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Halfenskenor kan efter behov även kapas till på byggplatsen. Kapning av standardlängder
får endast ske 25 mm bakom en förankring, d.v.s. avståndet mellan skenans ändar och första 
resp. sista förankring ska vara 25 mm. Varje Halfenskena måste ha minst två förankringar.

Tabell 1:

Dra skruven till det vridmoment som anges i tabell 1.

Polystyrénfyllning

Ankare

Halfenskenorna är utrustade med spikhål och polystyrénfyllning och är klara för montering. Det är 
viktigt att man använder rätt typ av Halfenskena, enligt vad som anges på ritningen (skenans 
storlek, materialets yta, ankarmodell och längd), att den monteras på formen på rätt sätt och på 
önskad plats, så att skenorna inte flyttar på sig när betongen fylls i eller vibreras. Har man gjort på 
rätt sätt vet man att skenan efter borttagningen av formen är i jämn nivå med betongens yta. Om 
man använder formar av trä ska man fästa skenan med klamrar eller spikar. För fastsättning av 
Halfenskenor av rostfritt stål finns spikar av rostfritt stål typ ENA 28/65 att beställa. Om man 
använder stålformar ska man fästa med skruvar, pluggar, magneter etc. (Þse sidan 2).

Inte mer än 1 
ändankare får 
användas på korta 
längder av HZA 41/22. 
Ingår inte i det 
officiella godkännandet.

För att undvika att rost uppträder, beakta att rostfria Halfenskenor ska lagras separat och att 
förpackningsband av stål måste avlägsnas omedelbart efter ankommen leverans.

Spikhål
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À på insidan av profilens rygg Á Extra på sidan av profilen för alla typer med polystyrénfyllning (delvis också vid kombifyllning)
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Kännetecken:

 2 ankare!³ 

Ett stort utbud av korta och kapade längder klara för installation, levereras av HALFEN.

Halfenskenor med platsmonterade ändankare
HALFEN ändankare ANK-E är prövade och godkända enligt Z-21.4-34 DIBt (Tyskland).
Ej inkluderade i leveransen av Halfenskenor, beställs separat.

Kapa Halfenskenan enligt önskemål. Det kapade tvärsnittet måste vara vinkelrätt mot 
skenans längd. De maximala och minimala måtten på den utstickande delen ”e” i änden 
av Halfenskenan är 225 respektive 35 mm.

Välj rätt ändankare av typ ANK-E för montering i Halfenskenan enligt tabell 1. Tryck fast 
fastspänningselementet mot skenans baksida tills det tar helt stopp; tryck in fyllningen vid 
behov.

HALFENSKENOR - korta längder och kapning efter mått

Godkända av det tyska institutet för 
byggnadsteknik DIBt
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Platsmonterade ändankare
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Önskad kapad längd, klar för installation
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HTA: 
Z-21.4-34

HZA 41/22: 
Z-21.4-145

HZA DYNAGRIP:
Z-21.4-1691

Ingjutningsklara Halfenskenor HTA, HZA och HZA Dynagrip:
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Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.
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Polystyrenfyllning (Vf), användning av ett passande hjälpverktyg (t.ex.snickarhammare, krok 
med platt spets m.m.)

Kombifyllning (Kf), remsor dras ut för hand och lyfts samtidigt ut med ett hjälpverktyg t.ex. 
skruvdragare.
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 Fastsättning i formen:

Fäst Halfenskenan med Halfenskruvar och muttrar genom en gjutform av stål. Tryck in 
skruvhuvudet genom polystyrénfyllningen och vrid 90°.

Gjutform av stål

Gjutform av trä

Borttagande av polystyrénfyllning ur Halfenskenan efter avformningen:

Montering ovanpå betongytan:

Montering genom att trycka in Halfenskenan i nygjuten betong, rekommenderas inte !
Om denna monteringsform är oundviklig, måste ankarskenan vibreras ner i betongen med hjälp av en vibratorstav eller vibratorplatta (min. 10 
sekunder för korta längder eller 20 sekunder per meter för längre skenor).

Det är viktigt med nogrann betongtäthet i området runt Halfenskenan. 

HALFEN AB

Kvalitetsmanagementsystemet från Halfen GmBh är certifierad  efter 
DIN EN ISO 9001:2000, för huvudsäten i Tyskland, Schweiz och Po-
len, certifikat-nr. QS-281 HH. 

Box 150, 435 43 Mölnlycke
     +46 - (0)31 - 98 58 60
     +46 - (0)31 - 98 58 01
E-post: teknik@halfen.se
www.halfen.se
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HALFEN Chan Clip Fästning uppifrån direkt på armeringen, naja fast Halfenskenan Ã.

Halfenskena

Halfenskena Hjälpkonstruktion 

Fästning uppifrån på armeringen med HALFEN Chan Clip.
À Sätt fast Halfen Chan Clip så att dornet i HALFEN Chan Clip kan tryckas in i skenan genom 
ett av spikhålen. Det krävs minst två Chan Clips per Halfenskena.
Á Ytterligare armering Ø 8 eller 10 mm knäpps in på önskad position i ChanClip.
Â Placera skena med Chan Clip och armering på huvudarmeringen, kontrollera höjd och naja 

fast. Ã.

Rekommenderad hjälpkonstruktion för montering av Halfenskenan. Betongen måste noggrannt 
tätas på båda sidor av Halfenskenan med hjälp av en skakflaska(avstånd mindre än 5 gånger 
diametern för flaskan),för att förhindra att luftblåsor bildas.

Fästs till gjutform av trä med klamrar. Beställningskod: KRA

Använd pluggar för att fästa skenan till stålformen.
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Spika fast skenan genom spikhålen i skenans baksida till formen av trä. 
Om man använder Halfenskenor av rostfritt stål rekommenderar vi att 
man använder trådspikar av rostfritt stål som kan  beställas i storlek 
28/65. Beställningskod: ENA


