
oK mondták' vrmnaÉN[YEK u JS monolit vasbeton fiidémről

Baráth Tibor kivitelező 2a16. Baníth-Bau Kft
Kivitelezőként a múlt év őszéntalrílkoztunk a JS monolit vasbeton ftidémmel.

Először kÍcsit tartottunk tőle, mert még nem ópítetfünk JS monolit fiidémet, de mivel sok
ftidémet építettÍÍnk mar' úry gondoltuk' hogy megbirkózunk erzelaJS monolittal is.

A munka során viszont hamar megbarátkoztunk vele. Az embereim naryon szeretÍek a
JS panelekkel dolgozni, hiszen a hagyományos monolit ftidém zsaluzásához képest a JS
elemek elhelyezésével gyorsabban kialakult a további munkavégzés felülete.

A hagyomiányosniíl jóval kevesebb vasalást nem kellett a felületen görnyedve, térden
csúszva végezli, hanem a bakokon megszerelt, megkötött bordavasalasokat eryszerűen csak
be kellett tenni a helyükre, és így töredékére csökkent a felületen történő vasszerelés
(koszoruk és a bordrák csatlakozása)

Az egész szerkezet sokkal kiinnyebben' és főleg kevesebb idő alatt elkészült.

Földesi Tibor okl.építőmérnök, épületenergetikai tanúsító, 2o1 4 Budapest

Napjainkban is vannak még olyan tervezók, akik a téglrín és betonon kívül mrást nemigen
ismemek és nem is igen akarnak. Nagy hibát követnek el a megbízójukkal szemben.

JS monolit Íiidémről. Tartószerkezeti szempontból

Nagyon sok Íbdémet tervezetem, ilyet is, olyat is' tudom a kiilönbségeket és az iárakat.

A rejtett alulbordakban oda keriil a betonacél, ahova kell, és nem kell azértvasalni, hory a
+60 o/o beton önsúlyt is elbírja.

A sztikséges betonmennyÍség a JS monolitnál a hagyományos 20 cm_es monolit fodémhez
képestcsupán 40vo.

Vasalást tekintve, a JS monolit fiidém esetén 50 oÁ betonacél megtakarítás érhető el a
hagyomrányos monolit fr démmel szemben.

A JS monolit Íiidémhez l.5 m_ként vonalmenti a]átámasztás kell, nem kell zsaluzni!

A zsaluzás munkadíján kíviil a minimum 2l-28 nap helyszínen tartiíssal (bérleti díjjal is
számolni kell)

A Js monolit Íiidém bedolgozásának díja 40 Y"-a, a haryományos monolit vasbeton
ftidém bedolgozásának

Én még olyan monolit vasbeton fodémet nem láttam, amit úgy kizsaluztak, hogy a felületén
csupán csak glettelni kellett.

A Js monolit Íiidémről. Epiiletenergetikai szempontból

Mint épületenergetikai tanúsító is elmondhatom, a bentmaradó hőszigetelő zsaluelem az
tizemeltetés sonán 25-30 nÁ energia megtakarítást eredményez.



Bátyi Jánoso PázmándÍ Balázs Püspökhatvan 2013 magánépítők

,,A Js fiidém valóban rendkívül könnyű, eryszeriien kivitelezhető rendszer. A
vasaliása a statikai terv alapján akátthánilag is elókészíthető.

Néhany ember, prár óra alatt kézi erővel felrakhatja a ft'dém elemeket és a
vasalást. Az előfa]azás, vagy koszoru zsahtzás után a ftjdém betonozás4 célszenien
betonpumpával, a szokasos módon könnyen elvégezhető.

A végeredmény tökéletesen sÍma, jól szigetett fiidém.

Dobszay.Gergely Budapest2001 okl.építészrnénrölqegyeternitanársegéd

'' A fesztávolság kérdésében 
^ 

rendszer nem csak hory versenyképes 
^zelőreryártott gerendás és monolit fiidémekhez képest, hanem itt mutatkozhat

leginla{bb előnyösnek Az előregyártott gerendas ftidémeknek sokszor kdtÖtt (és
korlátozott) gyártási mérete vaIL a monolit síklemez, pedig nagy fesztávnrál a lehajlás
szempontjából lehet kritikus. Tipíkus ilyen alkalmazása lehet, pl. a sorhiiz, ahol egy
7_8 m_es ideális lakás_szélesség mellett jó alaprajzok alakíthatók ki' ha belső
főfalakat nem kell építeni.

Radics Róbert KískunféleryhrÍza 2008 maganépítő

Édesaprim ftidéme pár hete elkészült. A környező épitkezésekről úry 30 ember
nézte végrg a mindössze 1 ónís felpakolási mutatványt!
Azőtris be-bejárogatnak a szájukat uítani.

Szucsik Gyiirry Eger2003 beruhrázó

Összességében megiillapítható és kijelenthető, hogy beruházóként jó döntést hoztam
akkor, amikor a JS panel frdémrendszert választottam, hiszen k<iltségtakarékos,
korszerii, könnyen kezelhető és gyors munkavégzést tett lehetővé.

llamarics Jánosné Keszthely 2005 maganépítő

Lz épületet mar rrégy éve használjuk, és megállapíthatjuk, hogy a lakás
legkellemesebb része a JS Íiidémmel fedett nappali tér. Azonos fritésintenzitiís
mellett 3_4 fokkal melegebb van, mint a ház többi részében, ezért tttlzás nélkül aá
mondhatom: ide járunk melegedni. Nagyon elégedettek vagyunk, és örülünk, ho5l
elfogadfuk tervezőnk javaslatát, az általunk akkor még nem ismert szerkezetet
tekintve.

Hevesi Tóth András Mende 2008 magrínépítő

. Szeretném megköszönni a példaértékű eryüttműködést azonrészéről.
- Egyedül pakoltam le a kb. 40 kg-os elemeket, mindeá mintegy 25 perc alatt.

- A JS elemeket az elóre elkészített vasalassal egyiitt mintegy 3 ora alat|a végleges
helyére összeállítottuk, a betonpumpás betonkitöltés alig 2 őÍat vett igénybe. .

- A rendszer lehetővé teszi a daru és egyéb gépek bérlése nélküli gyors munkát
- Beköltözéstink utani további pontiv tapasáalafunk' hogy a termék kiválóan

tompítja a testhangokat is.

Tehát nincs értelme tovább ragozni, minden további felhasználót -saját
tapasztalataim alapján- csakis bátorítani tudok e físztan könnyii' gazdaságos és

kiváló használatí értékű rendszer alkalmazására.


