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Rusztowanie
2. zanieczyszczenia płaskie

CZYSZCZENIE RUSZTOWAŃ

1. zanieczyszczenie wypukłe

Zanieczyszczenia wypukłe są niedozwolone.

4. zanieczyszczenia płaskie

CZYSZCZENIE RUSZTOWAŃ

3. zanieczyszczenia wypukłe

Zanieczyszczenia płaskie są dozwolone (zabrudzenia
powierzchowne – nie wystające ponad obrys podestu lub
jednostkowe zanieczyszczenia wypukłe).

Zanieczyszczenia betonem wypukłe są niedozwolone.

6. czyszczenie mechaniczne

CZYSZCZENIE RUSZTOWAŃ

5. czyszczenie mechaniczne

Zanieczyszczenia betonem płaskie są dozwolone.

Czyszczenie mechaniczne – piaskowanie rusztowań jest
niedozwolone (uszkodzona warstwa wierzchnia
ocynku).
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Czyszczenie mechaniczne - szlifowanie szlifierką kątową
jest niedozwolone (uszkodzona warstwa wierzchnia
ocynku).

8. pęknięcia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

7. pęknięcia z rozwarstwieniem

Pęknięcia z rozwarstwieniem są niedozwolone.

10. wgniecenia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

9. pęknięcia

Pęknięcia burt bez rozwarstwienia są dozwolone.

Pęknięcia podestów są niedozwolone.

12. wgniecenia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

11. wgniecenia

Wgniecenie profilu podestu do głębokości 5 mm są
dozwolone.

Wgniecenia powyżej 5 mm oraz wgniecenia naruszające
statykę podestów są niedozwolone.

Wgniecenia boczne do głębokości 5 mm są dozwolone.
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Rusztowanie
14. wgniecenia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

13. wgniecenia

Wgniecenia boczne powyżej 5 mm lub wgniecenia
naruszające statykę podestów są niedozwolone.

do

głębokości

5

mm

są

16. pęknięcia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

15. wgniecenie i pęknięcia

Wgniecenia punktowe
dozwolone.

Wgniecenia i/lub pęknięcia naruszające statykę elementu
rusztowania są niedozwolone.

18. pęknięcia

PĘKNIĘCIA I WGNIECENIA

17. pęknięcia

Pęknięcia elementów uzupełniających rusztowań są
niedozwolone.

Pęknięcia elementów kotwiących jest niedozwolone.
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Pęknięcia elementów konstrukcyjnych naruszające statykę
elementu rusztowania są niedozwolone.

20. wygięcia

USZKODZENIA MECHANICZNE

19. wygięcia

Wygięcia poręczy stężeń i rygli (poza końcówkami
płaskimi) jest niedozwolone.

22. wygięcia

USZKODZENIA MECHANICZNE

21. wygięcia

Wygięcia końcówek płaskich poręczy i stężeń do 30° od
osi jest dozwolone.

Wygięcie kłów ramy z pęknięciem lub ich brak jest
niedozwolone.

24. wygięcia

USZKODZENIA MECHANICZNE

23. wygięcia

Wygięcia kłów ramy bez pęknięć są dozwolone.

Wygięcia elementów konstrukcyjnych tj. rama lub stojak jest
niedozwolone.

Wygięcia pinów ram jest niedozwolone.
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Rusztowanie
26. wyszczerbienia

USZKODZENIA MECHANICZNE

25. wygięcia

Wygięcia podestów są niedozwolone.

28. wyszczerbienia

USZKODZENIA MECHANICZNE

27. wyszczerbienia

Wyszczerbienia podestów drewnianych na krawędzi do
głębokości 10 mm są dozwolone.

Wyszczerbienia podestów drewnianych na krawędzi
powyżej głębokości 10 mm są niedozwolone.

USZKODZENIA MECHANICZNE

29. zerwania

Zerwane zawiasy włazów w podestach komunikacyjnych
lub brak drabiny jest niedozwolone.
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Wyszczerbienia burt są niedozwolone.

31. cięcie

Cięcie mechaniczne stóp i elementów nośnych jest
niedozwolone.

32. cięcie

Przecięcia rygla dolnego ram
konstrukcyjnych jest niedozwolone.

lub

elementów

33. cięcie

Cięcie elementów stojaków lub innych elementów nośnych
jest niedozwolone.

Cięcie elementów
niedozwolone.

nośnych

i

podporowych

jest

34. cięcie

ELEMENTY CIĘTE

ELEMENTY CIĘTE

ELEMENTY CIĘTE

ELEMENTY CIĘTE

ELEMENTY CIĘTE

30. cięcie

Cięcie dźwigarów kratowych jest niedozwolone.
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Rusztowanie

FARBY I WARSTWY MALARSKIE ORAZ ŚRODKI CHEMICZNE

35. farba
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Usunięcie warstwy farby z oznakowań firmy telka SA lub
wierzchniej warstwy (np. impregnacyjnej lub kryjącej) jest
niedozwolone.

37. środki chemiczne

Stosowanie środków chemicznych (np. kwasów)
naruszających wierzchnią warstwę ocynku jest
niedozwolone.

36. malowanie

Malowanie lub zapylenie inną farbą niż oznaczenia firmy
telka SA jest niedozwolone.

1. gwoździe, śruby, wkręty

2. rysy oraz nacięcia (w pasie)

Części obce niedozwolone. Otwory po gwoździach
dozwolone do średnicy 5mm.

3. rysy proste wzdłuż włókien

Rysy / nacięcia przebiegające poprzecznie do włókien
niedozwolone.

4. połączenie pasa z mostkiem

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

Szalunek stropowy

Rysy o szerokości 2mm są dozwolone.

6. skośne odłupanie przez krawędź

DŹWIGAR

DŹWIGAR

5. boczne odłupanie

Pas musi być mocno połączony z mostkiem. Możliwość
przemieszczenia pasa ręką niedozwolone.

O głębokości do 5mm i długości 250mm jednostronnie
dozwolone.

O maksymalnej szerokości 20mm po przekątnej do
długości 300mm dozwolone.
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7. nacięcia po piłowaniu

8. skracanie dźwigarów

Powierzchnia nacięcia o głębokości do 2mm są
dozwolone.

9. czołowe odłupania

Cięcie dźwigarów niedozwolone.

10. czołowe odłupania

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

DŹWIGAR

Szalunek stropowy

Uszkodzenia w zakończeniu dźwigara długości do 5cm i
szerokości 2cm są dozwolone.

DŹWIGAR

DŹWIGAR

11. otwory systemowe
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Otwory w innych miejscach niż fabrycznie wykonane,
powyżej 5mm są niedozwolone.

Uszkodzenia mostka o głębokości do 1cm, szerokości 2cm
i długości 5cm są dozwolone.

13. stan czystości

SKLEJKA

SKLEJKA

12. stan czystości

14. stan powierzchni

Niedozwolony stan powierzchni płyt.

15. stan powierzchni

SKLEJKA

SKLEJKA

SKLEJKA

Powierzchnia płyty oczyszczona z betonu i naoliwiona.

Wywiercone otwory i otwory po gwoździach o średnicy
powyżej 4mm niedozwolone.

16. uszkodzenia

Części
obce
(gwoździe,
niedozwolone.

śruby,

wkręty)

są

17. uszkodzenia

SKLEJKA

Wytarcia powyżej 20cm2
niedozwolone.

SKLEJKA

15cm

10cm

Uszkodzenia krawędzi mniej niż 10mm dozwolone.
Wyszczerbienie krawędzi dozwolone do szerokości
50mm i głębokości 5mm.

Wytarcia do 20cm2 i głębokości 2mm dozwolone.
Narożnik sklejki uszkodzony do 10mm dozwolony.
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19. strzemiona, przetyczki wbijane

20. rury wsuwane

Wszystkie części muszą być kompletne i poruszać się.

21. gwinty

Muszą swobodnie przesuwać się na całej długości.

22. przegięcia, wygięcia i wgniecenia

PODPORY

PODPORY

PODPORY

PODPORY

PODPORY

Szalunek stropowy

Muszą być czyste oraz swobodnie przesuwalne na całej
długości.

24. rysy w spoinach spawalniczych

PODPORY

PODPORY

23. odkształcenia

W słupkach i wysuwanych rurach dozwolone, dopóki
zapewniona jest ruchliwość.
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Dozwolone na zewnątrz przy głowicy i stopie, do
wewnątrz maksymalnie 3mm.

Pęknięcia są niedozwolone.

Szalunek ścienny
1. mocowanie powierzchni sklejki

Musi być kompletna i pewnie zamocowana.

STAN OGÓLNY

3. zatyczki w sklejce płyty szalunkowej

2. wystawanie płyt

Dozwolone maksymalnie 2 mm.

4. ochraniacz kotwy

XV
Wszystkie otwory systemowe muszą być zamknięte
korkami o odpowiedniej średnicy.

5. ochraniacz kotwy

Uszkodzenie metalowego ochraniacza kotwy lub jego
brak jest niedozwolony.

Ochraniacz musi być pewnie osadzony.

6. części obce

Elementy obce np. gwoździe, śruby na powierzchni
szalunkowej są niedozwolone.
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Szalunek ścienny
7. dodatkowe otwory

Otwory pozasystemowe w sklejce oraz profilach płyty
szalunkowej są niedozwolone.

Tego typu uszkodzenia są dozwolone jeżeli nie
przekraczają 2 mm głębokości i 20cm2 powierzchni.

10. wygięcia

STAN OGÓLNY

9. zadrapania

8. odłupania

Powierzchniowe zadrapania dozwolone. O szerokości
10 mm, głębokości do 2 mm oraz 30 cm długości.

11. wygięcia

Wygięcia do 20 mm/mb dozwolone na profilach
wewnętrznych (jeżeli nie wpływa to negatywnie na kształt
profili zewnętrznych).
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Wygięcia do 3 mm/mb dozwolone od strony
powierzchni szalunkowej.

12. wygięcia

Wygięcia do 5 mm/mb dozwolone na profilach
zewnętrznych.

13. zwichrowanie

Dozwolone do 3 mm / mb

Dozwolone na ramie od strony sklejki na odcinku 10 cm i
głębokości 3 mm.

16. wgniecenia do 15 mm

STAN OGÓLNY

15. odkształcenia do 5 mm

14. odkształcenia do 3 mm

Dozwolone w profilu zewnętrznym (w miejscu nie
mającym kontaktu z betonem).

17. odkształcenie do 5 mm

W profilu grzbietowym (od strony betonowej) narożnika
wewnętrznego.

Dozwolone w profilach wewnętrznych, jeżeli nie
wpływają na kształt profili zewnętrznych.

18. inne uszkodzenia

Nacinanie, pęknięcia, spawanie ramy niedozwolone.
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Szalunek ścienny
19. otwory

Niedozwolone poza otworami systemowymi.

Muszą swobodnie poruszać się na całej długości.

22. rury wsuwane

STAN OGÓLNY

21. kompletność

20. zawiasy

Podpory muszą być kompletne i nieporozkręcane.

23. ściągi

Dozwolone odkształcenia do 10mm / mb. Dozwolone
tylko ściągi z gwintem niepełnym (samoczyszczącym).
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Muszą swobodnie ruszać się na całej długości.

24. kompletność

Nakrętki muszą być kompletne oraz nieuszkodzone.

25/25a. środki antyadhezyjne

Sklejka oraz zewnętrzne boki płyty szalunkowej muszą być
przesmarowane tylko specjalnym płynem do
szalunków.

Powierzchnia sklejki musi być wyczyszczona z resztek
betonu oraz mleczka betonowego.

28. czystość

STAN CZYSTOŚCI

27. zabrudzenia płyty

26. zabrudzenia płyty

Profil płyt szalunkowych musi być wyczyszczony z resztek
betonu.

29. zabrudzenia płyty

Dozwolone zabrudzenia wnętrza płyty do 3 mm. Zbyt
silne zabrudzenia od tyłu ramy niedozwolone.

Zamki, nakrętki, belki oraz pozostałe elementy tworzące
komplet szalunków, muszą być oczyszczone z betonu oraz
innych zanieczyszczeń.

30. wkład uzupełniający 5/12cm

Dozwolone uszczerbienia do 2 cm.
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Szalunek stropowy
31. paczkowanie

Płyty powinny być przesegregowane rozmiarami w
paczkach nie więcej jak 15 szt. Płyty 240 x 270 w
sztaplach nie więcej niż 6 szt.

Płyty o długości 90 cm układamy na paletach nie
większych niż 100 x 120 cm.

34. ściąg

PAKOWANIE

33. kantówka podkładowa 8/10cm

32. paczkowanie

Dozwolone uszczerbienia do 3cm. Cięcie i wiercenia,
złamania niedozwolone.

35. paczkowanie

Niedozwolone mieszanie mieszanie rozmiarów płyt w
jednej paczce.
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Posegregowane wg. długości.

36. nakrętki

Nakrętki nie mogą być ponakręcane na ściągi lub
napinacze.
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