
PLASTFORSKALLING
Mindre byggeprojekter og indendørs støbeopgaver

100 X GENBRUGELIG
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PLASTFORSKALLING FRA GEOPLAST
Genbrugelig plastforskalling til mindre byggerier og opgaver inde i bygninger

Plastforskallingen er let, robust og genbrugelig. Systemet er modulopbygget og kan anvendes til støbning af 
fundamenter, vægge og søjler. 

Elementerne vejer max 11 kg per del, kan genbruges op til 100 gange og kan håndteres af en enkelt person - 
uden assistance fra kran. 

Plastforskallingen er en unik løsning som passer til næsten alle byggeprojekter. Det gør det fordi forskallingen 
findes i flere forskellige passtykker og derved kan sammesættes og kombineres på utallige måder.

Plastforskallingen kan modstå et støbetryk på op til 60 kN/m2, og kan anvendes i varme/kulde fra -30 grader 
til +70 grader.

Formene er lige så nemme at samle som 
Lego. Hvert enkelt element max. vejer 
11 kg. og den lave vægt gør det nemt at 
håndtere for bare én person.

Modulopbygget Let opbevaringMax 11 kg Hurtig opstilling Genbrugelig

3 TYPER PLASTFORSKALLING

GeoPanel 
Fundamenter og vægge

GeoTub 
Runde søjler

GeoTub-Panel
Kvadratiske og rektangulære søjler

NEM INSTALLATION

LET RENGØRING

Rengør blot med vand
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Formene er ideel at anvende steder, 
hvor kran ikke kan komme til.

Det kan være i allerede opførte 
bygninger, ved stærkstrømsstationer 
og andre steder, hvor det er svært at 
komme til med kran. STØB NEMT - HVOR KRAN IKKE KAN KOMME TIL

Billederne på disse sider viser steder, hvor 
plastforskallingen virkelig har hjulpet projekterne. 

Aarsleff skulle støbe søjler omkring en 
jernbanestation, som pga. stærkstrømsledninger 
umuliggjorde brugen af kran.

H.C. Andersens Hus i Odense blev opført som et 
komplekst byggeri med arkitekoniske udfordringer 
og hidtil udsete betonløsninger. 

Entreprenør Rasmus Jakobsen skulle støbe en væg 
på Aarhus Havn, hvor der allerede var bygget, så 
her nød de godt af plastforskallingens 
tilgængelighed og lave vægt.

GeoPanel Form
Entreprenør Rasmus Jakobsen

GeoTub Søjleform
H.C. Andersens Hus, Odense

GeoTub Søjleform
Aarleff Rail Station
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Billede herover viser et privat byggeri i 
Skødstrup, nord for Aarhus. Her støbes 
vægge med GeoPanel.
Valget af GeoPanel var oplagt til dette 
mindre projekt.GEOPANEL FORM

Let, genbrugelig og modulært forskallingssystem i ABS-plast til konstruktion af fundamenter og vægge. 

Formene er meget lettere end traditionel forskalling - det tungeste element vejer max. 11 kg.

Den lave vægt og det store udvalg af passtykker i forskellige størrelser gør det muligt at imødekomme enhver 
støbeopgave. 

GeoPanel Form er grundet sin lave vægt let at håndtere for dine kollegaer på byggepladsen, og gør arbejdsmiljø-
et bedre, da både rygge og arme ikke skal løfte tunge elementer. 

STØRRELSE
Længde 1210 mm 
Højde 605 mm
Tykkelse 80 mm

GeoPanel 
Punktfundament.

Entreprenør: Ommen & Møller
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Til byggeriet af lejlighedskomplekset på Strand-
lodsvej i København brugte entreprenøren EMR 
GeoTub søjleforskalling til at støbe søjler.

Forskallingen er let at sætte op og kan, grundet 
dens lave vægt pr. modul, håndteres af kun én 
person.

Desuden er det let at opbevare til næste støbning, 
da modulerne kan stables.

STØRRELSE
Minimum diameter 250 mm 
Maksimum diameter 1000 mm
Højde 600 mm

GeoTub er plastforskalling til konstruktion af søjler. GeoTub er hurtig og let at sætte op samt afmontere. 
Også GeoTubs forme er lette at løfte, og gør installationen nem.  

GeoTub er også specielt god at bruge til støbeopgaver nær eller i vand, da plasten ikke bliver påvirket af fugt. 

GEOTUB

GeoTub Søjleform
H.C. Andersens Hus/Odense

Entreprenør: NCC Råhus
GeoTub Søjleform

Aarsleff Rail - Skovshoved Station
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GeoTub Panel anvendes til at skabe 
kvadratiske og rektangulære søjler.
Fås i 10 forskellige størrelser og kan 
kombineres på over 55 måder.
Ideel at bruge til støbeopgaver nær eller 
i vand.

GEOTUB PANEL
GeoTub Panel er plastforskallingsforme til støbeopgaver af kvadratiske og rektangulære søjler.

GeoTub Panel kommer i 10 forskellige størrelser, og gør det muligt at lave over 55 tilpassede kombinationer. 

Da GeoTub Panel er lavet i plast bliver den ikke påvirket af fugt, og det gør derfor forskallingen fordelagtig at 
anvende til støveopgaver nær eller i vand.

STØRRELSE
Minimum side 200 mm
Maksimum side 600 mm
Højde 750 mm

GeoTub Panel
Kvardratisk søjle

GeoTub Panel
Rektangulær søjle

Modulopbygget Let opbevaring

Max 11 kg Hurtig opstilling Genanvendelig

FORDELE VED PLASTFORSKALLING

EMR Carlsberg
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MATERIALE OG YDEEVNE
ABS (Akrylonitril Butadien Styren) er en plasttype, hvor styrken i akrylonitril, stivheden i styren og sejheden i 
butadien-gummien er kombineret. Denne type plast kaldes også polymer.

Det gør, at materialet er meget modstandsdygtigt ved store belastninger, og har en fremragende hårdhed, sej-
hed og glans.

ABS har flere nyttige egenskaber og tåler bl.a. temperaturudsving fra -30 °C til + 70 °C. 

Det betyder, at formene ikke mister deres styrke i mødet med lave temperaturer - og ABS er derfor et perfekt 
materiale at bruge til det barske miljø på de nordiske byggepladser.

Fordi formen er lavet af plast får betonen en flot og ensartet overflade ved afformning.

Desuden er der udarbejdet EPD på GeoPlast forskallingen, hvilket dokumenterer  
produktets miljømæssige egenskaber, energi- og ressourceforbrug.

 

BÆREDYGTIGHED
Det er mere vigtigt end nogensinde, at vores produktdesign er ansvarlig og miljøbevidst. 

GeoPlast er bevidste om dette og trækker på flere fordele, der fremmer det bæredygtige islæt:

• Fremstillet og designet med genanvendt ABS-polymer
• Efter endt levetid omdannes elemeterne til et nyt tilsvarende produkt i samme høje kvalitet
• Minimalt plastaffald
• Reduktion af CO2 emissioner, da der bruges mindre energi under logistik, transport og håndtering
• Erstatter mængden af træaffald og beskæring på byggepladsen, da træforskallingen kan erstattes.

Billederne herunder er fra Learnmark Horsens, som fik plastforskalling til undervisningsbrug - det fylder meget lidt på ladbilen.

Både GeoPlast og HauCon er medlem 
af Green Building Council i henholdsvis 
Italien og Danmark.

Dette sikrer, at vi kan rådgive om 
produkter, som kan godkendes til at 
indgå i et bæredygtigt byggeri.
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GeoPlast forskallingen er let og enkel at 
samle. Lidt ligesom at samle Lego. 
Plastforskallingen er nemlig modulær, 
og du kan derfor let kombinere og 
sammensætte formene på utallige 
måder.

DEN UNIVERSELLE LÅSENØGLE

De er nok de færreste der har lyst til at spilde tid på deres job, og med afsæt i den tanke udviklede GeoPlast sit 
forskallingssystem med et meget klart og simpelt koncept i tankerne: 

• brug så få forskellige elementer som muligt. 

Brug af polymer gav muligheden for at skabe en let, enkel og alligevel meget stærk låsemetode ved hjælp af en 
enkel og smart form, og på den måde blev den karakteristiske røde låsenøgle udviklet.

• Låser stærkt ved et simpelt 90-graders drej

• Let - kun 0,1 kg.

• Intuitiv at benytte - kræver næsten ingen oplæring

• Fuldt forsvarlig manuelt brug

• Kræver ingen brug af hammer - minimerer støj og 

larm på byggepladsen (vigtigt i by-byggerier)



HauCon A/S 
Tlf: 8622 9393
info@haucon.dk

www.haucon.dk

WE KNOW HOW


