DOPORUČENÁ KVALIFIKAČNÁ A MATERIÁLOVÁ VYBAVENOSŤ PRACOVNEJ
SKUPINY APLIKUJÚCEJ LB SIRCONTEC A OBSLUHUJÚCEJ MS 1000/m
Technický list č. 111

Zloženie obslužnej skupiny:
Vedúci skupiny—majster výroby: zodpovedá za prevzatie stavenišťa, miesta napojenia energie a vody, umiestenie
zariadenia, nastavenie zariadenia podľa príslušného výrobného postupu, realizáciu stanovených kontrolných postupov,
kvalitu spracovania vyrobeného LB, jeho následné ošetrovanie, výkon údržby a čistenia zariadenia a príslušenstva.
Dokáže čítať stavebné výkresy, určovať stavební výšky. Je kompetentný vykonávať zápisy do stavebného denníku a
viesť jednania s vedením stavby.
Strojník: vykonáva úkony spojené s obsluhou a nastavovaním zariadenia na výrobu ľahkých betónov podľa Návodu na
obsluhu. Vykonáva čistenia a údržbu zariadenia, doplňuje komponenty do zásobných nádrží; svoju prácu riadi podľa
pokynov z miesta spracovania LB.
Spracovanie LB: jeden pracovník schopný čítať stavebné výkresy, vykonáva uloženie LB na miesto a jeho spracovanie
do požadovaného tvaru. Mal by mať skúsenosti so spracovaním samonivelačných a ručných poterov a mal by zvládať
základné murárske postupy.
Jeden až dvaja pracovníci by mali byť na úrovni pomocníkov pre manipuláciu s hadicami.

Materiálové vybavenie:
1. Osobné ochranné pomôcky v rozsahu bežného vybavenia pre výkon murárskych alebo betonárskych prác, doplnené
o gumové rukavice odolné danému prostrediu.
2. Sada vysielačiek pre komunikáciu miesta výroby s miestom spracovania.
3. Základné vybavenie skupiny náradím:
•
váha na meranie objemovej hmotnosti technickej peny s presnosťou ± 10 g a rozsahom min 2kg
•
nádoba s presne zmeraným objemom s rovnou hornou hranou – pre meranie objemovej hmotnosti technickej peny
•
10 až 15 l vedro na vodu, najlepšie plastové
•
sada odmeriek s objemom 1l na meranie objemovej hmotnosti LB
•
sada vidlicových kľúčov 10 - 27 mm
•
sada pevných plochých skrutkovačov
•
sada pevných krížových skrutkovačov
•
sekáč, kladivo
•
cvakacie kliešte na drôt, kliešte univerzálne—blicky, kliešte kombinované
•
rezervná hadicové spony 1/2“ - 2“; minimálne 5 ks
•
GK rýchlospojky od 1/2“ do 5/4“ so závitom vonkajším a vnútorným
•
sada tesnení pre hadicové spojky dopravných hadíc
•
sada tesnení pre hadicové spojky sacej hadice
•
murárska lyžica alebo špachtla na čistenie násypky miešadla počas práce
•
predlžovací kábel 220 V s rozdvojkou
•
sada min. 2 ks halogénových svietidiel pre prácu v zle osvetlenom prostredí
•
teplovzdušná pištoľ
•
nôž na rezanie penového polyetylénu a polystyrénu
•
stolárska tužka
•
klindce 40 – 80 mm
•
pílka na drevo ručná alebo elektrická
•
vibračné rádlo 0.6 m, 1.2 m a 2.4 m pre spracovanie samonivelačných poterov
•
vodováha hadicová alebo vodováha s laserem vč. stojanu
•
staviteľné nivelační trojnožky pre spracovanie samonivelačných poterov – minimálne 10 ks
•
ručný zmeták alebo kefa na čistenie povrchu zariadenia
•
zásoba drôtu na zväzovanie hadíc
•
2 ks lopata
•
handry
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