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Fiksumpi putoamissuojaus

Valu- 
betoni



PUTOAMISSUOJAUS-
JÄRJESTELMÄT  
VALUBETONIIN

Combisafen tavoitteena on tarjota rakennustyömaille putoamissuojausta laajalla 

tuotevalikoimallaan, jonka avulla suunnittelijat ja urakoitsijat voivat parantaa  

työmaan turvallisuutta ja tuottavuutta. 

Putoamissuojausjärjestelmämme on suunniteltu erityisesti täyttämään erilaisten 

rakennustekniikoiden ainutlaatuiset tarpeet mukaan lukien paikalla valettavat 

betonirakenteet. Järjestelmään kuuluu laaja valikoima monipuolisia ratkaisuja, joissa 

kaikki putoamissuojauksen etukäteissuunnittelun edut yhdistyvät hyväksi todettuun 

ja helposti hallittavaan monipuoliseen kaidejärjestelmään, joka säästää aikaa ja 

kustannuksia työmaalla.
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HELPPO ASENTAA

Putoamissuojauksen tolpat ja kaiteet voidaan 
kiinnittää laudoitukseen maassa ja nostaa 
kokonaisuus paikalleen tai ne voidaan 
asentaa paikan päällä.

Ne voidaan asentaa myös laudoituksen 
ollessa valmiina. 

Kaidetolpat ja kaiteet kiinnitetään 
monitoimijalkaan tai valuun asennettaviin 
valuholkkeihin betonin kuivumisen jälkeen.

Edut
•  Kokonaisvaltainen suunnittelupalvelu. Parantaa 

turvallisuutta, nopeuttaa asennusta ja alentaa 

kustannuksia.

•  Vähentää korkealla työskentelyn tarvetta. 

Putoamissuojausjärjestelmät kiinnitetään 

paikoilleen maassa ja nostetaan paikoilleen, mikä 

vähentää työntekijöiden altistumista vaaralle.

•  Monipuolisuus. Peruskomponentteja voi käyttää 

useissa erilaisissa sovelluksissa.

•  Alhaisemmat työkustannukset. Asennuksesta 

vastaa osaava henkilö rakennustelineiden 

erikoisasentajien sijaan. Nopea purkaa ilman 

paikan päällä tarvittavia erikoistaitoja.

•  Yhteensopivuus. Täyttää kaikki putoamissuojausta 

koskevat eurooppalaiset määräykset.

•  Nopea. Monissa Combisafen järjestelmissä kaiteet 

ja päätysuojat muodostavat yhden kokonaisuuden, 

mikä nopeuttaa koko putoamissuojausjärjestelmän 

asennusta.

Tuotteet
Seuraavat Combisafe-järjestelmät soveltuvat 

käytettäviksi paikalla valettavien betonirakenteiden 

kanssa: 

Teräsverkkokaide (SMB) Putoamissuojauksen 

edelläkävijä jo vuosikymmenen ajalta ja edelleen 

kehityksen kärjessä. Uusin Combisafe SMB on 

entistäkin tukevampi, kestävämpi, kevyempi ja 

monipuolisempi, mikä parantaa turvallisuutta ja 

tuottavuutta.

SMB Stair Helppokäyttöinen ja pysäytystä parantava 

järjestelmä portaikkoihin, jotka yleensä ovat ongelma 

työmaan turvallisuutta suunniteltaessa.

SMB Beam Täydentävä kaksoiskaide, joka suojaa 

kaiteen ollessa irrotettuna. SMB Beam mahdollistaa 

kurottamisen palkin yli ja työskentelyn jatkamisen 

laatan reunalla. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen 

asennettaessa julkisivukiinnikkeitä ja -levyjä. SMB 

Beam on käytössä vain C-järjestelmän kanssa.

Yhdistelmäverkkokaide (MMB) Yhdistetty tolppa- ja 

kaidejärjestelmä, joka on nopea ja helppo asentaa. 

MMB-järjestelmässä käytetään yksittäisiä kiinnikkeitä 

ja limitystä. Kiinnitys tapahtuu Combistrap-siteellä. 

Yksittäiset kaideosat voidaan avata irrottamalla 

Combistrap-side, jolloin päästään työskentelemään 

reunalle tai lastaamaan tavaraa. MMB kiinnitetään 

esivaletuilla holkeilla, pidikkeillä tai porattavilla 

kiinnikkeillä.

Pysäytyssuojaus Täyskorkea verkkokaide tai 

suojaverkko lattiasta kattoon lisää turvallisuutta ja estää 

putoamisia. Näin minimoidaan ihmisten, esineiden ja 

roskien putoaminen vakiokorkuisten kaiteiden yli.
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Kokonaisjärjestelmän 
suunnittelupalvelu 
Älykäs suunnittelu on tärkein yksittäi-
nen tekijä työmaan turvallisuudessa. 
Tätä periaatetta noudattaen Combisafe 
tarjoaa asiakkailleen järjestelmän 
täydellisen suunnittelupalvelun, joka 
luo juuri sinun projektiisi sopivimman, 
turvallisimman ja kustannustehok-
kaimman putoamissuojausratkaisun. 
Turvajärjestelmien suunnittelu 
mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa varmistaa parhaan mahdollisen 
turvallisuuden, yhteensopivuuden ja 
projektin sujuvan etenemisen.
 

Lainsäädäntö ja yhteensopivuus
Kaikki Combisafen putoamissuojaus-
järjestelmät on suunniteltu täyttämään 
putoamissuojausta koskevan 
eurooppalaisen standardin EN 13374 
vaatimukset. Näiden määräysten 
mukaisesti järjestelmät luokitellaan 
suorituskykynsä mukaan tasaisten 
pintojen ja enintään 10 asteen 
kaltevuuden luokasta A aina 45–60 
asteen kaltevuutta kuvaavaan 
luokkaan C.

Markkina-alueet
Combisafen putoamissuojausta 
käytetään laajasti valubetoni-
rakentamisessa mukaan lukien

• areenat ja stadionit 
• korkeat liikerakennukset 
• koulut 
• useimmat betonirakennukset 

Kiinnikkeet
Alla on esitelty kolme Combisafen yleisintä kiinnikettä, joita käytetään paikalla valettavissa betonirakenteissa. Katso lisää vaihtoehtoja alla 

olevasta kaaviosta. Jos et löydä tarvitsemaasi kiinnikettä, ota meihin yhteyttä, niin löydämme yhdessä tarpeesi täyttävän ratkaisun.
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Palkinpäätykiinnike
Nopea, helppo ja turvallinen 
kiinnike muottipalkkikiinnityksiin ja 
järjestelmämuotteihin. Toimii myös 
päätysuojatukena.

Monitoimijalka
Turvallinen kolmipisteankkuri kaidetolppien 
kiinnitykseen. Kiinnitetään kuivuneeseen 
laattaan joko suoraan pultaamalla tai 
nopeuttamalla asennusta asettamalla 
ankkuripiste valuun valuvaiheessa.

Etukiinnike
Käytetään sekä pystysuuntaisena putoamissuo-
jakiinnikkeenä että päätysuojatukena. Voidaan 
asentaa myös vaakatasoon laatan alle osana 
putoamissuojausta laatan reunan ulkopuolelle.

HELPPO ASENTAA

*Katso lisätietoja kiinnikkeiden oppaasta.



ESIMERKKEJÄ

Projekti: Rabobank

Pääurakoitsija: Heijmans ja J.P. van Eesteren

Tuotteet: teräsverkkokaide S-järjestelmä, tolpat ja monitoimijalka

Rabobankin uutta pääkonttoria rakennetaan parhaillaan Utrechtiin 

Hollantiin. 28-kerroksiseen rakennukseen kuuluu kaksi 105 metrin 

korkuista tornia, jotka on yhdistetty toisiinsa keskeltä. Lisäksi on 

pysäköintitilat noin 600 autolle. 

Rakennuksen on suunnitellut Kraaijvanger Urbisin arkkitehtiryhmä, 

ja se on yksi Hollannin ”vihreimmistä” rakennuksista ainutlaatuisen 

lasijulkisivunsa, erityisen eristysjärjestelmänsä ja kylmä-kuuma-

varastointinsa ansiosta.

Rabobank

Projekti: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake Dubai

Asiakas: NAKHEEL

Pääurakoitsija: TAISEI – ACC (JV)

Tuotteet: teräsverkkokaide, turvaverkko

Al Mas Tower (Al Mas tarkoittaa arabiaksi timanttia) on upean Jumeirah-

järven maamerkki. Spiraalimaisen 65-kerroksisen tornin huomiota 

herättävä lasirakenne on ainutkertainen lisä Dubain kaupunkikuvaan.

Lausunto
”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ACC käytti Combisafe-tuotteita työmaallaan. Tutustuimme tuotteisiin projektin alussa, ja niiden 
laadukkaat materiaalit tekivät meihin vaikutuksen. Tätäkin tärkeämpää oli kuitenkin se, että Combisafe tarjosi mahdollisuutta säilyttää 
työmaalla korkea turvallisuustaso.”

Mohamad Hamze, rakennuspäällikkö, Arabian Construction Co. (ACC)

DMCC Al Mas Tower 
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