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Nájemní kritéria
Rundflex

Úvodní poznámky:
V případě prvků systému RUNDFLEX od společnosti PERI se jedná montovaný
pronajímaný materiál. Tyto prvky jsou pronajímány včetně překližky. Z tohoto důvodu
je nezbytné předpokládat, že překližka může být použitá a vykazovat opravovaná
místa. Tyto prvky jsou proto vhodné pro tvarové aplikace bez zvláštních požadavků na
kvalitu povrchu betonu.

Tato kritéria posuzování obsahují pokyny k opravě a fakturaci těchto oprav. Tímto
způsobem chceme naznačit, jakou kvalitu může zákazník očekávat a s jakými náklady
na opravu musí počítat v případě poškození (poškození v důsledku hrubého
zacházení).
Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsou prvky expedovány bez nastavení do
poloměru a bez namontovaných roznášecích závor, přičemž otvory pro spínací tyče,
které jsou obsazeny při použití roznášecí závory, zůstávají volné. Otvory pro spínací
tyče, které jsou využívány bez roznášecí závory, jsou uzavřené PE zátkou.
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Nájemní kritéria
Rundflex
1. Čištění
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Jemný betonový povlak na překližce;
zbytky betonu na okrajovém profilu a
koncích nosníku

Suché čištění koštětem a
škrabkou; následně potřete
separačním prostředkem

Nefakturuje se

Tlustá / hrubá vrstva betonu na
překližce

Suché čištění strojem; následně Čištění panelů
potřete separačním prostředkem

Kusy betonu v nosníku GT 24 nebo T- Beton odstraňte dlátem
závoře

Jemný betonový povlak

Tlustá vrstva betonu

Suché strojní čištění
(SCHWAMBORN)
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Čištění panelů – extrémní
znečištění

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Potřete separačním
prostředkem

2. Poškození překližky
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

hloubka ≤ 1 mm

Neopravuje se (příp. zatáhněte
speciálním lakem, č. výr. 727
181)

Nefakturuje se

hloubka > 1 mm, pokud lze zakrýt
max. 4 plackami

Zaplackujte 1

Nefakturuje se

hloubka > 1 mm, po velké ploše

Vyměňte překližku

Výměna překližky

Poškození povrchu
(škrábance, odlupování vrchních
vrstev dýhy)

Škrábance > 1 mm; lze
zakrýt 4 plackami

Škrábance > 1 mm; po celé
ploše

)

1 Použijte placky o ∅ 60 mm; v případě více než 8 kusů placek/m² (jednotlivé překližky) nebo při opotřebení
překližky => vyměňte překližku (v případě zavinění posledního zákazníka - vyfakturujte).
Na vnitřní čtvrtinové prvky nepoužívejte placky => uzavřete zátkou, 3 – 4 kusy na vzdálenost závor
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Odlupování; lze zakrýt 4
plackami

Odlupování; po celé ploše

Průchozí poškození (díry)
≤ ∅ 3 mm (díry po hřebících nebo
sponách)

Neopravuje se

> ∅ 3 mm a ≤ ∅ 5 mm, ojediněle (v Vyplnit po okraj výrobkem PACTAN, č.
výr. 727 165
důsledku montáže dílů)

Nefakturuje se
Nefakturuje se

> ∅ 3 mm a ≤ ∅ 5 mm, po celé
ploše (v důsledku montáže
zdvojené překližky)

Vyměňte překližku

Výměna překližky

> ∅ 5 mm a ≤ ∅ 35 mm

Zaplackujte

Nefakturuje se

> ∅ 35 mm

Vyměňte překližku

Výměna překližky

dvojitý otvor pro spínací tyč nebo
rozvrtaný otvor pro spínací tyč > ∅
25 mm a ≤ ∅ 35 mm

Zaplackujte
Otvor pro spínací tyč vyvrtejte nanovo

Nefakturuje se

opotřebený (běžným používáním)
otvor pro spínací tyč > ∅ 25 mm a
≤ ∅ 35 mm

Zaplackujte
Otvor pro spínací tyč vyvrtejte nanovo

Nefakturuje se

opotřebený (běžným používáním)
otvor pro spínací tyč > ∅ 35 mm

Vyměňte překližku

Nefakturuje se
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Díry po hřebících

Otvor v překližce; > ∅ 5 mm;
< ∅ 35 mm

Dvojitý otvor pro spínací tyč

Opotřebený otvor pro spínací
tyč > ∅ 35 mm
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Fakturace

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Zaplackujte

Nefakturuje se

Poškození hran
ojediněle (1 poškození na metr
délky hrany)
≤ 20 mm na ploše překližky a
≤ 50 mm po délce hrany

ojediněle (1 poškození na jeden
Vyměňte překližku
metr délky hrany)
> 20 mm na ploše překližky nebo
> 50 mm po délce hrany nebo
více než 1 poškození na jeden metr
délky hrany

Výměna překližky

hrana nabobtnaná po celé délce
≤ 3 mm na výšku překližky
≤ 10 mm na ploše překližky

Proveďte sražení hrany; zatáhněte
č. výr. 727 181 s označením
Westafill-Speziallack

Nefakturuje se

po celé délce hrany (poškození v
důsledku hrubého zacházení)
> 10 mm na ploše překližky

Vyměňte překližku

Výměna překližky

nabobtnaná hrana (> 3 mm na
výšku překližky)

Vyměňte překližku

Nefakturuje se

Poškození hrany; ojediněle <
20 mm na ploše překližky a
< 50 mm po délce hrany

Poškození hrany; ojediněle
> 20 mm na ploše překližky
nebo > 50 mm po délce
hrany

01|2005 Strana 7 z 17

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Nabobtnaná hrana > 3 mm
na výšku překližky

Ostatní
prasklina po celé tloušťce překližky

Vyměňte překližku

Výměna překližky

šroubové spoje jsou vtažené více než
2 mm v důsledku vykroucení
okrajového profilu

Vyměňte překližku

Výměna překližky

mezera mezi překližkou a okrajovým
profilem
> 2 mm

Okrajový profil demontujte,
vyčistěte a přišroubujte
samořeznými šrouby č. výr. 021
770 s využitím stejných otvorů

Nefakturuje se

Dotáhněte šrouby

Nefakturuje se

Uvolněné šroubové spoje překližky
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Prasklina po celé tloušťce
překližky

Šroubové spoje jsou vtažené
více než 2 mm

Mezera mezi překližkou a
okrajovým profilem

Uvolněné šroubové spoje
překližky
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Fakturace

Nájemní kritéria
Rundflex
3. Nosník GT 24
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

hloubka ≤ 33 mm (délka cca 50 cm)

Označte barvou

Nefakturuje se

hloubka > 33 mm (délka cca 50 cm)

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Odštípnutí na pásnici nosníku

povoleno

Náčrt odštípnutí na pásnici
nosníku (délka odštěpku
povolena do 50 cm)

Odštípnutí na pásnici
nosníku > 33 mm
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

≤ 18 mm

Označte barvou

Nefakturuje se

> 18 mm

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Odštípnutí na stojině nosníku

Odštípnutí < 18 mm

Odštípnutí > 18 mm

Díra (průchozí) v pásnici nosníku
≤ ∅ 12 mm (max. jedna díra kdekoli
mezi dvěma styčníky nosníku)

Označte barvou

Vyměňte nosník a rovný pás
≤ ∅ 12 mm (více než jedna díra
kdekoli mezi dvěma styčníky nosníku) Beto
nebo
> ∅ 12 mm

Otvor v pásnici nosníku > ∅
12 mm
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Nefakturuje se

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

≤ ∅ 18 mm (max. jedna díra na
stojinu)

Označte barvou

Nefakturuje se

≤ ∅ 18 mm (více než jedna díra na
stojinu) nebo
> ∅ 18 mm

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Díra (průchozí) ve stojině nosníku

Díry ve stojině nosníku > ∅
18 mm

Zářezy / uřezání
hloubka ≤ 5 mm (kdekoli)

Označte barvou

Nefakturuje se

hloubka > 5 mm (kdekoli) nebo více
než jeden zářez mezi dvěma styčníky
nosníku

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

uříznutý nosník

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Zářez v pásnici nosníku > 5
mm

Uříznutý nosník
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Konec nosníku
naštípnutý / roztřepený konec pásnice Vyměňte nosník a rovný pás
po délce > 10 cm (zejména u prvků
Beto
výšky 60 cm s nosníky bez
kloboučku)

Nefakturuje se (opotřebení)

mírná komprese konce nosníku s
neporušeným kloboučkem (velikost
komprese < 10 mm)

Nefakturuje se

velmi poškozený konec nosníku s
chybějícím nebo poškozeným
kloboučkem
- nový typ kloboučku nosníku a
=>
starý typ kloboučku nosníku, je-li
poškozeno dřevo
- starý typ kloboučku nosníku, pokud
není poškozeno dřevo =>

Označte barvou

Vyměňte nosník a rovný pás
Beto

Demontujte klobouček nosníku, Nefakturuje se
označte barvou

Roztřepený konec nosníku

Mírná komprese konce
nosníku
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Výměna nosníku nebo
okrajového profilu,

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Značné poškození nového
typu konce nosníku

Značné poškození starého
typu konce nosníku

4. Ostatní díly
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

mírně ohnutá (napínacím čepem
zkontrolujte funkci)

Narovnejte

Nefakturuje se

značně ohnutá

Vyměňte T-závoru

Výměna T-závory nebo
závěsného oka

vykazuje trhliny

Vyměňte T-závoru

Výměna T-závory nebo
závěsného oka

T-závora

T-závora; mírně ohnutá
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

T-závora; s trhlinou

Napínací vřeteno
zkorodovaný závit

Vyměňte napínací vřeteno

Nefakturuje se (opotřebení)

poškozený závit nebo ohnuté příp.
chybějící vřeteno

Vyměňte napínací vřeteno

Výměna napínacího vřetena

přemístěné vřeteno (zákazníkem)

Vřeteno přemontujte (do
standardní polohy)

Výměna napínacího vřetena

chybí pojistka napínacího vřetena

Doplňte pojistku

Nefakturuje se

Poškozený závit napínacího
vřetena

Okrajový profil
ohnutý > 2 mm na metr délky
okrajového profilu
(viz obrázek)

Vyměňte okrajový profil

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

velká promáčknutí nebo zářezy (není- Vyměňte okrajový profil
li spojení prvků s pomocí zámku BFD
bez problému možné)

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

ohnutý (lze narovnat) čep okrajového
profilu velikosti 60 cm

Narovnejte a zkontrolujte funkci Nefakturuje se

ohnutý (nelze narovnat) nebo uříznutý Vyměňte okrajový profil
čep okrajového profilu velikosti 60 cm

01|2005 Strana 15 z 17

Výměna nosníku nebo
okrajového profilu

Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození
počet otvorů pro šroubové spoje > 5
otvorů na 10 cm délky okrajového
profilu; (v důsledku opakované
výměny překližky)

Pokyny k opravě

Fakturace

Vyměňte okrajový profil

Nefakturuje se

Okrajový profil 1200 s
prohnutím 2,4 mm

Okrajový profil s velkým
promáčknutím

Ohnutý čep; narovnání je
možné

Počet otvorů pro šroubové
spoje ≤ 5 otvorů na 10 cm
délky okrajového profilu
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Nájemní kritéria
Rundflex
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

Dotáhněte

Nefakturuje se (opotřebení)

Upevnění nosníku
uvolněná spona Rundflex nebo
upevnění okrajového nosníku

vadná spona Rundflex nebo upevnění Vyměňte sponu Rundflex nebo
okrajového nosníku
upevnění okrajového nosníku

Nefakturuje se

chybějící spona Rundflex nebo
upevnění okrajového nosníku

Namontujte sponu Rundflex
nebo upevnění okrajového
nosníku

Výměna spony Rundflex nebo
upevnění okrajového nosníku

Vyměňte závěsné oko

Výměna T-závory nebo
závěsného oka

Kluzné prkno připevněte
hřebíky

Nefakturuje se

Závěsné oko
vadné závěsné oko (ohyb, trhlina,
zářez)
Kluzná prkna
kluzné prkno chybí nebo je
rozštípnuté
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