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Data:  
Referência: 
 

> Vão Vigas (L)                                               cm 
> Tipo de viga                                                 IPE             IPN              mais*                         
> Produção do aço                                          ano                                                                                            
> Espaçamento entre Vigas  (I)                       cm
> Espessura lajeta de betão (C)                              cm                     
    Tipo de deck de aço perfilado (T)                      Hi-bond 55             mais*                                   
  Classe de resistência do betão                     C25                         C30                           C35             
   Razão máxima de deflexão permitida          1/350                      1/250                         other*            
> Vigas escoradas durante betonagem           sim                                          não
   Total de área de intervenção                        metros quadrados
                                                                        
                                                                               

> Fundações                kg\m2

> Piso                           kg\m2

> Paredes divisorias     kg\m2

> Cargas permanentes    kg\m2

> Outras cargas            kg\m2

 

Projeto
Número de telefone, fax, e-mail

Reforços de pavimentos para estruturas compostas de aço e betão
Pedido de cálculo: Estruturas existentes

Espaço para desenhos e notas *

Envie por fax para    +39  0424.502386

Informação com o seguinte simbolo > tem de ser fornecida

Cargas (excluídas: cargas de vigas de madeira, laje 
de betão)
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Data:  
Referência: 
 

> Vão Vigas (L)                                              cm 
   Tipo de viga                                                 IPE             IPN              HEA            HEB            HEM 
   Classe Aço                                                  S235                        S275                        S355                           
   Espaçamento entre Vigas  (I)                       cm
   Espessura lajeta de betão(C)                               cm                     
    Tipo de deck de aço perfilado (T)                      Hi-bond 55              Hi-bond 75                mais *                         
   Classe de resistência do betão                    C25                         C30                           C35             
   Razão máxima de deflexão permitida          1/350                      1/250                         mais*            
   Vigas escoradas durante betonagem            sim                                          não
   Total de área de intervenção                        metros quadrados

> Fundações                kg\m2

> Piso                           kg\m2

>Paredes divisorias     kg\m 2

> Cargas permanentes      kg\m2

>Outras cargas            kg\m 2

Espaço para desenhos e notas *

Envie por fax para    +39  0424.502386

Informação com o seguinte simbolo > tem de ser fornecida

Reforços de pavimentos para estruturas compostas de aço e betão
Pedido de cálculo: novos pavimentos

Cargas (excluídas: cargas de vigas de madeira, laje 
de betão)


