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VINTERGJUTNING
Brrr. Vinterhalvåret är en speciell utmaning när det 
kommer till betonggjutning. Här hittar du produkterna 
som underlättar betongarbete i kyla, frost och snö. 

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.



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 3500 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

S-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



Elektrisk värmematta/tjältiningsmatta
Används vid tjältining upptill 50 cm per dygn, frostskydd av gjutsand, uppvärmning av 
gjutformar, vattenledningar och avloppsrör med mera.
Försedd med öljetter på sidorna för fixering alternativt upphängning. Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 
8 mm portät cellplast. Reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat.

Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp. Spänning: 230V. Effekt: 1000W.  Storlek: 3x1 m

• Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylonfiberväv.
• Isolering av självslocknande skumplast.
• Värmekällan är en armerad värmekabel med teflonisolering.
• Automatisk temperaturreglering.
• Stänkvattenskyddad.
• Försedd med öljetter för fastsättning, alternativt upphängning 

samt spännband för transport och förvaring.

Artikelnummer Artikel Längd Tjocklek Vikt Anslutningstyp Effekt

DBA01B001 Elektrisk värmematta 3 x 1 m 20 mm 11 kg Jordad stickpropp, 220V 1000W/230V

Pelarvärme
Pelarvärme med automatikbox.
Fyra stycken värmekablar. Längd per värmekabel är 390 centimeter kallkabel. Automatikboxen är 
utrustad med jordfelsbrytare och två meter sladdställ. Anpassad för upprepad användning. 
Total effekt är 360 watt.

Artikelnummer Artikel Effekt

DBA02A011 Pelarvärme 360W 4x3.9m 360W

Väderskydd med formelement
Täta öppningar tillfälligt med kanalplast eller Flexiform.
Vintersäsongen brukar inte bjuda på något vidare väder. Täta arbetsplatsens dörr- och 
fönsteröppningar tillfälligt mot blåst och nederbörd med kanalplast eller formelement. 
Smidigt att montera, stabilare är plastfolie, och kan återanvändas både som väderskydd 
på nytt  eller som gjutform.

Läs mer i vår webbshop eller i vår katalog för betongkomplement. Kanalplast Flexiform
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Artikelnummer Artikel Längd Bredd Max lyft Totalvikt

DBA01A003 Lyftsegel 5,8 m 5,8 m 1000 kg 36 kg

Artikelnummer Artikel Effekt Längd Min. temp. Max tryck

DBA02A006 Vinterslang 10 watt/m 25 m –30°C 10 bar

Betongtäckmattor
Används vid vintergjutning för att skydda nygjuten betong mot frost.
Betongtäckmatta - polyetencellplast 
Betongtäckmatta av polyetencellplast med goda isoleringsegenskaper.  Används för att täcka nygjuten betong. Avlägsnas enkelt efter 
härdning för att återanvändas. Kan även användas som isolering av vattenledningar. Åldersbeständig och tål temperaturer mellan -40° 
till +90° Celsius. 

Artikelnummer Artikel Bredd Längd Tjocklek

DBA01A001 Täckmatta 2x50m 2m 50 m 10 mm

Snösegel/lyftsegel
Dimensionerat och testat för att motsvara säkerhetskraven enligt 
EN 12641-2: 2006
Oumbärligt redskap på arbetsplatsen för att flytta massor upp till 1000 kg. Går även att använda 
som presenning när snöfall väntas. Vid avtäckning är det bara att lyfta bort seglet med kran och 
forsla bort snön. Smidigt!

Artikelnummer Artikel Bredd Längd Tjocklek

DBA01A004 Täckmatta Combitherm 1.35m 3 m 50 mm

Betongtäckmatta/termomatta - Combitherm
Följsam och smidig termomatta med högt isoleringsvärde, 50 mm tjock. Används för att isolera 
nygjutna betongkonstruktioner mot kyla eller värme för att få en kontrollerad härdning. Suger 
ej åt sig vatten. Skulle mattans ytterhölje få revor och bli blöt, så hängs den enkelt upp för att 
dränera ut vattnet. Eventuella revor tejpas med silvertejp. Mattan är gift- och luktfri, tillverkad av 
miljövänligt material och sorteras som brännbart vid kassering.

Betongtäckmatta- Polyetencellplast

Betongtäckmatta- Combitherm
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Nordens ledande aktör inom armeringsprodukter samt Sveriges enda tillverkare av 
armeringsnät. Försäljningskontor finns i hela Sverige från Ystad i söder till Umeå i norr.

Vinterslang, 25 meter
Uppvärmd slang för transport av vatten (även dricksvatten).
Tillverkad av livsmedelsgodkänd PVC. Stickkontakt för uppvärmning med självbegränsande 
värmekabel. 25 mm invändig gänga för anslutning mot utkastare. Adapter för övriga dimensioner. 
Anslutning munstycke: 20 mm ¾ tum utvändig gänga. Önskad längd via adapter. 


