
Håll skarven fri från snö och is
Säkerställ en vattentät gjutfog vid vintergjutning och undvik tidsödande arbete 
med hacka och borste för att rensa gjutfogen från snö och is innan gjutning.

”BY-THE-BOOK”

Tips från experten
”Återanvänd kantformen genom att vända foten ut från 

gjutningen. Flytta formpaketet med dig gjutetapp-vis.”

Masterstop svällband

Injekteringsslang

Betonghärdningskabel

Kantform i plåt

Vintertäckmatta

Säker vintergjutning med värmekablar
Vid gjutskarven mellan Bottenplatta / Vägg monteras en slinga 
med värmekabel på överkantsarmeringen i bottenplattan. Strax 
innan gjutning av väggen kopplas värmekabeln in som smälter 
snö och is i gjutfogen som annars skulle behövt rensas bort för 
hand med hacka och borste.

Gjutskarven blir garanterat fri från is och snö som annars 
riskerar att påverka betongkvalitén där den är som viktigast för 
att erhålla en vattentät gjutfog.

Glöm inte att beställa:
Betonglinjal Z Distansering av UK-armering 
Nätstöd  Distans mellan armeringslager 
Rullarmering Överkant och underkantsarmering 
Masterstop Primär vattentätning vid gjutskarv 
Injekteringsats Sekundär vattentätning gjutskarv 

Membran Bentonitmatta eller Proofex 
Kantform Istället för platsbyggd formplyfa och regel 
Najtråd  För maskin eller manuell 
Vintertäckmatta För frostskydd av nygjuten platta 
Härdningskabel Påskyndar och säkerställer härdning 

Bentonitmatta 

Klicka på produktnamnen för mer info | celsa-steelservice.se

https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/armeringsdistanser/betongdistanser/z-linjal-0-8m-14
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/armeringsdistanser/staldistanser
https://celsa-steelservice.se/produkter/rullarmering/
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/vattentatning/svallband-och-tatband/masterstop
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/vattentatning/injektering/monteringssats-40m
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/vattentatning/tatskiktsmembran
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/form-formhantering/kantform
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/montagedetaljer/max-najtrad
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/vintergjutning/betongtackmatta
https://shop-se.gcelsa.com/betonghardningskabel


”BY-THE-BOOK”

Värmekabel för betonghärdning
Betonghärdning för grundplattor, valv, pelare och väggar. Påskyndar härdning 
vid låga temperaturer.

Värmekabel för härdning och uttorkning av betong. Påskyndar betonghärdning och möjliggör en snabbare formrivning vid sträng 
kyla. Kabeln fixeras mot underarmering och aktiveras för uttorkning. Värmekabeln har endast en anslutningsända försedd med 
anslutningskabel med anslutningsdon av 2-ledartyp, vilket gör att den är enkel och snabb att förlägga.

Art.nr. Namn Längd Effekt Anslutningstyp

DBA02A005 Betonghärdningsslinga 3,3 m 130 W Stickpropp 220V

DBA02A001 Betonghärdningsslinga 10 m 380 W Stickpropp 220V

DBA02A002 Betonghärdningsslinga 20 m 735 W Stickpropp 220V

DBA02A003 Betonghärdningsslinga 35 m 1400 W Stickpropp 220V

DBA02A004 Betonghärdningsslinga 85 m 3300 W Stickpropp 220V

DAE01E001 Plastad najtråd (2mm) - - -

Generella monteringsanvisningar betonghärdning

• Förvara kabeln i uppvärmt utrymme. Kabeln blir enklare att förlägga.

• Naja fast kabeln med plastad najtråd på underkantsarmeringen

• Se till att kabeln INTE korsar varandra, kabeln skall INTE komma närmare varandra än 15cm.

• OBS! Kabeln får inte ha kontakt med isolermaterial som mineralull, cellplast eller dylikt.

• Hela värmekabeln skall gjutas in, även skarven mot kallkabel.

• Kabeln sätts i drift direkt efter gjutning.

Kabelskarv skall gjutas in

Böjningsradie 35 mm

CC-avstånd: 25-46 cm

Kabellängd 85m 35m 20m 10m

Effekt (W/m²) Yta m² CC Yta m² CC Yta m² CC Yta m² CC

150 23 27 9 27 5 25 2,5 25

120 29 34 12 34 6 30 3,2 32

100 35 41 14 40 7 35 3,9 38

90 39 46 16 46 8 40 4,2 42

Temperatur utomhus (C) Effekt

0 till -5 90W/m²

-5 till -10 120W/m²

-10 till -15 150W/m²

Beräkning av avstånd för förläggning i betongplatta

Granskad bedömd och godkänd av
Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Beräkning av effekter för väggar och valv
Detta är överslagseffekter för valv, väggar med kylning åt båda sidor. Det är räknat med lågvindstyrka, vid hårdare vindar ökar 
effektbehovet. Vid betongplattor blir effektbehovet lägre, då det endast är kylning från ett håll.

Effekt 75W/m² 100W/ m² 150W/ m² 200W/ m² Effekt CC-avstånd

Plyfa 12 mm + 50mm isolering -7°C -15°C 75W/m² 50 cm

Stål + 50mm isolering -7°C -15°C 100W/m² 38 cm

Stål dålig isolering. Plyfa oisolerat -7°C -10°C 150W/m² 20 cm

Stål oisolerat -8°C 200W/m² 20 cm

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata


