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Najbardziej innowacyjny sposób tworzenia wnęk wentylowanych



Kappax to nowy system konstrukcji wentylowanych 
przestrzeni podpodłogowych, alternatywny wobec żwiru 
i systemów murowanych, jednakże wygodniejszy pod 
względem technicznym i ekonomicznym w przypadku
budynków cywilnych, przemysłowych, publicznych i obiektów 
sportowych.
System ten jest również niezwykle wygodny w celu 
rozprowadzania instalacji i sieci technologicznych pod 
podłogą.

Stosowanie systemu Kappax w infrastrukturach umożliwia 
realizację pojedynczego ciągu jednolitych fundamentów
o większej wytrzymałości, lecz przy znacznej oszczędności 
betonu.
Jednorodny fundament wentylowany jest stabilniejszy
i lżejszy, co zmniejsza obciążenie terenu oraz masę biorącą 
udział w aktywności sejsmicznej.

Wentylowane przestrzenie podpodłogowe wykonane z 
zastosowaniem szalunków fundamentowych systemu 
Kappax są szczególnie wydajne w następujących 
przypadkach:
• zapobieganie gromadzeniu się wilgoci odgruntowej, która 

dzięki wentylacji wewnątrz wnęki zostaje wydalona na 
zewnątrz budynku.

• zapobieganie gromadzeniu się radonu, który występuje 
w przestrzeniach słabo wentylowanych, posiadających 
kontakt z gruntem; radon stanowi drugą najczęstszą 
przyczynę raka płuc, jest zatem szkodliwy dla zdrowia.

• wspomaganie termoregulacji pomieszczeń dzięki 
szczelinie powietrznej, która posiada kontakt z gruntem, i 
przyjmuje temperaturę większą, niż temperatura powietrza 
atmosferycznego w zimie oraz niższą latem.

Dlaczego należy stosować 
system KAPPAX

Stosowanie systemu KAPPAX zapobiega gromadzeniu się RADONU:
naturalnego gazu radioaktywnego, który jest rakotwórczy i szkodliwy dla zdrowia.

Radon to naturalny gaz radioaktywny,

bezzapachowy, bezbarwny i 

niezwykle lotny.

Powstaje w wyniku radioaktywnego 

rozpadu uranu naturalnego i jest 

uwalniany przez grunt (w szczególności 

przez lawę, tufy, pucolany), skały oraz 

za pośrednictwem ilości wody, w 

której może ulec rozpuszczeniu.

Trasa, którą zazwyczaj pokonuje w 

celu przedostania się do budynku 

przebiega przez szczeliny i niewielkie 

otwory w piwnicach i suterenach.

Radon
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• Łatwość instalacji ze względu 
na lekkość i łatwość łączenia 
elementów

• Szybkość instalacji w 
porównaniu z systemami 
tradycyjnymi, oraz 
oszczędność pod względem 
czasu

• Możliwość przemieszczania 
się po konstrukcji na etapie 
instalacji

• Możliwość przeprowadzania 
instalacji pod płytami we 
wszystkich kierunkach

• Wentylacja wewnątrz 
przestrzeni podpodłogowej, 
umożliwiająca wyeliminowanie 
wilgoci odgruntowej oraz 
radonu

• Zapewniając większy 
poziom równomierności 
w rozkładaniu obciążeń, 
zapobiega powstawaniu 
punktów skupienia obciążeń, 
które mogą doprowadzić do 
uszkodzeń konstrukcyjnych i 
pęknięć

W skrócie



MULTIKAPPAX H5
Maksymalna wentylacja minimalnych przestrzeni

System MULTIKAPPAX H5 można instalować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Instalacja modułów jest ułatwiona dzięki systemowi specjalnych złączy i może być realizowana 
również na płaszczyznach przygotowanych jedynie częściowo.

Produkt ten stanowi zwłaszcza odpowiednia alternatywę dla podłóg podniesionych w celu 
przeprowadzania sieci technologicznych (elektrycznych, hydraulicznych, informatycznych itp.) oraz 
podczas konstrukcji stropów wentylowanych.

Szczególne znaczenie mają tutaj kształt i konstrukcja modułów, które są w stanie unieść ciężar wylewki 
lub dachówek i które zapewniają jednocześnie odpowiedni poziom izolacji termicznej i akustycznej.

Dlaczego należy stosować system MULTIKAPPAX

Zastosowania
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RENOWACJE
Zastosowanie systemu MULTIKAPPAX H5 w takich sytuacjach jest 
szczególnie korzystne  dzięki strukturze plastra miodu i ograniczonych 
wymiarach w zakresie wysokości.

IZOLACJA
System MULTIKAPPAX H5 jest zalecany w przypadku izolacji podłóg 
wykończonych drewnem lub wykładziną, wrażliwych ze względu na wiek 
na problemy związane z wilgocią, kondensacją oraz pleśnią.

ZMNIEJSZENIE 
CIĘŻARU

System MULTIKAPPAX H5 umożliwia ograniczenie ciężaru stropu.



System MULTIKAPPAX H5 został stworzony również z myślą o wentylacji pod dachówkami w celu 
poprawy komfortu mieszkalnego i przedłużenia żywotności pokrywy dachowej.
Zastosowanie systemu MULTIKAPPA H5 w celu konstrukcji dachów wentylowanych:
• Ogranicza przepuszczanie ciepła i różnice temperatur między przestrzenią wewnętrzną i atmosfera 

zewnętrzną, sprawiając, że poddasze staje się chłodniejsze latem i cieplejsze zimą.
• Eliminuje wilgoć pomiędzy dachówką (płytą) i uszczelnieniem hydroizolacyjnym.
• Zapobiega gromadzeniu się kondensacji, która może wpływać negatywnie na żywotność 

dachówek i przenikać w głąb, aż do sufi tu.
• Tłumi hałasy z otoczenia na zewnątrz i te pochodzące od zjawisk pogodowych.
• Zmniejsza ciężar pokrywy dachowej; cecha ta jest szczególnie istotna w przypadku dachów 

drewnianych.

Wyjątkowość systemu i prostota instalacji dzięki złączom: po połączeniu modułów otrzymujemy 
stabilna płaszczyznę, po której można chodzić i na której można wylać beton.

• Wylewanie betonu chudego (w przypadku 
renowacji płaszczyzną oparcia dla systemu 
MULTIKAPPAX H5 może być istniejąca 
podłoga lub wylewka).

• Kładzenie systemu MULTIKAPPAX H5.
• Kładzenie instalacji.
• Kładzenie siatki spawanej.
• Wylewanie warstwy betonu.
• Wykonanie ewentualnej warstwy izolacji 

termo-akustycznej.
• Wykonanie wylewki betonowej.
• Układanie podłogi.

Dachy wentylowane

Instalacja
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W celu uzyskania wydajnej wentylacji 
fundamentu należy połączyć wnękę 
z atmosferą na zewnątrz: uzyskuje 
się to przez instalację przewodów 
z PVC o średnicy 80-120 mm w 
fundamentach obwodowych, w 
odstępach około 2-3 m.

W przypadku wielu oddzielnych 
części przestrzeni podpodłogowej, 
ograniczonych na przykład belkami 
brzegowymi, konieczne będzie 
połączenie tych sekcji w celu 
zapewnienia całkowitej cyrkulacji 
powietrza.

Wentylacja

Łatwość układania elementów umożliwia 
ograniczenie nakładu pracy o około 80%.

WLOT POWIETRZA
WEJŚCIE

CHUDY BETON

RURY Z PVC

PODŁOŻE NATURALNE

SPOSÓB INSTALACJI:
• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA NATURALNEGO
• POŁOŻENIE WARSTWY BETONU CHUDEGO
• PRZYGOTOWANIE SZALUNKÓW OBWODOWYCH
• PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW WLOTOWYCH I
 WYLOTOWYCH
• UMIESZCZENIE KANAŁÓW NA INSTLACJE
• UKŁADANIE MODUŁÓW KAPPAX OD LEWEJ DO
 PRAWEJ I OD GÓRY DO DOŁU
• EWENTUALNE UŁOŻENIE SZALUNKÓW ELLEX
• KŁADZENIE SIATKI SPAWANEJ
• WYLEWANIE WARSTWY BETONU I BELEK
 OBWODOWYCH
• KŁADZENIE USZCZELNIENIA
• KLADZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ
• KŁADZENIE WARSTWY ZAPRAWY 
• KŁADZENIE PODŁOGI

UWAGA.
• ZALECANE JEST ROZMIESZCZANIE RUR WLOTOWYCH I
 WYLOTOYCH W RÓŻNYCH ILOŚCIACH, ABY ZWIĘKSZYĆ PRZEPŁYW
 POWIETRZA POPRZEZ EFEKT „KOMINA“.
• JEŚLI TO MOŻLIWE, POŁĄCZYĆ PRZEWODY W KIERUNKU
 PÓŁNOC-POŁUDNIE LUB W INNY SPOSÓB, Z NAJBARDZIEJ 
 WENTYLOWANEJ STRONY.
• UMIEŚCIĆ PRZEWODY WLOTOWE I WYLOTOWE Z PVC O
 ŚREDNICY MINIMALNEJ 110 MM W ODLEGŁOŚCI 2-3 M.
• W PRZYPADKU RUR O WIĘKSZEJ ŚREDNICY MOŻE BYĆ KONIECZNE
 ZWIĘKSZENIE ODSTĘPÓW.

KAPPAX
SIATKA SPAWANA

WARSTWA BETONUUSZCZELNIENIEPODŁOGA

ZAPRAWA

SZALUNEK ELLEX
PANEL IZOLACYJNY

SZALUNEK ELLEX
WILGOTNE POWIETRZE
I GAZ WYLOT RADONU

WILGOTNYM POWIETRZEM I RADON WILGOTNYM POWIETRZEM I RADON



Wyjątkowość systemu Kappax polega na łatwości jego instalacji 
za pomocą złączy:
po połączeniu elementów uzyskujemy stabilna platformę, po 
której można chodzić, na której można wykonać dodatkowe 
zbrojenie lub wykonać wylewkę betonową.

Szczególne znaczenie ma tutaj kształt i konstrukcja modułów, 
które są w stanie unieść ciężar zaprawy lub stropu, również  
w przypadku większych grubości (15-20 cm), lecz umożliwia 
również kładzenie rur o małej średnicy oraz innych instalacji.
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Instalacja

WLOT POWIETRZA
WEJŚCIE

CHUDY BETON

RURY Z PVC

PODŁOŻE NATURALNE

SPOSÓB INSTALACJI:
• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA NATURALNEGO
• POŁOŻENIE WARSTWY BETONU CHUDEGO
• PRZYGOTOWANIE SZALUNKÓW OBWODOWYCH
• PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW WLOTOWYCH I
 WYLOTOWYCH
• UMIESZCZENIE KANAŁÓW NA INSTLACJE
• UKŁADANIE MODUŁÓW KAPPAX OD LEWEJ DO
 PRAWEJ I OD GÓRY DO DOŁU
• EWENTUALNE UŁOŻENIE SZALUNKÓW ELLEX
• KŁADZENIE SIATKI SPAWANEJ
• WYLEWANIE WARSTWY BETONU I BELEK
 OBWODOWYCH
• KŁADZENIE USZCZELNIENIA
• KLADZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ
• KŁADZENIE WARSTWY ZAPRAWY 
• KŁADZENIE PODŁOGI

UWAGA.
• ZALECANE JEST ROZMIESZCZANIE RUR WLOTOWYCH I
 WYLOTOYCH W RÓŻNYCH ILOŚCIACH, ABY ZWIĘKSZYĆ PRZEPŁYW
 POWIETRZA POPRZEZ EFEKT „KOMINA“.
• JEŚLI TO MOŻLIWE, POŁĄCZYĆ PRZEWODY W KIERUNKU
 PÓŁNOC-POŁUDNIE LUB W INNY SPOSÓB, Z NAJBARDZIEJ 
 WENTYLOWANEJ STRONY.
• UMIEŚCIĆ PRZEWODY WLOTOWE I WYLOTOWE Z PVC O
 ŚREDNICY MINIMALNEJ 110 MM W ODLEGŁOŚCI 2-3 M.
• W PRZYPADKU RUR O WIĘKSZEJ ŚREDNICY MOŻE BYĆ KONIECZNE
 ZWIĘKSZENIE ODSTĘPÓW.

KAPPAX
SIATKA SPAWANA

WARSTWA BETONUUSZCZELNIENIEPODŁOGA

ZAPRAWA

SZALUNEK ELLEX
PANEL IZOLACYJNY

SZALUNEK ELLEX
WILGOTNE POWIETRZE
I GAZ WYLOT RADONU

WILGOTNYM POWIETRZEM I RADON WILGOTNYM POWIETRZEM I RADON



• Przygotowanie podłoża naturalnego
• Wykonanie płaszczyzny instalacyjnej za pomocą 

chudego betonu o odpowiedniej grubości, 
zgodnie z nośnością podłoża, pozostawiając 
odsłonięte instalacje belek

• Przygotowanie szalunku obwodowego w celu 
ograniczenia wylewki

• Zainstalowanie rur i otworów wentylacyjnych w 
obwodzie

• Umieszczenie kanałów dla instalacji 
elektrycznych, hydraulicznych, informatycznych 
itp.

• Ustawienie szalunków Kappax zgodnie z 
kolejnością wskazaną strzałkami wytłoczonymi 
na  ich wierzchu. (rozpocząć od strony LEWEJ 
w kierunku strony PRAWEJ i od GÓRY do 
DOŁU, bez docinania lub wykonywania nacięć 
na szalunkach Kappax)

• Umieścić siatkę bezpośrednio na modułach 
Kappax lub przymocować do instalacji belek 
fundamentowych

• Wylać beton wykonując jednocześnie belki i 
wylewkę betonową
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Światowa Organizacja Zdrowia klasyfi kuje radon w grupie 1, w której  zawarto 
75 substancji rakotwórczych dla człowieka odkrytych do tej pory.



Przed rozłożeniem siatki spawanej 

pełna możliwość chodzenia 

po szalunkach też jest możliwa; przed 

rozłożeniem siatki chodzenie jest 

bezpieczne tylko na płaszczyznach 

w pobliżu słupków.

Sprawdzić, czy ułożenie  modułów 

Kappax i siatki jest prawidłowe przed 

wykonaniem wylewki betonowej.

W celu prawidłowego wykonania 

wylewki zalecane jest najpierw 

napełnianie stref słupków, a następnie 

wylanie betonu na pozostałe 

elementy, uważając, aby trzymać 

pompę w odległości większej niż 

20 cm od szczytu czaszy szalunku, 

aby uniknąć nadmiernych obciążeń 

czasz.

W porach roku charakteryzujących 

się wysokimi  temperaturami ( 

>30°C ) należy wykonywać wylewkę 

w chłodniejszych porach dnia lub 

odpowiednio zmoczyć szalunki 

przed wykonaniem wylewania.
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Dane techniczne i konstrukcyjne systemów MULTIKAPPAX H5 - H50 i DOPPIOKAPPAX

Tabela wymiarowania wstępnego
Wykres grafi czny maksymalnego obciążenia terenu
Rozłożenie obciążenia  w zależności od rodzaju betonu chudego

GRUBOŚĆ WARSTWY BETONU w mm (Rck≥30 N/mm² )

40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200

S
IA

T
K

A
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P
A

W
A

N
A

 (s
ta

l B
4
5
0
C

)

5-150X150 28 36 43 52 60 67 76 91 115 139 155

6-200X200 38 47 55 64 73 81 99 124 150 168

6-150X100 50 62 73 85 97 108 131 166 201 224

5-100X100 40 53 65 77 89 101 113 137 173 209 234

8-200X200 73 88 98 111 124 150 189 227 242

6-100X100 56 73 90 101 112 125 151 190 229 242

8-150X150 73 90 106 115 124 150 189 227 242

10-200X200 73 90 110 121 131 149 188 226 242

8-100X100 73 90 110 131 142 161 189 227 242

12-200X200 110 131 146 165 193 225 242

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE w kN/m² (charakterystyczna kombinacja obciążenia)

punkt krytyczny zgięcia 1 kN/m² =100 kg/m² 1 kN/m² =100 kg/m²
punkt krytyczny przełamania
punkt krytyczny ściskania słupka
punkt krytyczny pęknięcia

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

Tabela podaje wartości maksymalnego obciążenia, uzyskane od sumy wartości przypadkowej i stałej, 
w zależności od grubości płyty górnej i typu spawanej siatki.
Różnymi kolorami zaznaczono również mechanizm punktu krytycznego płyty.
W przypadku specjalnych warunków obciążenia (na przykład przy obciążeniach skoncentrowanych) 
należy przeprowadzić dokładniejsze badanie.
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Na tym wykresie  
przedstawiono krzywe, 
które ilustrują przebieg 
ciśnienia maksymalnego 
w podłożu w zależności
od obciążenia 
nałożonego na płytę 
modułu.

Na podstawie 
wartości obciążenia, 
grubości i typu betonu 
chudego (zbrojony 
lub nie) uzyskujemy 
wartość obciążenia 
maksymalnego na 
podłożu.
0,1 N/mm² =1 kg/cm²
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chudy beton od 5 cm

chudy beton od 10 cm

chudy beton od 15 cm

chudy beton od 20 cm

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE NA PODŁOŻU N/mm2

chudy beton od 5 cm
zbrojony

chudy beton od 10 cm
zbrojony

chudy beton > 10 cm
zbrojony



Lx

Dane techniczne i konstrukcyjne systemów MULTIKAPPAX 
H5 - H50 i DOPPIOKAPPAX

Tabla specyfi kacji geometrycznych

MULTIKAPPAX H5 KAPPAX H9 - H50

SZALUNEK H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm)
Zużycie betonu 

na poziomie 
gruntu (m3/m2)

KAPPAX H5 5 50 50 3.2 7.6 0.008

KAPPAX H9 9 50 50 4.7 28.2 0.022

KAPPAX H13 13 50 50 8.7 30.3 0.025

KAPPAX H15 15 50 50 8.8 30.7 0.034

KAPPAX H20 20 50 50 13.8 31.9 0.038

KAPPAX H25 25 50 50 18.8 33.1 0.041

KAPPAX H27 27 50 50 20.8 33.6 0.042

KAPPAX H30 30 50 50 23.8 34.3 0.044

KAPPAX H35 35 50 50 28.8 35.5 0.046

KAPPAX H40 40 50 50 33.8 36.7 0.048

KAPPAX H45 45 50 50 38.8 37.9 0.049

KAPPAX H50 50 50 50 43.8 39.1 0.050

DOPPIOKAPPAX H15 15 100 50 8.8 30.7 0.030

DOPPIOKAPPAX H27 27 100 50 20.8 33.6 0.050

DOPPIOKAPPAX H40 40 100 50 33.8 36.7 0.065
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Dane techniczne i konstrukcyjne systemu KAPPAX H55 - H70

Tabela wymiarowania wstępnego

GRUBOŚĆ WARSTWY BETONU w mm (Rck≥30 N/mm² )

40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200

S
IA

T
K

A
 S

P
A

W
A

N
A

 (s
ta

l B
4
5
0
C

)

5 -150X150 13 17 21 24 28 32 37 44 55 67 74

6-200X200 18 22 26 31 35 39 47 60 72 81

6-150X100 24 30 35 41 47 53 63 81 97 108

5-100X100 19 26 31 37 43 49 55 67 84 102 114

8-200X200 37 46 54 61 69 84 107 129 145

6-100X100 28 37 46 56 67 79 95 121 147 164

8-150X150 37 46 56 67 79 103 132 159 177

10-200X200 37 46 56 67 79 103 131 158 176

8-100X100 37 46 56 67 79 103 132 159 177

12-200X200 56 67 79 103 135 157 175

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE w kN/m² (charakterystyczna kombinacja obciążenia)

punkt krytyczny zgięcia 1 kN/m² =100 kg/m² 1 kN/m² =100 kg/m²
punkt krytyczny przełamania
punkt krytyczny pęknięcia

o|

o|

o|

o|

o

o|

o|

o|

o|

o|

Tabela podaje wartości maksymalnego obciążenia, uzyskane od sumy wartości przypadkowej i stałej, 
w zależności od grubości płyty górnej i typu spawanej siatki.

Różnymi kolorami zaznaczono również mechanizm punktu krytycznego płyty.
W przypadku specjalnych warunków obciążenia (na przykład przy obciążeniach skoncentrowanych) 
należy przeprowadzić dokładniejsze badanie.

11



Na tym wykresie 
p r z e d s t a w i o n o 
krzywe, które ilustrują 
przebieg ciśnienia 
maksymalnego w 
podłożu w zależności
od obciążenia 
nałożonego na płytę 
modułu.

Na podstawie 
wartości obciążenia, 
grubości i typu betonu 
chudego (zbrojony 
lub nie) uzyskujemy 
wartość obciążenia 
maksymalnego na 
podłożu.
0,1 N/mm² =1 kg/cm²
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OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE NA PODŁOŻU N/mm22

chudy beton od 5
cm

chudy beton od 5
cm

chudy beton od 5
cm

chudy beton od 5
cm

chudy beton od 5
cm zbrojony

chudy beton od 5
cm zbrojony

chudy beton od 5
cm zbrojony

chudy beton >
15 cm zbrojony

SZALUNEK H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm)
zużycie betonu
na poziomie 

gruntu (m3/m2) 

KAPPPAX H55 55 71 71 46.3 51.9 0.069

KAPPPAX H60 60 71 71 51.3 53.2 0.071

KAPPPAX H65 65 71 71 56.3 54.4 0.072

KAPPPAX H70 70 71 71 61.3 55.5 0.073

12

Lx

Ly

Lx

H a

b

Dane techniczne i konstrukcyjne systemu KAPPAX H55 - H70

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PODŁOŻU
Rozłożenie obciążenia  w zależności od rodzaju betonu chudego

Tabla specyfi kacji geometrycznych
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kN/m² (1 kN/m² =100 kg/m²)

Kat. Opis 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

A
obszary

użytkowania 
mieszkalnego

B biura

C
obszary
podatne 

na duże zaludnienie

D
obszary użytku 
komercyjnego

E
obszary użytku 
przemysłowego

F
magazyny
i parkingi q < 35 kN q > 35 kN

Dane techniczne i konstrukcyjne KAPPAX

Tabela interwałów obciążenia dla kombinacji w stanie 
ograniczenia maksymalnego

Tabela przedstawia interwały obciążenia otrzymane dla kombinacji rzadkich w niektórych kategoriach
użytkowania w danych środowiskach (tab. 3.1.2, D.M.14.01.08).
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Dane techniczne i konstrukcyjne KAPPAX

Akcesoria dodatkowe

Korzystanie z pierścienia łączącego jest zalecane w fazie kładzenia 
większych modułów: H65 - H70.

Umieszczenie ścianki szalunku Ellex w strefach obwodowych wnęki 
oraz w odsadzkach pełni podwójną funkcję:
• szalunku mocującego belki obwodowej;
• blokady zabezpieczającej przed wypływaniem betonu do przestrzeni 

wentylującej podczas fazy wylewania.

Triplex to regulowane przedłużenie z polipropylenu przetwarzanego. 
Triplex umożliwia zamknięcie modułu Kappax w celu:
• zablokowanie przepływu betonu, powodując całkowite zamknięcie 

modułu;
• przedłużenie aż na długość 35 cm

Dostępny dla modułów Kappax H55 ≥H70

Zalety Triplex odzwierciedlają zalety systemu Kappax: szybkość  
instalacji, możliwość chodzenia po elemencie, zmniejszenie  podatności 
szalunków na przełamania i tworzenie jednolitej konstrukcji.

Pierścień łączący

Ścianka szalunku ELLEX

TRIPPLEX

Mod.  Ścianka Mod.KAPPAX

ELLEX H 15/20 M5/H9/H13/H15/H20

ELLEX H 27/30 H25/H27/H30

ELLEX H 35/40 H35/H40

ELLEX H 45/50 H45/H50

ELLEX H 55 H55

ELLEX H 60 H60

ELLEX H 65 H65

ELLEX H 70 H70
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Dane techniczne i konstrukcyjne KAPPAX

Tabela pakietów

Artykuł A x B (cm) pz/mq m2/paletę wysokość

MULPTIKAPPAX H5 50 x 50 4 120 5

KAPPAX H9 50 x 50 4 90 9

KAPPAX H13 50 x 50 4 85 13

KAPPAX H15 50 x 50 4 90 15

KAPPAX H20 50 x 50 4 85 20

KAPPAX H25 50 x 50 4 80 25

KAPPAX H27 50 x 50 4 80 27

KAPPAX H30 50 x 50 4 75 30

KAPPAX H35 50 x 50 4 80 35

KAPPAX H40 50 x 50 4 75 40

KAPPAX H45 50 x 50 4 65 45

KAPPAX H50 50 x 50 4 60 50

KAPPAX H55 71 x 71 2 100/50 55

KAPPAX H60 71 x 71 2 100/50 60

KAPPAX H65 71 x 71 2 100/50 65

KAPPAX H70 71 x 71 2 100/50 70

DOPPIOKAPPAX H15 100 x 50 2 80 15

DOPPIOKAPPAX H27 100 x 50 2 65 27

DOPPIOKAPPAX H40 100 x 50 2 45 40

Kappax

Doppiokappax
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Glosariusz techniczny

• Wylewka: odpowiednio zbrojona warstwa betonu, wylewana na grzbiecie sklepienia modułu 
zmniejszającego ciężar, posiadająca funkcję konstrukcyjną.

• Obciążenie przypadkowe (Qk): siły oddziałujące na element, które mogą ulegać zmianom w czasie. 
Tabela 3.1.2 z D.M.14.01.08 przedstawia tę wartość, która obejmuje również skutki dynamiczne 
zgodnie z kategorią użytkowania dla danego środowiska.

• Obciążenie stałe (Qk): siły oddziałujące na element, które nie mogą ulegać zmianom w czasie. Są 
to obciążenia, które nie ustępują podczas eksploatacji budynku, np. zaprawy, podłogi, izolacje, 
instalacje, maszyny oraz ciężar własny elementów konstrukcyjnych.

• Szalowanie: system ograniczeń, wewnątrz którego wykonywany jest odlew betonu w stanie 
płynnym i w którym beton pozostaje aż do zakończenia procesu wiązania i gdy po rozpoczęciu 
procesu zastygania beton nabiera wytrzymałości mechanicznej gwarantującej absorbowanie 
naprężeń, dla których dana konstrukcja została zaprojektowana; może być wykonane z drewna, 
styropianu, plastiku lub metalu.

• Charakterystyczna kombinacja obciążeń: kombinacja sił oddziałujących na konstrukcję (stałych lub 
przypadkowych) ze współczynnikami wzmocnienia równymi 1, wykorzystywanych do weryfi kacji 
elementów konstrukcyjnych;  określono również kombinacje rzadką (fr = Gk+Qk).

• Graniczna kombinacja obciążeń: kombinacja sił oddziałujących na konstrukcję (stałych lub 
przypadkowych) ze współczynnikami wzmocnienia, które biorą pod uwagę zmienność  w celu 
określenia charakterystyki obciążenia, stosowana do sprawdzenia elementów konstrukcyjnych 
w stanie granicznym. Na ogół przyjmuje się, że dla obciążeń stałych współczynnik wzmocnienia 
wynosi 1,3, a dla obciążeń przypadkowych 1,5 (fu = 1,3 Gk+1,5 Qk).

• Ściskanie: podstawowe odkształcenia lub naprężenia, na które mogą być narażone ciała,  
określone siłą prostopadłą do przekroju poprzecznego elementu.

• Zużycie betonu na poziomie gruntu: objętość betonu stosowana na metr kwadratowy podłogi, 
użyta w celu wypełnienia szalunku do jego górnej krawędzi.

• Dachówka: rodzaj pokrycia dachowego, zazwyczaj wykonana z cegły.

• Belka brzegowa: element konstrukcyjny znajdujący się na każdym piętrze, zbudowany wzdłuż 
obwodu  podłogi celem działania jako pośrednik między stropem, a ścianami znajdującymi się 
powyżej i poniżej. Belka ta ma za zadanie rozprowadzać obciążenia ścian znajdujących się powyżej, 
oraz łączyć mury w taki sposób, aby nie uległy rozłączeniu w wyniku określonych naprężeń. Belka 
brzegowa jest zazwyczaj wykonana z cementu zbrojonego, dlatego zawiera podłużne pręty i 
uchwyty ze stali nierdzewnej.

• Zginanie: podstawowe odkształcenia lub naprężenia, na które mogą być narażone ciała, które ze 
względu na ograniczenia, na które są narażone, reagują, stawiając opór układowi sił, które nań 
oddziałują, i które  spowodowałyby jego obrót wokół władnej osi; w ten sposób oddziałują na 
element naprężenia związane z rozciąganiem i ściskaniem.
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Glosariusz techniczny

• Beton chudy: beton o zmniejszonej zawartości cementu (poniżej 150 Kg/m3) i krzywej klasyfi kacji 
kruszywa o dość dużym rozmiarze. Celem stosowania chudego betonu, jako podkład pod 
fundament, jest utworzenie oczyszczonej powierzchni poziomej celem położenia  fundamentów 
oraz rozłożenie obciążenia na większej powierzchni, co zmniejsza naprężenia na ziemi. Inna ważna 
funkcja chudego betonu to odseparowanie fundamentu od ziemi celem uniknięcia kontaktu z 
wilgocią i wynikającego z tego ryzyka korozji mocowań.

• Warstwa zaprawy: poziomy element konstrukcyjny służący do  wyrównania powierzchni na której 
ma zostać położona podłoga; grubość warstwy różni się w zależności od rodzaju otoczenia. 
Może zawierać rury i przewody instalacyjne.

• Podłoga podniesiona: podłoga podniesiona i oparta bez mocowania na konstrukcji nośnej o 
pewnej wysokości względem grzbietu stropu, w celu otrzymania  pod powierzchnią przeznaczoną 
do przemieszczania się wnęki (przestrzeni technicznej) w celu przeprowadzenia przewodów i 
instalacji.

• Ciśnienie na podłożu: obciążenie w kategoriach siły na jednostkę powierzchni (ciśnienie) 
przekazywane do podłoża konstrukcji.

• Pęknięcie: mechanizm uszkodzenia typowy dla płyt, wywołany przez obciążenie skoncentrowane 
(takie jak siła zewnętrzna na układ lub reakcja punktów podparcia), które powoduje uszkodzenie 
podłużne, które oddziałuje na obwód otaczający obszar zasięgu obciążenia.

• Radon: gaz radioaktywny, którego głównym źródłem jest ziemia, z której wydobywa się on i rozprasza 
w środowisku, zbierając się w przestrzeniach zamkniętych, co stanowi niebezpieczeństwo.

• Przełamania: podstawowe odkształcenia lub naprężenia, na które mogą być narażone ciała i 
które powodują naprężenia styczne  oddziałujące na element, mające tendencję do przesuwania 
jego części.

• Dach wentylowany: pokrywa dachowa umożliwiająca dostęp powietrza pod powierzchnię 
płaszcza górnego; latem świeże powietrze przenika pod okap, ulega  ogrzaniu we wnęce na 
skutek oświetlania dachu, staje się lżejsze i wylatuje przez szczyt dachu, usuwając jednocześnie 
ciepło nagromadzone przez pokrywę dachową; zimą cyrkulacja powietrza sprawia, że materiał 
izolacyjny pozostaje suchy, co zapobiega  powstawaniu kondensacji i przedłuża żywotność 
elementów konstrukcyjnych dachu. W przypadku opadów śniegu wentylacja ta powoduje 
równomierne topienie się śniegu nagromadzonego na dachu i zapobiega tworzeniu się grud 
lodowych.

• Przestrzeń podpodłogowa: przestrzeń wypełniona powietrzem, mająca kontakt z gruntem, 
umieszczana w konstrukcjach w celu polepszenia warunków środowiska mieszkalnego 
(przestrzeń sanitarna).
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UWAGI



Via Boschi 10
35014 Fontaniva (Pd)

Tel 0039 049 9430691
Fax 0039 049 9430697

Info@3pplast.it
www.3pplast.it

Założona w 1994 roku, uhonorowana certyfi katem EN ISO 9002 w 

2001 roku, fi rma 3P Plast  specjalizuje się w produkcji elementów 

drukowanych przeznaczonych głównie  do wytwarzania elementów 

krzeseł biurowych i w zakresie  budownictwa, pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz krat w celu realizacji przestrzeni 

jezdnych na trawnikach lub w ogrodach.

Dzięki rozbudowie, która rozwija się w dwóch zakładach na terenie  

o łącznej powierzchni 30 tys. m2, z czego 12 tys. jest zadaszonych i 

przeznaczonych do obsługi dwunastu pras wtryskowych o ogromnym 

tonażu, o wydajności w zakresie 250 - 1800 ton siły dociskowej z 

wydajnością wtryskową do 20 tys. g, 

oraz z linią regeneracyjną, fi rma 3P Plast posiada wydajność 

produkcyjną rzędu 9 tys. ton przetworzonego tworzywa sztucznego, z 

ponad 8 milionami artykułów produkowanych rocznie, oraz zapewnia 

sprawną obsługę dzięki zapasom magazynowym. Dział logistyczny 

fi rmy ma do dyspozycji 4 własne pojazdy w celu dystrybucji produktów.

Firma 3P Plast drukuje głównie polietylen (PE), polipropylen (PP), nylon 

(PA) i ABS.

Elastyczność i doświadczenie fi rmy w dziedzinie drukowania 

umożliwiają jej realizowanie w konkretny sposób wszelkich wymogów 

klienta, drukowanie dla podmiotów trzecich, a także rozwój projektów 

współpracy.

CERTIQUALITY
JEST CZŁONKIEM
FEDERACJI CISQ


