GLASFIBERSTAG
Gängat formstag av glasfiber

VI STÖDJER DITT BYGGE

GLASFIBERSTAG
Vårt gängade glasfiberstag.
Effektivt, ekonomiskt och estetiskt
Gängningen gör staget idealiskt till att användas ihop med
storform där man vill dra ihop gjutformarna. Den låga vikten
gör glasfiberstaget till en bra partner på arbetsplatsen, lätt och
smidigt att hantera. Glasfiberstaget finns i två olika dimensioner, Ø 20 samt Ø 15 mm. Tillåten last är för Ø 20 staget 90 kN
och för Ø 15 staget 40 kN. Till Ø 15 staget används vanliga
standardmuttrar med Dywidaggänga och till Ø 20 staget en
specialmutter med fast formstagsplatta. Formmax formstagsmuttrar är utformade så att de kan ta upp lutningar på 10°.
Stagen är dessutom ytbehandlade för att undvika utstickande
glasfibrer.
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GLASFIBERSTAG
Estetiskt avslut
Formmax formstag av glasfiber tar bort den estetiskt fula efterlagningen
i betongkonstruktioner. Efter rivning kapas det betonggrå staget enkelt i
väggliv och smälter därmed in i betongkonstruktionen.

Testat för vattentäthet till
vattentryck på 80 meter.
Glasfiberstaget är testat hos Vattenfall Utveckling gällande bland annat
alkalibeständighet och vattentäthet. Testet för vattentäthet gjordes både
med och utan vattenspärr ner till ett vattentryck på 80 meter med täta
provkroppar som resultat. Kontakta oss för rekommendationer gällande
vattenspärr.

Sortiment
Leverans sker som standard i längder

om 5 800 mm alternativt i kapade fixlängder.
Dimension
mm

Längd
mm

Tillåten last

Vikt
kg/st

Glasfiberstag gängat

Ø 20

5 800

90 kN

4,20

81108

Formstagsmutter för glasfiberstag

Ø 20

81107

Kombimutter glasfiber / Dywidag

Ø 20/15

140

0,90

14041

Sexkantmutter för glasfiberstag, svetsbar

Ø 20

70

0,40

41215

Glasfiberstag gängat

Ø 15

5 800

81003

AZ Formstagsmutter 230 för stag

Ø 15

81104

Skarvmutter med fastsvetsat formstag

Ø 15

500

1,30

14035

AZ Sexkantmutter för stag, svetsbar

Ø 15

70

0,30

Art. nr

Benämning

41220

1,70

40 kN

2,20
2,40
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Vi är idag en ledande leverantör till byggindustrin i Sverige och

marknadsledande på monteringsstöd. Vi har lång erfarenhet och gedigen
förståelse för branschen och bistår med högkvalitativa produkter samt
hjälp och kunskap vid speciellt komplicerade fall.

