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MAURER XL1 Nr. 65.45 

 
 
…den støjreducerende Maurer Dilatationsfuge med ét tætningsprofil. 

 
 
MAURER XL1 er vandtæt, langtidsholdbar og kræver et 
minimum af vedligeholdelse. Maurer XL1 er regelprøvet i 
henhold til TL/TP-FÜ og produceres under fremmed-
overvågning. 
 
 

 
 
 
MAURER’s standard: 

MAURER Dilatationsfuger fremstilles af førsteklasses 
byggestål, med udmattelsessikre detaljer og med særlig 
opmærksomhed på holdbarheden. 
 
Maurer Dilatationsfuge XL 1 er en fugekonstruktion med et 
tætningsprofil og bølgeformede lyddæmpende randplader 
på kørefladen. Den kontinuerte overflade tillader udvidelse 
af den tilladte spaltebredde til tætningsprofilet til 100 mm 
uden forstyrrelse af kørekomforten og trafiksikkerheden, 
særligt for 2-hjulede og fodgængere, og fører til en markant 
forøgelse af anvendelsesområdet samt til en reducering af 
støjbelastningen for naboerne. 

Konventionelle enprofilerede dilatationsfuger anvendes til 
spaltebredder op til 70 mm. Det tyske ministerium for 
(blandt andet) trafik og byggeri, BMVBW, har afgivet en 
generel accept til forøgelse af den maksimale spaltebredde 
til 100 mm, der - under hensyntagen til den foreskrevne 
minimumsspalte på 5 mm for XL1 - tillader en bevægelse 
på 95 mm vinkelret på fugen. Ved elastisk lejrede 
konstruktioner kan den maksimale spaltebredde forøges til 
110 mm (jf. ”allgemeines Rundschreiben Straßenbau” Nr. 
8/2000). 
 
Skrå bevægelsesretninger kan teknisk set udføres indenfor 
intervallet 60 ° ≤ α ≤ 120 ° med lyddæmpende virkning, 
mens bølgepladerne udenfor dette interval endvidere kan 
fungere som værn mod skader fra sneplove. 
 
Alt efter fugens spaltebredde kan der også optages 
uafhængige bevægelser i fugens længderetning. 
 
 

 
 
 
Til befæstelse af de bølgeformede randplader anvendes 
vedvarende forspændte skruer. Det er muligt at udskifte 
tætningsprofilet oppefra ved spaltebredder ≥ 25 mm. I den 
forbindelse skal begge randplader demonteres. Ved 
genmontage af randpladerne anvendes nye skruer. 
Funktionsegnetheden af den nye forbindelse i kombination 
med den i konstruktionen forblevne firkantsmøtrik er blevet 
eftervist i laboratorieforsøg. 
 
Det er også muligt at bibeholde eksisterende fugers 
forankringskonstruktioner i forbindelse med ombygning til 
XL1. 
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Eksempler på vederlag med og uden inspektionsgang. 
 
I henhold til BMVBW’s ”allgemeinen Rundschreiben” Nr. 
15/2002 er der kun foreskrevet støjdæmpende foranstalt-
ninger ved fugekonstruktioner med 4 tætningsprofiler eller 
flere. Årsagerne hertil er primært økonomiske aspekter. 
Bemærk, at der ved anvendelse af XL1 fra bevægelser på 
65 mm kan undlades flerprofilerede fugekonstruktioner 
eller fingerfuger og dermed også den dermed forbundne 
inspektionsgang, hvilket kan gøre valget af XL1 ekstra 
attraktivt. 
 
 

 
 
 

Anbefalet udbudstekst: 

Indbygning af regelprøvet, vandtæt fugekonstruktion af stål 
svarende til statiske og konstruktive krav i hele tværsnittets 
bredde, inklusiv kantstens- & kantbjælkeudformning jf. 
bygherrens ønsker. Forbindelser i rustfrit stål DIN 17440, 
materiale 1.4571. 
Korrosionstruede stålflader, inklusiv en 5 cm bred 
randstribe på berøringsfladen stål/beton, forbehandles på 
værk, til normrenhedsgrad SA 2½. 
Konstruktion med bevægelseshult, som MAURER special-
profil D 80 G, eller V-formet tætningsprofil (samlet dilatation 
= 95 mm) og underkonstruktion i henhold til RiZ Übe 1 
samt støjreducerende bølgeplader på kørebaneoverfladen. 
Dilatationsfuge som Maurer XL1 eller tilsvarende. 
Udkragende områder af bølgepladerne må ikke berøre 
underliggende konstruktionsdele. De udkragende områders 
tykkelse udformes i henhold til statiske og konstruktive 
krav, men skal dog mindst være 15 mm. 
Spidserne af de udkragende områder affases for at undgå 
påkørselsskader. 
Dimensionering og fremstilling af vandtæt dilatationsfuge 
sker på baggrund af TL/TP-ING/FÜ. 
Lastoverførslen sikres via randprofilerne og bølgepladerne, 
der som samlet statisk system danner en forspændt 
ramme. 
Skrue-/bolteforbindelser skal udføres vandtæt. 
Fugekonstruktionen skal kunne tåle et 10 mm løft i 
forbindelse med udskiftning af lejer. 
Afdækning i kantstens- & kantbjælkeområder udføres i 
rustfrit stål DIN 1744, materiale 1.4571. 
 
 
Referencer: 

• Hylkedalsbroen (61,8 m) 2009 

• Hadsundbroen (41,8 m) 2010 

• Langelandsbroen (243 m) 2010 

• Svendborgsundbroen (70 m) 2011 
 
 
 
 

 
 
Ombygning af D160 (kasseprofil) til XL1. 


