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MONTERINGSVEJLEDNING - ENGANGSFORSKALLING FS/ES
INDHOLD

Formside
(m/label på ydersiden)

Rør

M-bøjle
(op til bredde 120 cm)

Klembøjle
(for bredde over 120 cm)

U-bøjle

Krav:
• Max højde 120 cm
• Ikke egnet til synlige fundamenter

FORBEREDELSE INDEN MONTERING
• Planering af underlaget. Fundamentet til forskallingen skal være plan og bundkoten i orden.
• Følg arbejdstegningen nøje. Alle u-formede bøjler og støtterør placeres med én
meters afstand. De trapezformede stålplader sættes på plads på indersiden af
rørene - på begge sider.
• Der bør være 3 personer til at montere forskallingen, fordi bøjlerne skal støttes
før selve forskallingen låses. Indvendig M-låsebøjle monteres ned i røret (udvendig) og på forskallingens inderside. Brug en hammer til at slå låsebøjlen i
bund. Når dette er gjort vil forskallingen være stabil. Det er meget enkelt at sætte
delene sammen.
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Bredde < 1,20m
1.

Placér den uformede monteringsbøjle og rørene det viste sted. Placer så den
trapezformede stålplade.

2.

Montér M-bøjlen som stabiliserer forskallingen. Bøjlen yderside skal ned i rørene
udvendig, og intersiden “indvendig”. Tryk derefter bøjlen helt i bund, til den
tangerer stålpladen

3.

Armeringen monteres i forskallingen. Enten præfabrikeret eller bundet på
pladsen.

4.

Monter S-Bøjlen i toppen som et formstag. For at S-Bøjlen skal blive på plads,
skal den U- formede Monteringsbøjle bøjes i 90º, så den ikke hopper af under
udstøbning.
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Bredde > 1,20 m
1.

Placer den U-formede monteringsbøjle og rørene på viste sted. Placer så den
trapesformede Stålplade.

2.

Monter sikringsbøjlen som stabiliserer forskallingen. Bøjlens yderside skal ned i
rørene, tryk derefter bøjlen helt i bund, til den tangerer stålpladen.

3.

Armering monteres i forskallingen. Enten præfabrikeret eller bundet på pladsen.

4.

Monter S-bøjlen i toppen som et formstag. For at S-bøjlen skal blive på plads,
skal den U-formede Monteringsbøjle bøjes i 90º, så den ikke ”hopper” af under
udstøbning.

1

2

3

4

HauCon A/S | Tel. +45 86 22 93 93 | Mail: info@haucon.dk - www.haucon.dk

REV: 1.0
DATO: MARTS 2017

MONTERINGSVEJLEDNING - ENGANGSFORSKALLING FS/ES
MONTERING
Montering af forskalling og bøjler:
Max. bøjleafstand < 1,00m
Ved lige forskalling:
Bøjler monteres altid i samlingen/overlapning af stålpladerne og så imellem med
max. 1 meters afstand.
Start:
Begynd så vidt muligt, altid i hjørnerne.
Hjørner:
Monteringsbøjlerne monteres altid så tæt på hjørnerne som muligt!
Overlapning
Hvert forskallingselement er beregnet til 20cm overlapning. Ved montering skal overlapningen være min. 15 op til 20 cm.
Forbindelser mellem søjle/pilaster og fundamentsforskalling
Alle samlinger (af f.eks. 2 på hinanden tilstødende vægge) forbindes med vinkelhjørner. Disse vinkelhjørner fastgøres til forskallingen med selvskærende skruer.
Sammenkobling med stribefundamenter udføres med montagebøjler.
Ombøjning af S-bøjle
For at sikre S-bøjlen i toppen af forskallingen, bøjes de opstikkende ender af den
U-formede bøjle ud til siden (helst mere end 90°) før støbning (se fig. 3 og 4).
S-bøjlerne skal monteres som vist på tegning.
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Stabiliseringsbøjler
Når højden på fundamentforskallingen overstiger 50 cm, må den sikres så den ikke
vælter eller kommer ud af stilling. Det gælder specielt smalle dragere og fundamenter.
Dette kan løses på følgende måde:
1. Indvendig monteres skråstøtter som vist på tegning.
2. Evt. efterfyldning af sand/jord på udvendige sider af forskallingen, som dækker
fra 1/3-1/2 op af højden på formen. For at undgå sammentrykning af formen, skal
man bruge rigeligt med afstandsholdere på
armeringen.
3. Hvis nødvendigt, benyttes traditionelle skråstøtter for stabilisering.
4. Støbning udføres i to tempi, så betonen når at ”sætte” sig. (1/3 af højden + 2/3 af
højden)
Ref. 1) Forstærkning med skråstillede formstag.
Disse formstag er produceret med kroge, som placeres under den trapezformede
forskalings underside. Enderne, som stikker ud over toppen, bøjes nemt med et rør.
Disse forstærkninger placeres for hver 5 meter.
Sikring mod bevægelse sideværts
For at forhindre forskallingen i at forskyde sig anbefales det, at sikre med et armeringsjern el. lign. som bankes ned i bunden for hver 3 meter (begge sider). Monteres
forskallingen på renselag benyttes nakkebrædt som skydes/sømmes fast.

Kontroller forskallingens mål
Under montering tjekkes alle mål i forhold til tegning. Dette gælder også armeringstegning.
Udstøbning
For at undgå forskydninger og udbulninger på forskallingen under udstøbning, bør
dette foregå med en betonpumpe. Bundfyld gerne formen forsigtigt med 1/3 først,
så man undgår en separation af sand, sten og cement.
Husk! max. Faldhøjde 1 mtr.
Efter udstøbning rengøres fritstående armering, så det er rent til næste støbning.
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