
 

Agrément Certificate  11/4863

Beskrivning och specifikation av  
K-Form avdragsbanor

Tvärsnitt av K-Form

Topplist

Exempel på K-Form monterat på 
et 150 mm tjock betonggolv

K-Form förblir på plats efter
gjutning

Styrpinne

Murbruk

Underlag
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Murbruk

Betong Betong

•  Gör det möjligt att gjuta kontinuerligt
•  Lätt att sätta samman
•  Förborrade hål till styrpinnar
•  Förborrade hål i bottenlisten till förankring
•  Producerad i robust, 100% återvunnen uPVC
•  Avtagbar topplist 
•  Avlägsnas inte efter gjutning
•  Dimensionerade till 50-225 mm betonggolv

Hydratec Scandinavia AB
Utkällevägen 20
694 35 Hallsberg

Sweden
+46-70-521 01 80
www.hydra-tec.se

Avdragsbanor till betonggolv
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10mmK-FORM avdragsbanor i PVC utan mjukgörare har 
utvecklats för byggbranschen som ett billigt, effektivt 
och miljövänligt alternativ till de vanliga stål- och 
träformarna.

De robusta och lätta K-FORM-avdragsbanor framställs 
av 100 % återvunnen PVC och ska inte avlägsnas 
efter gjutning. De kan utan problem skäras till på 
plats och har förborrade hål till styrpinnar i sidlisten 
och till förankring i bottenlisten. Till det patenterade 
K-FORM-systemet hör också en topplist, som kan 
avlägsnas vid tätning av fogar, samt speciella slut-
klämmor för enkel och snabb montering.

Systemet kan användas med dubbel vibratorbalk och 
annan utjämnande utrustning. K-FORM-avdragsbanor 
K135, K85 och K35 används istället för stålformar där 
man önskar expansionsfogar.

Om
K-Form avdragsbanor

K-Form K35-avdragsbanor
til 50-100 mm betonggolv

K-Form K135-avdragsbanor
til 150-225 mm betonggolv

K-Form vinkelsamling
til topplister

Avtagbar topplist

Avtagbar topplist

Förborrade hål till styrpinnar 
med Ø 24 mm och 300 mm 
centrumavstånd, avsedda 
för betonggjutningar med 
djup på 150-225 mm

Förhöjningslist 25 mm

25 mm lång förhöjnings-
list till avdragsbanor

Avtagbar topplist

Förborrade hål till styrpinnar 
med Ø 24 mm och 300 mm 
centrumavstånd

Åtta borrade hål med 800 mm 
centrumavstånd (fyra på varje 
sida) till förankring i murbruket

Åtta borrade hål med 800 mm 
centrumavstånd (fyra på varje 
sida) till förankring i murbruket

Åtta borrade hål med 800 mm 
centrumavstånd (fyra på varje 
sida) till förankring i murbruket

Vinkelsamlingarna i 
topplisten passar  
perfekt med K-Form- 
avdragsbanor K85 och 
K135. De ger en härlig, 
glatt fog och används 
när topplisten ska förbli 
på plats efter gjutning.

•  Ökar höjden med 25 mm
•  Passar perfekt till K-Form avdragsbanor
•  Passar tillsammans med K-Form topplisten
•  Lätt att klicka på plats

K-Form K85-avdragsbanor
til 100-140 mm betonggolv

K-Form K25-förhöjningslist
(till avdragsbanor) 25 mm hög 
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