MONTERINGSANVISNING

Innan du börjar
Sätt ut snöre/profiltråd för rätt placering av
gjutarken.

®

Gjutark

För stolp- och
balkgjutning

Gräv hålen till rätt djup, forma gjutarket till valfri
diameter eventuellt klipp av arket och tejpa.
Ställ ner det i hålet, ett gjutark för varje hål.
(Format på gjutarket 1000x800 mm).

Verktyg för Gjutark®
Det här behöver du:
Spade
Spett
Tumstock
Spritpenna
Morakniv/plåtsax
Måttband 30 m
Vattenpass
Byggtejp

1
Lätt att hantera
Valfri dimension
Ställbar höjd

www.thuresson.se

Lätt att transportera i en rulle eller i plant utförande.
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Lägg ut arket, klipp arket i önskat format (höjd och
bredd) eller använd det som det är (1000x800 mm)
eller anpassa efter hålets diameter.

Efter måttsättning har hålen grävts.
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Rulla ihop arket till lämplig diameter. Man bör överlappa minst 100 mm i bredd och 200 mm i höjd vid
skarvning.

Ställ ner arket i hålet, packa jorden väl runt om.
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Tejpa runt hela arket några varv (viktigast längst
ner) 20-30 cm mellan våderna (tejpa extra vid
skarvning i höjdled).

Placera arken i hålen, om arken sticker upp mer än
halva arkets höjd över mark bör arket stödjas upp
vid gjutning.
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Bra att veta
Hur mycket betong behöver jag köpa?

Armera pelaren med t ex 4 st armeringsjärn 12 mm
som du sticker ner i botten av hålet.
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Vid diameter

Arkhöjd
800 mm

Arkhöjd
1000 mm

100 mm

7 liter

8 liter

150 mm

15 liter

18 liter

200 mm

26 liter

32 liter

250 mm

40 liter

50 liter

300 mm

57 liter

71 liter

Betong: 1 säck = 25 kg, ca 13 liter.

För belastningskrav, kontakta konstruktören.
Gjutarket kan demonteras
efter gjutning, då får nu en
trevlig mönstrad yta.
Gjutarket kan återanvändas flera gånger!

Innoform® Gjutark®

TÄVLING
Sänd in bild och text på nya
användningsområden!

Nu är det dags att fylla betong i arket, placera
stolp/balkhållarna med snöre/profiltråd i en rät linje
mot varandra innan betongen har stelnat.
Glöm inte att återfylla och packa massorna väl.

Det bästa bild och textförslaget
vinner en resecheck på 10.000 kr.
2-5:e pris belönas med en skruvdragare.
Tävlingen pågår till 1 januari 2009.
Eventuell skatt betalas av vinnaren.

Återförsäljare

Lathund för Ø diameter

Markera arket med penna enligt diameterguiden.
Börja rulla arket vid markeringen.
1000 mm
27 cm =
250 mm Ø

41 cm =
200 mm Ø

54 cm =
150 mm Ø
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11 cm =
300 mm Ø

