
  بتن پالستيكي قطعات كمكي
  

Capcobox 

 تم دال مجوف دوپوش (يوبوت)سسي

  

باشد كه براي  پروپيلن مي كپكوباكس يك دال مجوف دوپوش از جنس پلي

هاي بيشتر و ابعاد ستون كمتر كاربرد  تر، با طول دهنه هاي سبك اجراي سقف

يك شبكه تير متعامد  ايجاد استفاده ازبا و دفن شده  دارد. حجم كپكوباكس

ايجاد  سقف مسطح و يكپارچه در باال و پايين سطحيك در زير اين قطعات 

بتن و  مصالحي چون كه نتيجه آن كاهش قابل مالحظه اي در مصرف كند مي

متر نيز دست  20تا   توان به طول دهنه با اين سيستم ميد. باش مي آرماتور

  پيدا كرد. 

به تاييد مركز  1388(يوبوت) در سال  استفاده از اين دسته محصوالت

  تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي رسيده است. 

  

   مشخصات فني و ابعاد •

  

  

  

  

  

  

  را نيز داراست. Capcobox 290 * همچنين اين شركت توانايي توليد

  

  

  كد قطعه  

 Capcobox 260 Capcobox 320  مشخصه مورد نظر

  H )mm(  260  320 بدنه اصلي قطعهارتفاع 

  d )mm(  10  10ارتفاع اسپيسر 

  90و  60  90و  P) (mm(  60ها ( اندازه پايه

  mm(  520×520  520×520( قطعهابعاد 

  cm(  8 ،10 ،12 ،14  8 ،10 ،12 ،14( ها قطعهبين ايجاد شده فاصله 

3400±50  قطعه (گرم)وزن   50±3900  

2از  1صفحه   



  

 اثرات  و خواص •

 هاي وارده برابر فشاردر قطعه مقاومت باال   -

  ايجاد سطحي صاف و يكپارچه در باال و پايين سقف  -

  Iافزايش سختي مقطع دال به دليل ايجاد شكل  -

 و سرعت باال راحتي و سهولت اجرا -

  آن اي و بهبود عملكرد لرزه اجرايي سازهكاهش وزن  -

 كاهش ارتفاع ساختمان -

  هاي بلندتر كنسولو  هاي بزرگتر قابليت اجراي طول دهنه -

 ها با اجراي دال تخت و جانمايي نامنظم و حذف تير ها كاهش تعداد و ابعاد ستون -

   ها و در نتيجه كاهش هزينهدرصد)  20تا  5) و آرماتور (درصد 40تا  20كاهش مصرف بتن ( -

 كاربرد  موارد •

   هاي بتني در انواع سقف و عرشه و كاهش ابعاد مقاطع ستون ايجاد طول دهنه بيشتر ،سازي سبك -

 تخمين محاسبات اوليه •

  توان از جدول ذيل استفاده نمود:  باشد ولي براي تخمين اوليه مي اي مي براي بدست آوردن ضخامت دقيق نياز به محاسبات سازه

كيلوگرم بر متر مربع  200كيلوگرم بر متر مربع و بار زنده  300بار مرده بجز وزن دال  ، متر سانتي 7باال و پايين ضخامت اليه بتن  -

  درنظر گرفته شده است. 

  كد محصول
 ها فاصله ستون

)m(  

ضخامت سقف 

)cm(  

 ها فاصله بين يوبوت

)cm(  

 حجم بتن

)m2/m3(  

 وزن سقف

)kg/m2(  

Capcobox 260-6 &9 12  680  270/0  10  40  13تا  

Capcobox 290-6 &9 13  745  300/0  12  43  14تا  

Capcobox 320-6 &9 14  810  325/0  14  46  15تا  

  

 نگهداري شرايط •

   نگهداري گردد.  به دور از تابش مستقيم نور خورشيد، در انبار سرپوشيده و دور از يخبندان استاندارد انبارش شرايط در فوق محصول

  

  

  

2از  2صفحه   


