútorný roh 30x300
RASTO vnútorný roh  30x270
RASTO vnútorný roh 30x150

Rohy sú vybavené patentovým uzáverom
pre oddebnenie. 
Odistením uzáveru je možné pre oddebnenie
zovrieť vnútorný uhol z 90° o cca 2°. 

T531551
T470035
T482464
T470046
T482453
T482442
T470057
T575614

T583508
T583519
T583520
T583530
T583541

T549635
T470068
T470079

41,39
35,87
32,81
31,13
29,80
28,18
26,47
22,57

38,51
33,53
29,42
23,97
18,71

69,81
52,66
35,88

TAKKO Dielce

Vnútorné rohy

Označenie Kód Váha kg/ks
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TAKKO vnútorný roh 30/120

90° vnútorný roh s patentovaným oddebňovacím
uzáverom. Po odistení uzáveru môže byť 
vnútorný uhol zovretý o 2° a rohový dielec 
ľahko oddebnený.

TAKKO vnútorný roh 25

Tento pevný oceľový roh s dĺžkou ramien 250 mm
je výhodnou alternatívou predovšetkým 
pre debnenie základov s veľkým počtom rohov.

RASTO kĺbový roh 15x300
RASTO kĺbový roh 15x270
RASTO kĺbový roh 15x150

Pre tupouhlé rohy v rozsahu od 90° do 300°
Pri ostrouhlých rohoch sa používa ako vonkajší
roh. S dielcami RASTO sa spája pomocou
centrovacích napinákov a matíc.

T583552

T600042

T554856
T481963
T482203

30,65

33,47

54,24
49,16
27,83

4.0   Komponenty
Označenie Kód Váha kg/ks
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RASTO kĺbový roh 30x300 
RASTO kĺbový roh 30x270
RASTO kĺbový roh 30x150

Je možné použiť taktiež pre ostrouhlé steny >60°.
Napojenie na dielce RASTO pomocou 
kombispojky alebo centrovacieho napináka 
a matice.

TAKKO kĺbový roh 30x120

Pre kosouhlé rohy v rozsahu od 60° do 150°.
Kĺbové ramená sú dĺžky 0,3 m. 
V ostrých uhloch sa spojenie realizuje pomocou
centrovacích napinákov a matíc.

MANTO šachtový roh 270

MANTO šachtový roh 120

T549392
T536050
T536040

T583563

T602400

T602401

79,05
71,68
41,31

33,84

156,10

74,00

Označenie Kód Váha kg/ks
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4.0   Komponenty

Univerzálne dielce Univerzálne dielce – Viacúčelové dielce
s priebežnými otvormi pre spínacie tyče 
v horizontálnom smere v module 50 mm. 
Sú určené pre špeciálne aplikácie 
ako je vyrovnávanie dĺžky stien, nepravouhlé
rohy a piliere. Univerzálne dielce sú určené
hlavne pre debnenie štvorcových 
a obdĺžnikových stĺpov v rastre po 50 mm
až do dĺžky strany max. 0,55 m.

RASTO univerzálny dielec 70 x 300

RASTO univerzálny dielec 70 x 270

RASTO univerzálny dielec 70 x 150

TAKKO univerzálny dielec 70 x 120

T601420

T601418

T601419

T583574

78,06

64,49

41,52

35,46

Označenie Kód Váha kg/ks
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Vyrovnávacie prvky
Pre vyrovnávanie debnení v rohoch:

RASTO rohová vložka 5x270

RASTO rohová vložka 5x150

TAKKO rohová vložka

Priečnik 80
Priečnik 100
Priečnik 150
Priečnik 250
Priečnik 300
Pre dĺžkové vyrovnávanie – max. 0,3 m výdreva
– a pre uzavretie čiel debnení. 
Je vybavený otvormi pre fixovanie drevenej 
výplne klincami.

Priečnik 170 kĺbový
Dve kĺbové previazania tvoria kompletný priečnik.
Slúžia pre vonkajšie zopnutie debnenia 
v nepravouhlých rohoch.

Spínacia pätka kĺbového priečnika
Slúži k rovnému uloženiu šikmo osadenej 
spínacej matice kĺbového priečnika.
Čap pre montáž je súčasťou dielov.

Napínač priečnika 30
Napínač priečnika 50
Spolu s TK spínacou maticou slúži na upevnenie
priečnikov.

TK spínacia matica
1x matica pre napínač priečnika.

T479540

T479573

T584009

T586980
T450764
T503893
T503930
T503952

T417278

T434244

T452053
T454410

T197332

19,40

13,90

11,38

6,30
13,10
33,40
55,00
66,10

19,50

4,04

0,76
1,07

0,65

Označenie Kód Váha kg/ks
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4.0   Komponenty

Spojovacie prvky RASTO spojka
Pomocou RASTO spojky dôjde počas jedinej
pracovnej operácie k uzatvoreniu styčnej škáry
medzi dielcami a k vyrovnaniu dielcov debnenia.

Rohová spojka
S pomocou rohovej spojky a dvojice štandard-
ných debniacich dielcov sa vytvára vonkajší roh.
Je možné ich použiť pri debnení stĺpov a taktiež
umožňujú u vonkajších rohoch prispôsobenie
debnenia v dĺžke od 0,4 do 0,6 m.

Kombispojka
Má rovnakú funkciu ako RASTO spojka, 
avšak umožňuje vložiť výdrevu až do šírky 
0,15 m. Dielce spája pevne v ťahu i tlaku 
a súčasne debnenie vyrovnáva.

Manto spojovacia spojka 
Spája MANTO šachtový roh s dielcom  RASTO.
V tomto prípade je potrebné použiť taktiež
adaptér pre šachtový roh MANTO.

RASTO adaptér pre MANTO šachtový roh

Distančná kotevná platňa 20
Premosťuje vzdialenosť medzi dielcom RASTO 
a MANTO šachtovým rohom.

Centrovací napinák
Spolu s centrovacou maticou spojuje dielce 
cez otvory v profiloch rámov pevným spojom,
ktorý odoláva ťahovému napätiu. 
Spoj leží vo vnútri dielcov a uľahčuje sťahovanie
veľkoplošných prvkov.

Centrovacia matica 100
Použitie spolu s centrovacím  napinákom alebo
v páre s kotevnou tyčou pri vyrovnávaní dĺžky.

Čap k univerzálnemu dielcu
Matica k univerzálnemu dielcu
Spojenie univerzálnych dielcov pre debnenie
stĺpov, súčasne musí byť použitá matica
120x120 T024423.

T489000

T488900

T488910

T448010

T603437

T603441

T479264

T469566

T485435
T485457

2,92

6,19

5,08

3.01

1.00

0.70

0,91

0,80

0,60
0,45

Označenie Kód Váha kg/ks
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Konzoly, zábradlia

RASTO pochôdzková konzola TK stĺpik
90 cm širokú pochôdzkovú konzolu je možné
pripevniť ku zvislým aj vodorovným profilom 
dielcov TAKKO/RASTO.
Pri pripevnení k dielcom naležato je ju nutné
zaistiť čapom D 20.
Stĺpik zábradlia je samostatný a zasúva sa do
držiaku konzoly.

Čap D 20

Stĺpik protizábradlia
Ochranné protizábradlie (umiestnenie na
priľahlej strane betónovacej lávky) sa montuje
na najvyšší vodorovný priečnik panela a zaisťuje
sa pomocou integrovanej pružinovej závlačky.
Vďaka jeho šikmej orientácii poskytuje
dostatočný priestor pre betonáž z lávky.

T469810
T193220

T420000

T600814

13,48
4,50

0,32

9,20

Označenie Kód Váha kg/ks
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4.0   Komponenty

RASTO rektifikačná vzpera II
Slúži vyrovnaniu a podopretiu debnenia
TAKKO/RASTO.
Prednostne sa pripojuje v mieste styku panelov.
Všetky spojovacie prvky sú integrované.

TAKKO rektifikačná vzpera
Slúži k podopretiu jednovrstvového debnenia
TAKKO (s výškou <=1,20 m).
Pripojuje sa rovnako ako u RASTO rektifikač-
nej vzpery II.

Paleta pletivová 200 x 100

Paleta pletivová UNI

Paleta na stojky UNI

T564381

T588110

T900006

T900007

T900008

20,50

10,94

120,00

43,60

60,40

Označenie Kód Váha kg/ks
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Pätka vzpery
Pätka pre pripojenie oceľovej stojky.

Spojka vzpery II
Hlava pre pripojenie oceľovej stojky.

Kontramatka DB 260-300
(pre stojku Europlus 260 a 300) 
Kontramatka DB 350-410
(pre stojky Europlus 350 a 410) 
Kontramatka 550 DC
(pre stojky Europlus 400 EC a 550 DC)

Skrutka M 12x30 pozink.

Matica M 12 pozink.

RASTO/TAKKO prepravný hák
Adaptér pre transport veľkoplošného debnenia 
z dielcov RASTO a RASTO XXL žeriavom.
Max. nosnosť 5,0 kN. Alternatívne dostupný: 
RT - prepravný hák
Nutné dodržovať prevádzkové pokyny podľa
typu háku! Prevádzkové pokyny sú v prílohe
tohto návodu.

MANTO ráčňa
Pomocou MANTO ráčne (SW 36) je možné
rýchlo, s úsporou sily a šetrne k materiálu 
uťahovať a povolovať  spínacie matice. 
Páku ráčne nenastavujte!

Kotevný držiak
Pre spínanie mimo plochu debniaceho dielca,
rozteč je neobmedzená.
Kotevná tyč DW 15
Prípustné zaťaženie F = 10 kN

T566369

T567135

T107107

T107118

T587675

T005210

T005211

T602460

T584167

T408780 

T566667

7,70

7,80

0,92

1,00

1,39

0,01

0,01

7,70

6,90

1,0

2,40

Diely pre prestrojenie
oceľových stojok na
šikmé vzpery

Ostatné príslušenstvo

Označenie Kód Váha kg/ks
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Matica tanierová 70

Matica tanierová 90

Matica 120 x 120

Kotevná tyč 75/15mm
Kotevná tyč 100/15mm
Kotevná tyč 150/15mm
Kotevná tyč 200/15mm
Kotevná tyč 250/15mm
Kotevná tyč 300/15mm
Kotevná tyč 400/15mm
Kotevná tyč 600/15mm

Zátka debniaca červená M-R-T          
pre uzavretie nepoužívaných otvorov 
pre spínanie v preglejke.
Zátka je univerzálna pre 24 - 27 mm otvory.

Zátka debniaca žltá do univerz. dielcov

Napínač základový
Páska základová 25 m
Pri debnení základov (dielce naležato) 
je možné spodné spínanie pod lícom dielcov 
riešiť pomocou napínača a pásky.
Prípustné zaťaženie: 10 kN!

RASTO-MANTO adaptér
Umožňuje pripojenie debnenia MANTO 
na debnenie RASTO.
(Spojenie pomocou kombispojky).

Uholníkový dopravník
Slúži na stohovanie a prepravu debniacich dielcov
TAKKO.
4 uholníkové dopravníky tvoria prepravné 
vybavenie pre max. 8 panelov (min. 2 ks).
Je treba dodržovať samostatný 
návod na obsluhu.

Transportný záves RASTO
4 kusy transportných závesov zaisťujú
bezpečnú prepravu žeriavom, 
na seba položených dielcov TAKKO/RASTO. 
Dĺžka popruhu: 2 m.

T024419

T024420

T024423

T437660
T024387
T024389
T024390
T024402
T024413
T024415
T024418

PZD25

PZD23

T568357
T568081

T478708

T587734

H600917

0,50

0,57

1,03

1,08
1,44
1,80
2,80
3,50
4,20
5,60
8,64

0,002

0,002

3,60
17,20

2,32

8,62

2,00

4.0   Komponenty
Označenie Kód Váha kg/ks
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5.0   Rozmery dielcov

Upozornenie:
Dielce TAKKO široké 0,90, 0,75 a 0,60 m sú vybavené 3 dodatočnými
otvormi, ktoré dovoľujú jednoduché spínania vo vodorovnej polohe.
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Systém debnenia TAKKO s výškou dielcov 1,2 m.
Systém debnenia TAKKO sa skladá iba z 5 bežných dielcov.

Dielce TAKKO 
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5.0   Rozmery dielcov

Systém debnenia RASTO s výškou dielcov 1,5 m.

Dielce RASTO

16



Systém debnenia RASTO s výškou dielcov 2,7 m.

Dielce RASTO 

Systém debnenia RASTO s výškou dielcov 3,0 m.

Otvory v univerzálnych dielcoch 3,0 m

17
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6.0   Spájanie dielcov

Spojenie dielcov TAKKO/RASTO sa vykonáva pomocou
RASTO spojky. Pritom je úplne jedno, či sa jedná o stojaci
alebo ležiaci dielec alebo či má byť uzatvorená zvislá alebo
vodorovná styčná škára. Ani plynulé výškové presadenie
nie je žiadnym problémom.
Vo vodorovnej škáre, pri umiestnení spojky mimo rebier
dielcov, je vhodnejšie použiť kombispojku pre zaistenie
vyrovnania dielcov - pozri obrázok.

Spoj kolmo 
na rebrá dielcov

Spoj pozdĺž rebier dielcov
(rovnobežne) 

RASTO spojka

Veľkoplošné debnenie zmontované z dielcov, je možné bez
problémov prepravovať, osadzovať a zdvíhať pomocou žeriavu.

RASTO spojka je obsluhovaná pomocou tesárskeho
kladiva, ale bez úderov. Špička kladiva sa zasunie do oka
skrutky. Kladivo sa tak používa ako kľúč. Tento spôsob
montáže šetrí pracovnú silu, materiál a je nehlučný.

RASTO spojka zaisťuje spojenie dielcov, ktoré je odolné v ťahu,
dielce sťahuje a súčasne vyrovnáva.
Pretože spojka je utiahnutá pomocou skrutky, je tým zaistená
odolnosť spojenia voči vibráciám.

kombispojka
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Výška debnenia 0,30 m až 0,90 m

Vodorovne osadené dielce TAKKO spojené RASTO spojkou.
Pri vodorovnom osadení dielcov RASTO je potrebné použiť
kombispojky. Príklad spínania: dolný s napínačom základo-
vým a páskou, horný s kotevným držiakom (pozri str. 22).

Výška debnenia 0,30 m až 0,90 m

Zvisle a vodorovne umiestnené dielce TAKKO.

Výška debnenia 2,40 m

Vodorovne umiestnené dielce RASTO XXL.

Výška debnenia 1,20 m

Zvisle umiestnené dielce TAKKO.

RASTO spojka

RASTO spojka

RASTO spojka
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Výška debnenia 2,70 m

Zvisle umiestnené dielce RASTO 270.

Výška debnenia 3,30 m až 4,20 m

Zvislé 3,00 m vysoké dielce RASTO, ktoré sú navyšované
vodorovnými dielcami.

Výška debnenia 4,80 m

Dva vodorovne nad sebou umiestnené
dielce RASTO XXL.

Výška debnenia 3,0 m

Zvisle umiestnené dielce RASTO 300.

6.0   Spájanie dielcov

kombispojka

RASTO spojka
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Výška debnenia 5,40 m

Dva nastojato nad sebou umiestnené 
dielce RASTO XXL.

Výška debnenia 5,70 m

Kombinácia panelov RASTO 270 a RASTO 300 
v zvislej polohe.

Výška debnenia 6,00 m

kombinácia z dvoch 
zvislých dielcov RASTO 300.

Nadstavenie na výšku stavby
pomocou kombispojky

Hranolmi 100/100, doskou 100/21 a 21 mm
debniacou preglejkou je možné nadstaviť deb-
nenie RASTO až o max. 0,4 m. Táto drevená
zostava sa pripevní k dielcu RASTO pomocou
kombispojky podľa obrázku.kombispojka 
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Na spínanie debnenia sú dielce RASTO vybavené spínacími
otvormi. Pred zasunutím kotevnej tyče je potrebné vytiahnuť
zátku. Naopak všetky nepoužité otvory musia byť zaslepené
zátkami.

Pri spínaní v mieste styku dvoch dielcov, matica
tanierová 90, alebo matica 120 x 120 dostatočne
prekrýva taktiež susedný dielec.

V mieste výdrevy (vložka medzi dielcami) sa spína-
nie vykonáva vždy cez výdrevu. Pri šírke výdrevy
< 80 mm je potrebné použiť pre rozloženie napätia 
maticu 120x120.

V prípade základov je často problematické vykonávať� spínanie
v stavebnej jame. Vhodným riešením je použitie pásky
základovej spolu s napínačom. Spínacia páska sa skráti na
požadovanú dĺžku a vloží pod vodorovne osadené dielce
RASTO. Na rebro dielca v horizontálnej polohe sa zasunutím
čapu do otvoru v rebre pripevní napínač pásky.
Napnutie pásky sa vykoná pomocou nastavovacej skrutky
upínača. Kotevný držiak umožňuje umiestniť horné spínanie nad
hranou dielcov. Umiestnenie držiaku je variabilné, nezávislé
na polohe otvorov v dielci.

7.0   Spínanie
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Detail:
Kotevný držiak

kotevný držiak

Napínač základový

Detail:
Napínač základový

Strmeň

Nastovavacia skrutka

Upínací hák Raster dier 5 cm

Páska 
základová 25m

1,50 m pri výške
debnenia 90 cm

Pre oba uvedené spôsoby spínania (napínacou páskou a von-
kajšie spínanie) je max. prípustné zaťaženie 10 kN. Pre výšku
debnenia 90 cm z toho vyplýva vzdialenosť spínania po 1,50 m.
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Vnútorný roh debnenia RASTO s patentovaným oddebňovacím
sklopením o 2° má ramená dĺžky 0,3 m. Zabudované rohové vystu-
ženie zaisťuje v uzatvorenej polohe pre betonáž presne 90° uhol.

Pomocou jednoduchého vytiahnutia rohových vystužení je možné
pri oddebňovaní redukovať 90° uhol o približne 2°.
Tím je možné bez problémov oddebniť vnútorný roh RASTO.

Pravouhlý vonkajší roh je tvorený vždy dvoma dielcami
RASTO, ktoré sú vyrovnané a spojené pomocou rohových
spojok.
Prispôsobenie na hrúbku steny sa vykonáva pomocou
dostupných šírok prvkov od 0,3 do 0,9 m v 50 mm rastri.

Počet kusov a usporiadanie rohových spojok, ako aj RASTO
spojok v prvom spoji vonkajšieho rohu, závisí od hrúbky
a výšky debnenia steny.

Pozrite tabuľku na strane 25.

8.0   Rohy

Rohové vystuženie

Dielec RASTO

Vytiahnuté rohové vystuženie

Rohová spojka

Dielec RASTO

Prvý spoj dielcov od vonkajšieho rohu
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Usporiadanie dielcov RASTO pri hrúbkach 
stien od 0,15 do 0,5 m v 50 mm rastri.

8.0   Rohy

Pomocou rohovej vložky (šírky 50 mm) je možné preklenúť
medzery v modulovej šírke dielcov. Umiestnenie vložky medzi
dielcami (zvnútra alebo zvonku) vyžaduje použitie kombispojky.

U rohoch s rozdielnymi hrúbkami
je možné použiť princíp pre uspo-
riadanie dielcov, pozri vyššie.Systémové rozmery rohu RASTO

Odsadenie vymedzené
rohovou spojkou

Prekrytie 100 mm (50 mm s rohovou vložkou)

Kombispojka

Rohová spojka

Rohová vložka

Rohová vložka

Nastaviteľnosť rohovej spojky umožňuje osadiť tak-
tiež rohovú vložku priamo do vonkajšieho rohu.

Pomocou 40 alebo 60 mm výdrev je možné nastaviť 
debnenie pre rohy s hrúbkou stien 0,24 alebo 0,36 m.
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Počet a rozdelenie rohových spojok u rohoch
RASTO (vonkajšia strana debnenia).

3 rohové spojky 4 rohové spojky 5 rohových spojok

6 rohových spojok 7 rohových spojok 9 rohových spojok

7 rohových spojok 9 rohových spojok 11 rohových spojok

Hrúbka steny < 0,3 m

Vý
šk
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en
y 

<
3,

0 
m

Vý
šk

a 
st

en
y 

<
4,

5 
m

Vý
šk

a 
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y 

<
6,

0 
m

Hrúbka steny < 0,4 m Hrúbka steny < 0,5 m

Upozornenie:
Pri vonkajšom rohu TAKKO (výška 1,20 m) 
sú potrebné iba 2 rohové spojky!
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9.0   T napojenie stien 10.0  Čelo debnenia

Otvory v obvodových profiloch dielcov slúžia pre pripevnenie
čela debnenia. 
Pomocou centrovacieho napináka a centrovacej matice 100
(alebo TK spínacej matice) je pre zadebnenie čela debnenia
možné pripevniť priečnik 80, alebo dostatočne dimenzovaný
drevený nosník.

V mieste T-napojenia stien je možné systém debnenia použiť
až do hrúbky steny 0,4 m. Prispôsobenie sa vykonáva použitím
rôznych šírok dielcov a 50 mm rohovej vložky.

Čelné debnenie

Priečnik 80

Centrovací napinák 
s centrovacou maticou 100

Pre hrúbku stien > 0,3 m je nutné osadiť minimálne 
3 priečniky pri výške debnenia 2,70 m.

Centrovací napinák

Priečnik
50 mm rohová vložka
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11.0   Kosouhlé rohy

Pomocou kĺbových rohov TAKKO je možné v systéme jednoducho
debniť taktiež ostrouhlé a tupouhlé rohy.
Rozsah prestavenia a použitia je od minimálne 60° do maximálne 150°.

Kĺbový roh môže byť používaný ako vonkajší a vnútorný
roh. Na vyrovnanie dĺžok medzi vnútorným a vonkajším
debnením, ktoré je u kosouhlých rohoch vždy potrebné,
sú k dispozícii 2 varianty.

S použitím TAKKO univerzálnych dielcov je možné bez
problémov vykonávať spínanie vďaka priebežnej rade
spínacích otvorov. Vyrovnanie dĺžok o rozmer "X" sa vykoná
výdrevou medzi dielcami.

Alternatívnym riešením je použitie priečnika 80 na vonkajšej
strane debnenia. Priečnik vyrovnáva dielce a súčasne prenáša
sily z výdrevy do spínania.

S p
rie

čn
iko

m

S TAKKO univerzálnym dielcom

Výdreva

Priečnik
Kĺbový roh TAKKO
z vonkajšej strany

TAKKO 
univerzálny dielec

Výdreva

Kĺbový roh TAKKO 
z vnútornej strany

TAKKO univerzálny
dielec

Výdreva

Kombispojka

Kombispojka

Výdreva

Priečnik

27

RASTO®– RASTO XXL®

TAKKO®



11.0   Kosouhlé rohy

Na debnenie nepravouhlých (kosouhlých) rohov stavieb
sú v systéme debnenia RASTO k dispozícií dva kĺbové rohy
RASTO 15 a 30.
Rozdiel spočíva v dĺžkach ramien (0,15 alebo 0,3 m)
a možnom rozsahu prestavenia.
Kĺbový roh 30 je použiteľný iba ako vnútorný roh.

Pri rohoch väčších ako 90° uľahčujú spínanie Univerzálne
dielce, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane debnenia.

Univerzálny dielec

Kĺbový roh 15

Kĺbový roh 30

Centrovací napinák 
s centrovacou maticou 100

RASTO Kĺbový roh 15
Univerzálny dielec

Kĺbový roh 15

Univerzálny dielec

Kĺbový roh 15

RASTO Kĺbový roh 30

Výdreva

Príklad debnenia znázorňuje kombináciu 
kĺbového rohu 30 (vnútorný) a kĺbového rohu 15 (vonkajší).

Ako spojovací prostriedok pre kĺbový roh 15 je potrebné
použiť centrovací napinák s centrovacou maticou 100
(3 kusy na 3,0 m výšky debnenia).

Príklad debnenia s kĺbovým rohom 15
na vnútornej aj vonkajšej strane debnenia. 
Táto kombinácia je možná iba v tupouhlom rozsahu (> 90°).
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Priečnik 100 sa používa u ostrouhlých (min. 60°) rohoch.

Kombispojka

Výdreva

Priečnik 100

Priečnik 100 

Centrovací napinák
s centrovacou
maticou 100 RASTO spojka

RASTO spojka

RASTO Kĺbový roh 30

Kĺbový roh 30 Kĺbový roh 15

Možné využiteľné rozsahy 
prestavenia kĺbových rohov

RASTO kĺbový roh 30 je možné pomocou RASTO spojky
alebo centrovacieho napináka spojiť so susedným dielcom.
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12.0   Výdrevy

Prispôsobenie na požadovanú dĺžku debnenia sa vykonáva
pomocou kombinácie rôzne širokých panelov. 
Medzeri medzi dielcami < 0,15 m sa vyplnia pomocou výdrev
umiestnených medzi dielcami. Pri šírke výdrev až do 0,15 m
sa použije drevený hranol požadovanej šírky a výšky 0,12 m
(zhodne z hrúbkou dielcov). Spínanie sa vykonáva vždy cez
výdrevu. Na spojenie s dielcami v rovine debnenia je potrebné
použiť kombispojku.

Výdrevy dodávané stavbou (drevené hranoly výšky 0,1 m
a debniaca preglejka hr. 21 mm) je možné k priečniku fixovať
pomocou klincov, ktorý je na tento účel vybavený otvormi.

Na  výdrevy až do šírky 0,3 m je na spojenie a vyrovnanie
potrebné použiť priečnik 80. Ten sa pripevňuje pomocou
dvojice napínačov priečnika s TK spínacou maticou
na vnútorné vystužené profily dielcov, ktoré sú vybavené
otvormi na zaháknutie upínacích skrutiek.

Kombispojka
(prestaviteľná 1–15 cm)

Výdreva
(hrúbka 12 cm)

Matica 120x120

21 mm debniaca preglejka

Drevený hranol 8/10 
alebo 10/10

klinec

Kotevná tyč

Napínač
priečnika s TK
spínacou maticou

Pri spínaní je potrebné
prihliadať na dostatočné
oprenie spínacej matice 
o okrajové profily susedných
dielcov RASTO. Z toho
dôvodu je pri šírke vyrovnania
< 80 mm potrebné použiť 
spínaciu maticu 120x120 
(je vybavená veľkou opornou
doskou).
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13.0   Debnenie stĺpov

Debnenie stĺpov s univerz. dielcami (TAKKO)
Vďaka vysokému prípustnému tlaku na debnenie 60 kN/m2

a jednoduchej aplikácii sú dielce TAKKO ideálne na debnenie
stĺpov a základových pätiek.

Debnenie stĺpov s univerz. dielcami (RASTO)
Viacúčelové univerzálne dielce s priebežnými otvormi
na spínanie sú okrem iného využitia vhodné na debnenie stĺpov. 
Štyri univerzálne dielce, zostavené podľa znázornenia na
obrázku, tvoria variabilné debnenie pre štvorcové a obdĺžnikové
stĺpy. Je prestaviteľné v 50 mm rastri od min. 0,15 m do max.
0,55 m.

Štyri univerzálne dielce, zostavené podľa znázornenia a spojené
v rohoch čapmi s maticami k univerzálnym dielcom, tvoria
variabilné debnenie pre štvorcové a obdĺžnikové stĺpy. 
Je prestaviteľný od 0,15 do 0,55 m v 50 mm rastri.

Pri debnení, ktoré je zložené z viace-
rých vrstiev s rozdielnymi výškami
dielcov, sa menší dielec umiestňuje
dole. Na spojenie dielcov po výške
sa používa kombispojka.

Matica 
k univerz. dielcu

Čap 
k univerzálnemu
dielcu

Matica tanierová 90

Čap 
k univerzálnemu dielcu

Matica 
k univerzálnemu dielcu

Kombispojka

Detail spojenia
Matica tanierová 90,
alebo matica 120 x 120
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13.0   Debnenie stĺpov

Debnenie stĺpov (TAKKO)
Pomocou štandardných dielcov TAKKO a rohových spojok je
možné taktiež rýchlo vytvoriť debnenie pre rôzne rozmery stĺpov
a pätiek. Pre dosiahnutie požadovaných rozmerov s dielcami,
ktoré sú k dispozícii, je možné použiť dva spôsoby usporiadania
debnenia - predsadenie v rohoch alebo symetrické usporiadanie.

Debnenie stĺpov (RASTO)
Použitím štandardných dielcov RASTO a rohových spojok
je možné jednoducho vytvoriť debnenie stĺpov pre rozmery od min.
0,2 m do max. 0,85 m.
K dosiahnutiu požadovaného rozmeru debnenia je možné využiť
symetrického usporiadania dielcov, predsadenie v rohoch a rohové
vložky.
Počet spojujúcich rohových spojok závisí na výške debnenia
a šírke používaných dielcov RASTO (pozri tabuľku).

Panely predsadené v rohoch

Symetrické usporiadanie

Symetrické usporiadanie

Dielce predsadené
v rohoch

Rohová spojka
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Použitie rohovej vložky (alebo výdrevy) v rohovom úseku
vytvára ďalšiu možnosť predsadenia panelov.

Debnenie stĺpov TAKKO Debnenie stĺpov RASTO

(...) pri použití
TAKKO rohová vložka

Predsadené panely

*= maximálna výška debnenia

Predsadené panely

(...) pri použití RASTO rohovej vložky

Rohová spojka

TAKKO rohová vložka

Dielec TAKKO

5 cm alebo
10 cm

Počet rohových spojok

Symetrické
usporiadanie

Symetrické
usporiadanie

70 (75+80) doska 75
55 (60+65) doska 75
45 (50+55) doska 65
40 (45+50) doska 60
35 (40+45) doska 55
30 (35+40) doska 50
25 (30+35) doska 45

Výška 
debnenia

Šírka dielca

≤ 60cm ≥ 60cm

1,20 m 2 x 4 2 x 4 

2,70 m 4 x 4 5 x 4 

3,00 m 5 x 4 6 x 4 
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14.0   Pochôdzkové konzoly

U väčších výšok debnenia je možné pomocou pochôdzkových
konzol vytvoriť betónovaciu lávku šírky 0,9 m.

Horizontálna vzdialenosť medzi konzolami  je maximálne
2,50 m. Je dimenzovaná pre skupinu lešení 2 podľa DIN 4420,
diel 1, vydanie 12/90, tj. 150 kg/m2.

RASTO pochôdzková konzola sa pripojuje dvojicou
integrovaných čapov k dielcom TAKKO.
Čapy sa zasunú do otvorov v rebrách dielcov. 
Pružinová poistka zaisťuje konzolu proti nechcenému
vytiahnutiu. Pomocou zabudovanej drevenej lišty a klincov
je možne lávku tvorenú fošňami zaistiť. Do konzoly zasu-
nutý TK stĺpik zaisťuje podporu bočnej ochrany výšky  1m.

TK stĺpik

RASTO
pochôdzková
konzola

Pružinová zástrčka
pochôdzkovej konzoly

Čap D 20

Pre pripojenie pochôdzkovej konzoly na vodorovne osadený dielec
TAKKO je treba použiť Čap D 20. (kód: T420000)
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Personál obsluhy je na betónovacej lávke zaistený zo zadnej strany
zábradlím na TK stĺpikoch. Stĺpik protizábradlia a s ním vytvo-
rené ochranné zábradlie istí obsluhu proti pádu taktiež z prednej
strany.
Stĺpik protizábradlia sa nasadzuje rovnako ako pochôdzková
konzola na najvyššie rebro dielca a zaisťuje integrovanou pruži-
novou poistkou .
Vďaka šikmej polohe stĺpika protizábradlia je na lávke vytvorený
dostatočný pracovný priestor pre betonáž.

TK stĺpik

Pochôdzková
konzola

Otvor pre pripevnenie
dosky zábradlia!
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14.0   Pochôdzkové konzoly

Stĺpik protizábradlia
je možné použiť pre dielce
debnenia MANTO aj RASTO.

Pomocou čapu D20 (nie je súčasťou komponentu)
je možné stĺpik pripevniť taktiež na dielce osadené
vo vodorovnej polohe.
To platí ako pre MANTO, tak aj pre RASTO.

Dielec MANTO
(vo vodorovnej polohe)

Dielec RASTO
(v zvislej polohe)

Dielec RASTO
(vo vodorovnej polohe)

Stĺpik protizábradlia

Čap D 20
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Debnenie TAKKO

RASTO rektifikačná vzpera II

15.0   Vzpery

Pomocou TAKKO rektifikačnej vzpery sa podopiera a vyrov-
náva jednovrstvové debnenie (výška debnenia < 1,20 m).
Pripojenie sa vykonáva na vertikálne oporné profily alebo na
styku dielcov.

RASTO rektifikačná vzpera II fixuje dvojvrstvové debnenie
TAKKO. Pripojuje sa zásadne na styku dielcov. Všetky spojo-
vacie súčasti sú obsiahnuté a pevne pripojené.

Vzdialenosť by u 2,40 m vysokého debnenia nemala prekročiť
2,7 m.

Pätky TAKKO rektifikačnej vzpery a RASTO rektifikačné
vzpery II majú 2 otvory pre pripevnenie vzpery k základovej
doske. Pripevňujú sa skrutkami turbo ZS1012
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15.0   Vzpery

Vo výnimočných prípadoch (napr. debnenie stĺpov)
môže byť potrebné pripojenie RASTO rektifikač-
nej vzpery II vnútri dielca.
K pripojeniu stabilizátora slúži priečnik 80, ktorý sa
pripevní pomocou dvojice napínačov pričnika
s TK spínacími maticami k rebrám dielca.

Pri výške debnenia = 3,0 m je potrebné používať RASTO 
rektifikačné vzpery II v maximálnej vzdialenosti 2,25 m od seba.

Styk dielcov

Priečnik 80

Napínač priečnika

RASTO rektifikačná vzpera II

RASTO rektifikačná
vzpera II

Jednovrstvové debnenie RASTO (do < 3,0 m výšky debnenia)
sa vyrovnáva a fixuje pomocou RASTO rektifikačnej vzpery II.
Obsahuje všetky pripojovacie súčasti a spravidla je pripojovaný na
obvodové profily v styku dielcov. Vyrovnanie debnenia sa vykonáva
cez dve vretená, ktoré odolávajú namáhaniu v ťahu a tlaku.
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Spojka vzpery II

*= 4x skrutka
M12x30 pozink.

Viacvrstvové debnenie a debnenie výšky > 3 m musí byť podoprené prídavnou
vzperou. Ako vzpera je použitá oceľová výsuvná stojka s kontramatkou.
Pre pripojenie k dielcu je stojka vybavená spojkou vzpery II, pre pripevnenie
k základovej doske potom pätka vzpery.

Otvory v čelnej doske spojky vzpery II umožňujú
pripojenie všetkých typov oceľových stojok TEBAU.
Zmontovaná vzpera sa montujte na styku dielcov
debnenia RASTO, ako je znázornené.
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kontramatka

Rozsah prestavenia
oceľovej stojky

Oceľová stojka

*= 4 x skrutka 
M12x30 pozink.

Pätka vzpery

15.0   Vzpery

Typ oceľových stojok sa volí v závislosti od zaťažení, výške
debnenia a s tým spojenej dĺžke vysunutia.
Stojky TEBAU pokrývajú rozsah dĺžok od 1,50 m do 5,50 m
(max. zaťaženie pozri, tab. nosnosti oceľových stojok – samo-
statný návod).

Pätka vzpery má dva otvory pre kotvenie
do základovej dosky. Pripevňujú sa skrut-
kami turbo ZS1012Dôležité!

Prípustná ťahová sila oceľovej stojky je vždy 15 kN.
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Uhol medzi lanami žeriava ≤ 60°

Dôležité!
*Pri použití dielcov XXL je maximálna
plocha prepravovaného debnenia 20 m2!

16.0   Preprava žeriavom

Na zavesenie prepravovaného veľkoplošného debnenia zosta-
veného z jednotlivých dielcov RASTO žeriavom je určený
výhradne RASTO/TAKKO prepravný hák. Háky sa musia
používať vždy v páre. Nosnosť háku je max. 500 kg. Na jeden
pár hákov je možné zavesiť debnenie až do celkovej plochy
20 m2*.

Pri používani prepravných hákov sa musia dodržiavať prevá-
dzkové pokyny týkajuce sa konkrétneho typu háku. V súčasnosti
sú dodávané dva typy hákov. Prevádzkové pokyny sú uvedené
v prílohe k návodu. RASTO/TAKKO prepravné háky podliehajú
taktiež pravidelnej inšpekčnej prehliadke u dodávateľa.
Najneskorší termín nasledujúcej prehliadky je vyznačený
na samolepiacom štítku, ktorým je každý hák vybavený.
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16.0   Preprava žeriavom

RASTO/TAKKO prepravný hák sa pripevňuje k dielcom pro-
stredníctvom horného otvoru, ktorý sa nachádza v zvislom profile
obvodového rámu dielca. Hák sa pripája vždy na styku dielcov
k obom rámom. Prepravný hák je pripravený na použitie iba s na
doraz zasunutým nosným čapom.

Za účelom prepravy jednotlivých dielcov RASTO XXL sa háky
pripájajú ku krajným vnútorným výstuhám podľa polohy dielca
(zvisle/vodorovne), pozri vyobrazenie nižšie. Premiestňovať
je možné debnenie, ktoré pozostáva z max. 3 XXL dielcov.

RASTO/TAKKO prepravný hák

Styk dielcov

Najvyšší otvor v zvislom
profile obvodového rámu

Vytiahnutý nosný čap

Pozor!
Nosný čap musí
byť zasunutý až na doraz.

Pripojený prepravný hák

Pripojenie háku k dielcu 
RASTO XXL v zvislej polohe

Pripojenie háku k dielcu
RASTO XXL
vo vodorovnej polohe

Vždy je potrebné dbať na dodržiavanie
nasledujúcich podmienok:

- Prepravné háky používať vždy v páre.
- Nosný čap zasunúť cez profily rámov až na doraz. 
- Uhol medzi žeriavovými závesmi max. 60°.
- Používať iba nepoškodené, čisté komponenty. 

Neprekračovať max. nosnosť hákov.
- Dodržiavať prevádzkové pokyny vydané samostatne 

pre žeriavové háky.
- Používať háky s vyznačenou platnou kontrolou, 

doba platnosti je uvedená na samolepiacom štítku.
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17.0   Šachtové debnenie

Šachtové debnenie MANTO
je možné jednoducho zadebniť
alebo oddebniť pomocou 
šachtových rohov MANTO.
Princíp šachtových rohov
umožňuje úplné uvoľnenie
debnenia z betónu. Ďalej môže
byť debnenie zdvihnuté 
pomocou žeriava.
Mechanizmus týchto rohov 
je obsluhovaný zvrchu a je
vždy jednoducho prístupný,
taktiež pri spojených šachtách.
Pre prácu s rohmi nie je po-
trebné žiadne špeciálne 
náradie ani žeriav.
Potrebný je iba račňový kľúč
MANTO a podložka 
alebo podobné príslušenstvo.
Šachtové rohy MANTO
majú stranu dĺžky 0,3 m 
a je ich možné použiť 
aj s nadstavením.

Po uvoľnení debnenia z betónu
sa šachtové debnenie zdvihne
pomocou 4 žeriavových 
popruhov.

Bezpečnostné 
informácie:

Prepravné háky musia byť 
so  šachtou stredovo zarovnané.

Bezpečnostné 
informácie:

Neprekračujte nosnosť 
prepravných hákov.

Distančná kotevná
platňa 20

Spojovacia spojka

RASTO adaptér
pre šachtový roh
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17.0   Šachtové debnenie

zadebnené oddebnené
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Nadstavenie
Pri nadstavených šachtových
rohoch je potrebné pripojiť
posuvné ramená rohov.

Postup:
1. Zo spodného šachtového  

rohu MANTO vytiahnite 
závlačku pružiny. 
Teraz odskrutkujte 
kontramaticu 1 až na doraz 
ku kontramatici 2.

2. Do spodného otvoru teraz 
vložte  závlačku pružiny. 
Otvor sa nachádza priamo 
nad kontramaticou 1.

3. Horný  šachtový roh 
MANTO umiestnite 
na spodný šachtový roh. 
Osaďte skrutku a maticu  
M16x35 8.8 do otvoru v hlave 
nastavovacej skrutky. 
Týmto spôsobom je spojenie 
napínacích prvkov dokončené.

Šachtový roh MANTO je možné
obsluhovať pomocou račňového
kľúča a nastavovacej skrutky. 

Bezpečnostné 
informácie:

Pri nadstavení rohov  sa uistite,
že sú oba rohy v rovnakom stave
(stiahnuté / vytiahnuté).

Poznámka:

Uistite sa, že horné a spodné ra-
mená šachtového rohu sú per-
fektne vyrovnané, horné a spodné
ramená je potrebné zaistiť pomo-
cou 2 skrutiek a matíc 16x35 8.8.

Nastavovacia skrutka
Závlačka pružiny

Kontramatica 1

Kontramatica 2

Zdvižné oko

spodný šachtový roh otvor (spodný)

otvor (horný)

Závlačka pružiny

Kontramatica 1

Kontramatica 2

spodný šachtový roh

Skrutka M16

horný šachtový roh

spodný šachtový roh

horný šachtový roh

spodný šachtový roh

Skrutka 16x35 MuZ 8.8
Č. dielu: T603 623

45

RASTO®– RASTO XXL®

TAKKO®



Každý šachtový roh MANTO
je vybavený fixným zdvižným
okom. 
V prípade potreby presunu 
jednotlivých prvkov pripojte 
ku zdvižnému oku žeriavový
popruh.

Bezpečnostné 
informácie:

Žeriavový popruh pripojte ku
zdvižnému oku.
Žeriavový popruh musí byť pripev-
nený k háku žeriava.

Nie je dovolené pripevňovať háky
žeriava alebo popruhy s hákmi
priamo k zdvižnému oku.

Bezpečnostné 
informácie:

Zdvižné oko použite iba na pre-
sun jedného šachtového rohu
MANTO a nie jedného šachto-
vého debnenia!

Žeriavové popruhy

Preprava šachtových rohov pomocou žeriavu

Zdvižné oko

šachtový roh MANTO

17.0   Šachtové debnenie
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18.0   Transport a skladovanie

Štyri závesné popruhy transportných závesov RASTO sú pripojené
ku štyrom uholníkovým dopravníkom dielcov. Ich tesné osadenie
dovoľuje naloženie, zloženie zväzkov dielcov a ich premiestnenie
žeriavom. Spodná časť závesu je vybavená otočným čapom na
gumovom ložisku a upevňuje sa na roh najnižšieho dielca. Tým za
zabráni náhodnému uvoľneniu dielcov.

Samočinné vyrovnanie dĺžok transportného závesu RASTO
zaisťuje rovnomerné rozdelenie zaťaženia.

Technické špecifikácie:
Zdvíhací popruh je vyrobený zo syntetických vlákien s dvojitým
textilným opláštením.
Nosnosť je vyrazená a farebne označená.
Na konci závesného popruhu je pripevnená samosvorná pätka s po-
zinkovaným bezpečnostným čapom pre dielce RASTO/TAKKO.
Vo zväzku je možné prepravovať maximálne 10 dielcov RASTO
alebo 5 dielcov RASTO XXL.

Dodatočné zaistenie zväzku oceľovými páskami nie je potrebné.

Transportný záves
RASTO

Transportný záves RASTO

Popruhy

Dielec RASTO/TAKKO

Pätka závesu RASTO

Žeriav
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Na prepravu a skladovanie dielcov TAKKO je k dispozícii uhol-
níkový dopravník. S jednou súpravou tvorenou štyrmi rohmi je
možné do jednej prepravnej sady vystohovať max. 8, min. 2
dielce TAKKO.
Toto riešenie je vhodné na prepravu dielcov žeriavom na stave-
nisko, ako aj na presun v sklade vysokozdvižným vozíkom.

Druhý dielec TAKKO sa vloží medzi štvoricu uholníkových
dopravníkov v polohe s preglejkou nahor. Rám dielca spočíva
na oceľových doskách uholníkových dopravníkov. Tým je vytvo-
rená základná prepravná jednotka.

Spodný dielec sa osadzuje do špeciálne tvarovaných uholníko-
vých dopravníkov v polohe s preglejkou nadol. Dielec je v po-
lohe zaistený poistným čapom. Oceľová doska musí byť
nasadená úplne na roh dielca a poistný čap zasunutý až na
doraz.

Zostávajúce dielce TAKKO sú ukladané jeden na druhý,
s preglejkou orientovanou nahor. Celkom je možné stohovať
max. 8 dielcov (vrátane spodných).

Uholníkový dopravník

Dielec TAKKO 

Detail X

Nadvihnúť poistný čap pre za-
sunutie spodného dielca.

Po správnom usadení poistný čap auto-
maticky zapadne a spodní dielec TAKKO
zaistí.

Dielec TAKKO 

Dôležité!
Návod na použitie uholníkových
dopravníkov je potrebné bez-
podmienečne dodržovať!

18.0   Transport a skladovanie
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Príloha A    Prevádzkové pokyny – RASTO/TAKKO prepravný hák

závesné
oko

typový
štítok

uzatvárací strmeň

uzamknuté

Uzatvárací strmeň

2. Pripevnenie háku k debneniu

Maximálny uhol 
rozovretia závesu je 60°!

otvorené

ovládacie
madlo

nosný čap 
uzatváracieho strmeňa1. Popis výrobku

RASTO/TAKKO prepravný hák je určený na prepravu veľkoploš-
ného debnenia zostaveného z jednotlivých dielcov RASTO
a TAKKO žeriavom.  Háky je preto potrebné používať vždy v páre.

Maximálna nosnosť prepravného háku je: F = 500 kg.

Nosnosť háku umožňuje prepravu debnenia zmontovaného 
z jednotlivých dielcov až do plochy 25 m2, zostaveného z dielcov
RASTO alebo TAKKO.

Napríklad: vyššie uvedená hodnota umožňuje prepravu debnenia
pozostávajúceho z dielcov:
11 kusov dielcov RASTO 75 x 270 (300)
9 kusov dielcov RASTO 90 x 270 (300)
20 kusov dielcov TAKKO 90 x 120
3 kusy dielcov RASTO XXL 240 x 270

Nasuňte hák na bočný profil až na doraz.
Následne uvoľnite madlo zvieracieho
strmeňa vysunuté do otvorenej polohy. 
Hák posuňte v zvislom smere po bočnom
profile dielca, až kým nezačujete zvuk,
ktorý sprevádza automatické zapadnutie
nosného čapu do horného otvoru v profile
dielca.

3. Prevádzkové pokyny
Prepravný hák pripojte k dielcu prostredníctvom horného otvoru
v zvislom bočnom profile rámu (najvhodnejšie je pripojenie
k háku oboch zvislých profilov susedných dielcov).

Pomocou madla vytiahnete uzatvárací
strmeň. Prekonávate pri tom odpor

vstavenej pružiny. Strmeň vysuňte
až do krajnej polohy.
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Dôležité poznámky:
Pohyb osôb v priestore pod zaveseným debnením nie je povolený.
K RASTO/TAKKO prepravným hákom pripojte závesy (najmenej 2 kusy)
a až potom závesy upevnite k zdvíhaciemu zariadeniu.
Na zdvíhanie bremien používajte iba nosné reťazové závesy. Reťazové
závesy sa musia v závesnom oku voľne pohybovať. Háky žeriava musia
byť vybavené integrovanou poistnou západkou, ktorá zabraňuje
náhodnému uvoľneniu.
Prepravné háky môžu byť od dielcov odpojené až po bezpečnom
zaistení debnenia proti prevráteniu. 
Prepravné háky sa nesmú používať na prepravu voľne horizontálne
zložených alebo zviazaných dielcov.

4. Predpisy a nariadenia
RASTO/TAKKO prepravný hák bol navrhnutý na základe predpisov
Berufsgenossenschaft (nemecký úrad zodpovedný za všeobecnú
bezpečnosť a prevenciu predchádzania nehodám) vzťahujúcich  sa na
štandardy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci „Prevádzkovanie
pracovného  zariadenia“ BGR 500 a „Smernice pre skladovacie
prostriedky a zariadenia“ BGR 234.

5. Kontrola, skúšanie a údržba
5.1 Kontroly vykonávané spoločnosťou TEBAU
Pri kontrole žeriavových hákov sa treba riadiť podľa poslednej verzie
príslušnej časti predpisu o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci
Berufsgenossenschaft (profesijné združenie) BGR 500 (nemecký úrad
zodpovedný za všeobecnú bezpečnosť a prevenciu predchádzania
nehodám), kapitola 2.8 (Prevádzkovanie zariadenia určeného
na prepravu a zdvíhanie bremien).
Zvláštna pozornosť musí byť venovaná oddielu 3.15.1 „kontrola pred
prvým použitím“ a oddielu 3.15.2 „pravidelná kontrola“, ďalej tiež
oddielu 3.15.3 „mimoriadna kontrola“. Všetky kontroly musia byť
vykonávané odborne spôsobilou osobou v tejto oblasti. 
Kontrolou je overovaný stav výrobku a jeho správna činnosť.
Zvláštna pozornosť sa musí venovať kontrole poškodenia trhlinami
(kontrola zvarov), vzniku korózie, deformáciám a funkčnosti nosného
čapu ako aj deformáciám závesného oka.
Ak je nosný čap deformovaný, môže to byť dôsledkom mechanického
preťaženia čapu a jeho správna funkčnosť nemôže byť naďalej
garantovaná.
V takom prípade sa RASTO/TAKKO prepravný hák nesmie
používať!
Vykonanie kontroly a doba jej platnosti je vyznačená kruhovou
samolepkou vedľa štítku háku.

5.2  Kontroly vykonávané na stavbe pred použitím
Pri bežnom použití háku v súlade s návodom vykonajte vždy
nasledovné kontroly: 
Uistite sa, že hák má platnú kontrolu podľa bodu 5.1.
Uistite sa, že nosný čap sa pohybuje ľahko. Uzatvárací strmeň
s pružinovou  poistkou musí pracovať správne a do uzatvorenej polohy
s madlom sa musí  automaticky zasúvať tesne pri telese háku.
Akákoľvek nečistota (betón a pod.) prilepená na háku sa musí úplne
odstrániť.
Dielce na mieste pripojenia hákov musia byť taktiež kompletne zbavené
nečistôt a bez poškodenia.
Akékoľvek opravné práce môže vykonávať iba TEBAU, spol. s r.o.

Vizuálna kontrola!

ovládacie madlo
tesne priliehazrazený 

koniec čapu

Skosený koniec nosného čapu musí byť viditeľný a ovládacie
madlo uzatváracieho čapu musí tesne priliehať k telesu háku.

Pri prepravovaní samostat-
ných veľkoplošných dielcov
RASTO XXL (2,4 x 2,7 m)
sa na pripojenie k háku v ro-
hoch dielca musia použiť
zvislé výstužné profily.

Krajné výstužné profily budú použité k pripojeniu hákov taktiež
v prípade horizontálneho usporiadania dielcov. Vnútorné
výstuhy môžu byť použité iba vo zvláštnych prípadoch
(štandardné riešenie - pozri obr. nižšie).
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Príloha B    Prevádzkové  pokyny  – RT – prepravný hák / typ T584167

2. Prevádzkové pokyny
Prepravný hák pripojte k dielcu prostredníctvom horného
otvoru, ktorý sa nachádza v zvislom bočnom profile rámu.
Pri prepravovaní debnenia zostaveného z čiastkových dielcov
je potrebné hák debnenia pripojiť na mieste styku dvoch
dielcov.  Vytiahnite uzatvárací čap do krajnej polohy. 
Pružinová poistka bráni úplnému vysunutiu čapu.

1. Popis výrobku
RT – prepravný hák je určený na prepravu veľkoplošného
debnenia zostaveného z jednotlivých dielcov RASTO
a TAKKO pomocou žeriavu.  Háky je preto potrebné používať
vždy v páre.

Maximálna nosnosť žeriavového háku je: F = 500 kg.

Nosnosť háku umožňuje prepravu debnenia zmontovaného
z jednotlivých dielcov až do plochy 30 m2, zostaveného
z dielcov RASTO alebo TAKKO.

Len čo dôjde k vyrovnaniu čapu s otvormi v profiloch rámu,
zasuňte čap až na doraz. Pružinová poistka zapadne do zárezu
čapu a zaistí ho v zatvorenej polohe.
Vždy kontrolujte správne zasunutie čapu a jeho zaistenie
poistkou!

Z dôvodu ochrany uzatváracieho čapu pred poškodením
ho odporúčame vysúvať iba pri montáži a demontáži
a ihneď ho zasunúť do uzavretej polohy.

závesné oko

Maximálny uhol rozovretia
závesu je 60°!

typový štítok

uzatvárací čap

RT – prepravný hák

styk dvoch dielcov

styk dvoch dielcov 
v zvislom profile
rámu

uzatvárací čap
(vo vysunutej polohe)

uzatvárací čap
(úplne zasunutý)

51



Pohyb osôb v nebezpečnom priestore pod debnením nie je
povolený.

K RT – prepravným hákom pripojte závesy (najmenej 2 kusy)
a až potom závesy upevnite ku zdvíhaciemu zariadeniu.

Na zdvíhanie bremien používajte iba nosné reťazové závesy.
Reťazové závesy sa musia v závesnom oku voľne pohybovať.
Háky žeriava musia byť vybavené integrovanou poistnou západ-
kou, ktorá zabraňuje náhodnému uvoľneniu.

Prepravné háky môžu byť od dielcov odpojené až po bezpečnom
zaistení debnenia proti prevráteniu. 

Prepravné háky sa nesmú používať na prepravu voľne horizon-
tálne zložených alebo zviazaných dielcov.

3. Predpisy a nariadenia
RT – prepravný hák bol navrhnutý na základe predpisov
Berufsgenossenschaft (nemecký úrad zodpovedný za všeo-
becnú bezpečnosť a prevenciu predchádzania nehodám)
vzťahujúcich sa na štandardy o ochrane zdravia a bezpečnosti
pri práci „Prevádzkovanie pracovného  zariadenia“ BGR 500
a „Smernice pre skladovacie prostriedky a zariadenia“ BGR 234.

4. Kontrola, skúšanie a údržba

4.1 Kontroly vykonávané spoločnosťou TEBAU

Pri kontrole prepravných hákov sa treba riadiť podľa poslednej
verzie príslušnej časti predpisu o ochrane zdravia a bezpečnosti
pri práci Berufsgenossenschaft (profesijné združenie) BGR 500
(nemecký úrad zodpovedný za všeobecnú bezpečnosť
a prevenciu predchádzania nehodám), kapitola 2.8
(Prevádzkovanie zariadenia určeného na prepravu a zdvíhanie
bremien).
Zvláštna pozornosť sa musí venovať oddielu 3.15.1 „kontrola
pred prvým použitím“ a oddielu 3.15.2 „pravidelná kontrola“,
ďalej oddielu 3.15.3 „mimoriadna kontrola“. Všetky kontroly
musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou v tejto
oblasti. Kontrolou je overovaný stav výrobku a jeho správna
činnosť.
Zvláštna pozornosť sa musí venovať kontrole poškodenia
trhlinami (kontrola zvarov), vzniku korózie, deformáciám
a funkčnosti nosného čapu ako aj deformáciám závesného oka.
V prípade, že je nosný čap deformovaný, môže to byť
dôsledkom mechanického preťaženia čapu a jeho správna
funkčnosť nemôže byť naďalej garantovaná.
V takom prípade sa nesmie RT – prepravný hák používať!
Vykonanie kontroly a doba jej platnosti je vyznačená kruhovou
samolepkou vedľa štítku háku.

4.2  Kontroly vykonávané na stavbe pred použitím

Pri bežnom použití háku v súlade s návodom, vždy vykonajte
nasledovnú kontrolu: 
Uistite sa, že hák má platnú kontrolu podľa bodu 4,1.
Uistite sa, že nosný čap sa pohybuje ľahko.
Uistite sa,  že nosný čap nie je deformovaný alebo poškodený
trhlinami.
Pružinová poistka musí fungovať správne. Nikdy nepoužívajte
žeriavový hák s poškodenou alebo chýbajúcou pružinovou
poistkou.
Akákoľvek nečistota (betón a pod.) prilepená na háku sa musí
úplne odstrániť.
Dielce na mieste pripojenia hákov musia byť taktiež kompletne
zbavené nečistôt a bez poškodenia.

Akékoľvek opravné práce môže vykonávať iba TEBAU, spol. s r.o.
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Poznámky RASTO®– RASTO XXL®

TAKKO®
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RASTO®– RASTO XXL®

TAKKO®



SUČANY

TEBAU, spol. s r.o.
Hrabinská cesta 31

038 52 Sučany

Telefón: 043 42 93 275
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: 49.108949, 19.004716

BRATISLAVA

TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefón: 02 496 83 900
E-mail:  info@tebau.sk
GPS: 48.19393, 17.16125

KOŠICE

TEBAU, spol. s r.o.
Magnezitárska 5,

040 01 Košice

Telefón: 055 46 65 604
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: BA 48.747209, 21.266237

Nakoniec je to zákazník, ktorý sa rozhoduje, či je debnenie alebo lešenie úspešné. Má mu pomáhať vykonať
prácu efektívne, obratne a umožniť mu prekonať konkurenciu. To je dôvod, prečo bol úžitok pre zákazníka
vždy najdôležitejším kritériom pri vývoji produktu a jeho zaradení do nášho sortimentu. Je našou tradíciou
udržiavať pravidelné kontakty s našimi zákazníkmi a zamestnancami na stavbe. Pretože len vtedy zistíme,
čo je skutočne potrebné a čo sa dá ešte vylepšiť. Držiac sa tohto receptu, uvádzame na trh mnoho inovácií,
ktoré sú špičkou vo svojom odbore. 

Špičkové produkty

Aramidová výstuž muriva

Betonárska výstuž zo sklenných vlákien

Debnenie

Dištančné pásy

Dištančné profily

Lešenie

Papierové debnenie

Prerušenie tepelných mostov

Protihluková izolácia schodísk

PVC fólie

Spojovací materiál pre debnenie, príslušenstvo

Stratené debnenie

Šmykové lišty

Šmykové tŕne a kotviace prvky

Tesnenie pracovných a dilatačných škár

Vibračná, hutniaca a hladiaca technika

Vylamovacie stavebné dielce

Martin

Bratislava

Košice

Sučany


