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Betonggolv formen: T-Form med tillbehör 

ENKEL - BEKVÄMT - EFFEKTIV  - BILLIG 

T-forman används att ange den övre nivån av golvytan. Den kan användas som en kvarsittande profilerad stålform för 

alla typer av betongunderlag.   

Modell Höjd (H), mm Längd (L), mm Metall tjocklek (S), mm Pris,  SEK/m  

T-30 30 3000 (2500) 0.5 ÷ 0.55  

T-45 45 3000 (2500) 0.65 ÷ 0.7  

T-60 60 3000 (2500) 0.75 ÷ 0.8  

Egenskaper: 
 Gör det möjligt att uppfylla tolerans och utjämningskrav på stora golvytor. 

 Skapar rörelse och isolerad fogar  

 Gör det möjligt att bilda vinklade ytor och fungerar som ett gränssnitt mellan betongplattor  

 Ingen ytdeformation från arbete med vibratorbalkar    

 Hål för armeringsgenomföring gör det möjligt att använda armering för att förhindra lyftning av angränsade betongplattor.   

 Minimerar sprickbildning   

Beskrivning av T-Form inställning: 

1. Kör i marken justerskruvar 8mm diameter med avstånd 

 imellan från 750mm till 1200mm, höjd minus 20mm från avsedd 

 golvnivå, med noggrannhet ± 10mm. Höjden av justeringsskruvens inträde i marken 

 beror på markens densitet och varierar från 500 mm (sand) till 50 mm  

(betong). Vid inträde i betongen höjden bör inte begränsas (se bild 1).  

2. En efter en böjs justerskruvarna ut till motsatta sidor och lägg T-form på dem.  

3. Efter inställning av T-form nivå med en avvägningsintrument,  

knyt den med elektrisk svetsning till justerskruvar (see bild 2).  

4. Det är möjligt att placera T-form på betongkullar (se bild 3).  

5. Anslut T-formor mellan varandra med an elektrod av 4 eller 3mm  

diameter (se bild 4).  Det skapar styv-skarvad ram och samma yta nivå utan  

andra åtgärder.  

6. Gjuta betong.  

7. Efter betong fattning är det möjligt att hälla topping på ytan  

för att förhindra T-form från yttre exponering (vatten) och 

 för att eliminera metall korrosion (se bild 5).  

8. Nästa dag är det möjligt att börja skära temperatur fog. 

Fog kan fyllas på en gång med tätningsmassa (se bild 6). 

9. Tätningsmedel är väl fäst på toppen av T-formen, eftersom 

 hålet från cut-off skivan är mindre än F-forms bredd av 0,25 

till 1,0mm. Det är därför tätningsmedel inte går över golvytan.  

10. Om topping inte används, är det nödvändigt att skära betong  

med en kapskiva, vilket är bredare än T-formens topp (se bild 6) och 

fylla i hålet med tätningsmedel. Den förhindrar T-form från korrosion.  

11. Vid slipning av golvet med slipmaskiner, slipas den övre  

delen av profilen och fylls i inuti profilen med ett tätningsmedel  

och sedan vid behov slipas igen.     

 


