GENERELLE MONTAGEFORUDSÆTNINGER FOR LETH
BETON A/S

Følgende generelle forudsætninger gælder for Leth
Betons tilbud:

Generelt:

Bygningens hovedlinjer skal være etableret og afsat på faste galger
el. fundamenter før montageopstart.

Med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilbuddet gælder følgende
for elementmontager.
Tilbuddet omfatter:
Afsætning af detaillinier ud fra Landinspektørens afsætning af
modullinier og højdefixpunkt.
Montagekran incl. Standard løftegrej. Størrelsen af indregnet
krantype samt placering af kran er angivet i Leth Betons tilbud.
Elementstøtter for vægelementer, samt opklodsningsbrikker til
opklodsning af elementerne til rette højde.
Understøbning af vægelementer og søjler, samt tilstøbning af ind
spændte søjler.
Udstøbning af huldæk incl. nødvendig armering.
Armeringsplaner skal fremsendes til Leth Beton A/S
Såfremt de ikke er modtaget udføres armering som Leth Betons
standard armering.
Fjernelse af løftebøjler i nødvendigt omfang.
Reparation af montage- og transportskader og udsætning af synlige
fuger, insert og løftehuller m.m. klar til spartling af maler.
Synlige fuger på dækunderside renses for gennemløbet beton, men
evt. fyldning eller spartling er ikke inkluderet.
Incl. boring af drænhuller, excl. lukning af drænhuller. Drænhuller
vedligeholdes ikke i byggeperioden.

Følgende er inkluderet i Leth Betons tilbud i det
omfang de fremgår af statiske beregninger og
tilbudsmaterialet.
Forankring af vægelementer til fundament el. underliggende
element.
Levering og montering af løse beslag, incl. Bolte og skiver.
Udstøbning og evt. armering af lodrette samlinger mellem
vægelementer.

Ydelser ud over ovennævnte som IKKE er indeholdt i
Leth Betons tilbud.

Montagen skal kunne udføres kontinuerligt og uhindret.
Fundamenter skal være udført med en højdetolerance på +- 10mm.
Ved overskridelse skal Leth Beton kontaktes før montagestart.
Udstøbte gulve skal kunne tåle fastgørelse af elementstøttere med
mindre andet er aftalt. Hvis der ikke er udført gulve skal der være
udført hjælpefundamenter til fastgørelse af elementstøttere.
Hvor der er indstøbt gulvvarme skal der indstøbes strips eller anden
afmærkning til fastgørelse af elementstøttere.
Kontakt Leth Betons montageafdeling, hvis der er gulvvarme istøbt.
Såfremt der ikke tages kontakt med henblik på koordinering er det
uden for Leth Betons ansvar.
Eventuelle myndighedskrav for rådighed over vejarealer under
montagen skal være opfyldt.
Arbejdsområder skal være plane og fri for opgravninger og materiel.
Op-ragende armering skal være afdækket a.h.t. sikkerhed.
Der skal være kørefaste veje fra offentlig vej til montagestedet med
nødvendig plads for lastbiler og kraner. Incl. I sving og indkørsler.
Ved etagebyggeri og etplansbyggeri skal der være kørefaste veje
langs alle bygningens facader og gavle. Hvis der indgår stålspær
koordineres montagerækkefølgen med Leth Beton. Stålspær skal
være forberedt for elementmontage.
Adgangsvej til alle lejligheder, samt intern adgangsvej til lejligheder i
flere plan, skal være etableret før opstart montage.
Der skal være nødvendig plads for til- og afrigning af kran, således at
arbejdet kan foregå uden gene fra luftledninger m.m.
Leth Beton udfører kun sikkerhedsforanstaltninger for egne
montører og kun i montageperioden.
El-og vandforsyning skal stilles vederlagsfrit til rådighed for Leth
Betons montører.
Der kræves 3 x 380V, 32 Amp. Tilslutningsmulighed i områder hvor
der anvendes svejseapparater og sammenstøbningsmaskine.
Toilet og vaskeindretninger stilles vederlagsfrit til rådighed for Leth
Betons montører i.h.t. Arbejdstilsynets regler og forskrifter.

Afsætning af modullinier og fixpunkt.
Blivende afspærringer ved trapper, dæk og tagkanter.
Excl. afdækning af trapper/reposer og altaner/altangange.
Hvis ovenstående anvendes som adgangsvej SKAL Leth Betons
kunde sørge for en afdækning af trin og trædeflader, som
vedligeholdes i hele byggeperioden.
Blivende afdækninger ved huller i etagedæk og tagdæk.
Tilstøbning af huller og udsparinger i vægge og dæk efter
installationer.
Eventuelle puds- og afretningslag på etagedæk og tagplader.
Eventuelle vinterforanstaltninger.
Elastiske fuger.
Membransamlinger.

Bygherren skal tegne en All-risk forsikring, der dækker såvel
nybyggeri som evt. andre bygninger på byggepladsen.
Forsikringen skal gælde fra montagestart til udløb af garantiåret.
Da Leth Beton er ansvarlig for sikkerheden ved montagen af egne
arbejder på byggepladsen må afstivninger og støtter kun fjernes af
vort montagehold eller efter skriftlig tilladelse fra Leth Betons
montageleder.

