
EgEnskapEr:  

n Uppfyller kraven i EN 13374, klass A  

n Levereras som komplett enhet:  
hylsa, krok, mutter och täcklock  

n Testad för 1 000 Nm böjmoment riktad 
både inåt och utåt  

n Kan placeras 200 mm från hörn  
och kanter *  

*Se det tekniska informationsbladet för produktspecifikationer.

FÖrDELar:  

n Krok för förankring i armeringsnätet 
eliminerar behovet av ståltråd och 
distansbrickor  

n Flänsar som skjuts in under korsande 
armeringsjärn håller hylsan på plats  

n Säker fixering gör att hylsan inte kan vrida 
eller flytta sig under gjutningsprocessen  

n Snabb och enkel att installera  

n Plastlock förhindrar att betong kommer in  
i hylsan under gjutningen   

n Erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning

NYHET

ArmEriNgSFörANKrAd HYLSA
Combisafe har tagit fram en 
innovativ hylsa för användning 
med skyddsräckesstolpar eller 
traditionella byggnadsställningar.

Hylsan fästs i armeringsnätet där järnen korsar varandra 
innan betongen hälls i. Den robusta kroken och fästet 
garanterar att hylsan inte flyttar på sig när gjutbordet 
vibrerar eller betongytan bearbetas.

Det är en enkel men ändå mycket effektiv lösning som 
kommer att spara både tid och pengar åt tillverkare av 
prefabelement. Golv- och väggelement levereras till 
byggarbetsplatsen förberedda för skyddsräcken som 
kan monteras innan elementen lyfts på plats.   

Hylsorna krokas fast  
i armeringsnätet och 
fixeras ordentligt 
innan betongen gjuts 
(se bild 1). Hylsorna 
har testats enligt 
EN 13374, inklusive 
effekter av starka 
vindar.

Bild 1: Fixerad i båda riktningarna för 
att säkerställa att den står vertikalt.

Hylsan levereras komplett 
med krok och fäste så att 
tillverkare av prefabelement i 
betong säkert kan fixera den 
i armeringen utan ståltråd 
eller distansbrickor.



VArFör ComBiSAFE?  

ComBiSAFE:  
SÄKErHETSSYSTEm 
i VÄrLdSKLASS  

Vårt systemkoncept har utvecklats under 
många år och omfattar produkter, tillbehör, 
teknisk service och utbildning för att kunna 
förse byggbranschen med de bästa säker-
hetslösningar som finns att tillgå.   
  
ComBiSAFE har ett brett sortiment av 
skräddarsydda system och teknisk support 
för de flesta typer av byggmetoder.

iNSTALLATioN AV 
ArmEriNgSFörANKrAd HYLSA
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STEg 1  
Ta bort det röda täcklocket och 
lossa kroken så mycket att den kan 
hakas fast runt armeringsjärnet.

STEg 2  
Placera kroken där armeringsjärnen 
korsas och se till att skjuta in de 
båda flänsarna under det korsande 
armeringsjärnet.

STEg 4  
Sätt tillbaka det röda täcklocket på 
hylsan så att betong inte kommer in 
i hylsan under gjutningen. Placera ut 
övriga hylsor innan eventuella förstärk-
ningar fixeras. Häll i betongen och låt 
den brinna.

STEg 3  
dra åt muttern med en mutterdragare 
och kontrollera att kroken fortfarande 
sitter runt armeringsjärnet. Flänsarna 
ska ligga an tätt mot det tvärgående 
armeringsjärnet när muttern dras åt 
vilket förhindrar att hylsan flyttar på sig.

STEg 5  
Färdiga element med ingjutna hylsor 
kan därefter levereras till byggarbets-
platsen, klara för montering. 

Armerings- 
förankrad hylsa  
En förmonterad enhet 
i fyra delar som består 
av en robust hylsa, krok, 
mutter och plastlock.  

  

Art.nr: 11423
vikt 0,63 kg

Plasthylsa/
Plastplugg  

Färdigskuren plasthylsa 
som sätts i den förank-
rade hylsan och sticker 
upp ovanför betongen, 
förhindrar nedsmuts-
ning av stolparna.  

  

Art.nr: 10730
vikt 0,06 kg


