Bryt köldbryggan med den nya
generationen HIT HP-/SPbalkonginfästning

Innovationer är vår vardag.
Den nya HALFEN HIT är nu ännu bättre!
HIT är en av HALFENs standardprodukter och har använts i byggindustrin under flera år. Produkten
är mycket uppskattad genom att den erbjuder en mängd fördelar, den är kostnadseffektiv, hindrar
uppkomst av mögel och fukt och minimerar energiförbrukningen. Nu har vi gjort HIT ännu bättre
genom HIT-HP High Performance.

1 meters längd

0,25 meters längd

HIT-modulerna levereras i 0,25, 0,5 och 1,0 meterslängder och har ett integrerat brandskydd (F120).
De reducerar dessutom ljudöverföringen och uppfyller ljudklass B och C.

En lösning som motverkar köldbryggor
och ger besparningar direkt, och på sikt
HIT Balkonginfästning från HALFEN är en
intelligent lösning som förenklar uppfyllandet av nya EU-direktiv avseende
energiprestanda för bland annat bostadshus. Vinsterna med HALFENs balkonglösning tillfaller alla som är involverade
i byggprocessen - direkt och under hela
husets livslängd.
Att fästa in balkonger utan att skapa köldbryggor är konstruktionstekniskt svårlöst.
Traditionellt görs det genom hopgjutning med
bjälklaget, antingen kontinuerligt utmed

balkongplattans längd eller med intermittenta
punkter där köldbryggan går obruten in i byggnaden.
HALFENs lösning på detta problem är den kostnads- och energibesparande balkonginfästningen
HIT, som ger en obruten isolering över fasaden.
Alla arbetsmoment kring HIT Balkonginfästning
är genomtänkta och påverkar hela byggprocessen positivt.

Bättre isolerförmåga genom:
• den smarta lösningen med CSB-moduler
tillverkad av en fiberarmerad betong med
mycket hög kapacitet och bra isolerförmåga

• reducerad tvärsnitt för dragarmeringen
genom isoleringen
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• användning av stenull klass A1 och
därigenom också ett automatiskt brandskydd REI 120 (F 120)
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Flera fördelar!
Brandskydd

Montering och funktion

• REI 120 (F 120) är standard för alla HIT-HP MV / HIT-SP
MV - element

• Stabil plastkåpa med fixerad dragarmering

• Ingen montering av extra brandskydd på sidorna då det är
brandskyddsmaterial på alla sidor
• Ingen förväxling av element med eller utan brandskydd



• Inga extra åtgärder erfordras för att uppnå REI 120 (F 120)
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Statik

• Optimalt skydd av isoleringen från mekanisk påverkan

• Enkel montage av HIT-modulen även ovanifrån
• Inga svetsade montagejärn

• Tvärlastkapacitet upp till 160 kN/m vid bjälklagstjocklek
h ≥ 16 cm

≤ 160 kN/m
≥ 16 cm

• DIBt-testad och typgodkänd / SBS-certifiering G1 002
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• Användarvänlig programvara med optimerat modulutnyttjande

elasse

• Exakt installation genom standardiserade modulbredder
på 0,25 m, 0,50 m och 1,00 m och där tillhörande fyllkroppar

Fördelar för alla i byggprocessen
Arkitekten:

Får större spelrum för sina visioner.

Konstruktören:

Får en överlägsen teknisk lösning samt förenklad
projektering med kostnadsfri support och tidsbesparande verktyg. I den tekniska supporten ingår CAD-ritningar, tekniskt beräkningsprogram (FEM) och
en ekonomisk beräkningsmodul som räknar hem investeringen över tid.

Byggherren:

Får sin investering i de flesta fall betald redan inom 10
år tack vara lägre energiförbrukning. Får även en bättre boendemiljö där kondens, kallras och kalla golv är ett minne blott.

Byggentreprenören: Får en överlägsen kostnadseffektivitet med
säker och effektiv montering samt minimerad krantid.
Detta tack vare korta utstick i bakkant på balkongen samt en tryck- och tvärkraftsmodul (CSB), som inte kolliderar med bjälklagets armering vid montage.
Dörrkarmar kan drevas direkt mot HIT-modulens ovansida. Vid platsgjutning används HIT-modulen som en formsida. Antalet felkällor vid montage
minskar.
Prefabtillverkare: Får en enkel och snabb formsättning med
hjälp av standardmoduler. Korta utstick i bakkanten av balkongen kan bidra
till minskade hanterings- och transportkostnader. HIT-modulen används som
formsida vid gjutning i fabrik.
Boende: Får en god boendmiljö utan risk för störande ljud och kalla
golv. Låga energikostnader är dessutom en självklarhet och ett krav från
boende i nybyggnation.
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