
Som botten- och mellanbjälklag till två- eller
flervåningshus.

Sepa 2000-trä-betong-kombiplattan är avsedd som
botten- och mellanbjälklaglösning för två- eller
flervåningshus.
   Den är lätt, enkel att montera och lämpar sig även
för våtutrymmen. Trä-betong-kombiplattan uppfyller
dagens bestämmelser när det gäller hållbarhet och
brandsäkerhet. Den har även godkänts i vibrations-
och ljudisoleringstest. Sepa 2000-trä-betong-
kombiplattan har även typgodkänts av Miljöministeriet.
   De största fördelarna vid byggande med trä-betong-
kombiplattor är att det är lätt och går snabbt samt att
det är enkelt att dra rör genom dem. Botten- och
mellanbjälklagets fackverk placeras ovanpå stommen,
varefter faner placeras på fackverkskonstruktionen.
Ovanpå konstruktionen läggs armering och man gör
genomföring för rör, monterar rören och gjuter betong
på golvet. Gjutningen kan även skjutas upp till ett
senare tillfälle, varvid man kan koncentrera sig på att
bygga andra konstruktioner i huset.

   Avloppsrör, vatten- och elledningar kan monteras mellan
fackverksbjälkarna i önskad riktning och då behövs inga
nedsänkta tak eller rörinklädnader. Fackverkskonstruktionen
möjliggör även tröskelfria lösningar och utlopp för avlopp
i badrum.
   Med hjälp av Sepa 2000 trä-betong-kombiplattan kan
man bygga botten- och mellanbjälklag för spännvidder
på till och med 8 m i byggnader i klass P3, utan bärande
mellanväggar. Konstruktionen ger planerarna större frihet
att förverkliga olika utrymmeslösningar och erbjuder
användarna av utrymmena mera utnyttjningsmöjligheter.
   Ett SEPA 2000-botten- eller mellanbjälklag utgör ett
bra alternativ för traditionella konstruktioner. Det är
önskvärt att kontakta vår försäljning redan i husets
planeringsskede för att Sepa 2000-trä-betong-kombi-
plattans lämplighet för byggnadsobjektet kan preciseras.
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Sammanfogning med andra konstruktioner
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Tekniskt data:

SEPA 2000 -trä-betong-kombiplatta

Sammanfogning med en vägg med trästomme

Sammanfogning med en stomme som byggts med
hjälp av platform-teknik där man använt normal
skålning (I = 2630 mm)
Sammanfogning
med en ickebärande
vägg med dubbel
stomme

Sammanfogning
med en bärande
vägg med dubbel
stomme

Tester utförda av VTT (Statens tekniska forskningscentral)

Miljöministeriets beslut om typgodkännande

www.sepa.fi


