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• Leveres i længder af 6 m
• Meget lav vægt, gør den nem at håndtere på byggepladsen
• Kappes enkelt med sav eller rondel 
• Kontinuerligt gevindskåret overflade
• Kompatibilitet med tilbehør til standard spændstave
• Meget god binding til beton
• Efter udstøbning kappes staven ved betonoverfladen. På grund af farven, falder staven i et med overfladen af betonen
• Ingen efterarbejde,- reparation af konushuller osv.

Max. belastning (regningsmæssig):
 ø15 ≤ 40 kN træk 

15 mm staven passer til standard kombiplader og møtrikker.

Tilladelig last for 15 mm staven er 40 kN. Ved højere last kan man risikere, at staven vrider sig.  

Testet til 30 mtr. vandtryk iflg. Vattenfall.

For yderligere information, kontakt ekspeditionen.

TEKNISK DATABLAD - GLASFIBERSPÆNDESTAV
Glasfiberspændestaven er specielt udviklet til anvendelse i forskallingsarbejde. 
Dens korrosionsbestandighed og høje styrke, giver mange fordele ved alle former 
for forskallingsarbejde.

Glasfiberspændestaven er kompatibel med almindelige spændestave 
(dywidagstænger) og kan anvendes med alt relateret standard tilbehør. 

Særlige indstøbningsdele som konus, afstandsrør og vandstop er ikke nødvendige. 
Spændestaven er lavet af glasfiber, som ikke kan korrodere. Derved fjerner man 
risiko for rustudtræk i betonoverfladen.

Glasfiberspændestav er ”betonfarvet” i lys til mellemgrå.

FORDELE

TEKNISK INFORMATION



TDS: GLASFIBERSPÆNDESTAV
REV: 1.0
DATO: JULI 2018
SIDE: 2/2

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

GEOMETRI SYMBOL ENHED VÆRDI
Ydre diameter Da mm 17 ±0.5
Dyb diameter Db mm 14,6 ±0.5
Stigning P mm 10 ±0.2
Effektive trækbelastningsområder Ae mm2 130

MEKANISKE EGENSKABER SYMBOL ENHED VÆRDI
Brudlast Fr,u kN 130
Brudstyrke ft MPa 1.000
E-modul E GPa 45
Tøjning ved brud (gennemsnit) εu % 2,1
Bøjningsstyrke σf MPa 400
Forskydningsmodstand 90 ° τ MPa 460
Vridningsmodstand T Nm 40
Fiberindhold (vægt) ρrf % 75
Vægt g g/m 380 ±20

MATERIALE BESKRIVELSE
Fiber Glasfiber
Matrix harpiks Vinylester, Grå
Overfladestruktur Kontinuerligt gevind

TEKNISK DATA


