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Dette katalog giver et overblik over vores produkter: 

 > Armeringsstænger

 >  Armeringscoil

 >  Klippet og bukket armering

 >  Svejste armeringsenheder

 >  Armeringsnet

 >  Bamtec rullenet

 >  Armeringskoblinger

 >  Armeringsstole

 >  Montagebøjler

Endvidere giver kataloget teknisk vejledning i forbindelse med 
armeringsudformning og beregning af stødlængder.
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Celsa Steel Service
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Celsa Steel Service A/S har været førende i industrialiseringen af armering i 

mere end 40 år.

Siden august 2006 har Celsa Steel Service A/S tilhørt  Celsa GroupTM.

I Ølstykke er vi blandt Danmarks førende leverandører af armeringsstål. 

Svejste armeringsnet og ilægningsfærdig armering er vores kerne forret-

ningsområder. Vi har været med på Danmarks største projekter herunder 

Storebælt, Øresundsforbindelsen og Metroen i København. 

Hos Celsa Steel Service kan I bestille armering direkte til hurtig levering. 

Vi leverer dagligt i hele Danmark med førende, dansk transportør. 

Vores konsulenter er altid parate til at give råd og vejledning til at løse jeres 

armeringsbehov. Vi arbejder med samtlige interessenter i byggebranchen; 

myndigheder, rådgivere, entreprenører, grossister, elementfabrikker m.fl..

Vi deltager aktivt i projekterne og kommer med anbefalinger til, hvordan 

armeringsprojektet mest hensigtsmæssigt kan udformes ud fra en 

økonomisk og tidsmæssig betragtning.

Vi tilpasser leverancerne til projektet, således at det passer med indbyg-

ningstakten i byggeriet. Dermed lettes styringen og håndteringen på 

byggepladsen og lagerbindingen reduceres.

Alle råvarer produceres på eget stålværk, Mo i Rana, Norge. 

Værket er miljø certificeret efter ISO 14001.

Bearbejdning foregår i Danmark og følger dansk lovgivning 

og overenskomst.



CelSa Group TM

CELSA GROUPTM er Europas største producent af armering.

Med 8 stålværker i Europa er CELSA GROUPTM en af de største leverandører af 

armering, bjælker, profiler og stangstål i Europa.

Udover stålværkerne består CELSA GROUPTM af en række produktionsselskaber, 

herunder Celsa Steel Service, som viderebearbejder armeringsstænger og coils 

til endelige armeringsprodukter.
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Celsa Steel UK, Cardiff Celsa Armeringsstål
Mo i Rana

Nervacero, Bilbao Celsa Huta Ostrowiec, 
Ostrewiec

Global Steel Wire, Santander Celsa, France, Bayone

Celsa Atlantic, A Coruña Celsa, Barcelona



Bæredygtig produktion
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Hvad der er enden for nogen, er begyndelsen for os.

Stål er et af de mest attraktive, holdbare og bæredygtige materialer. Det kan 
genbruges gang på gang uden at miste de gode egenskaber. På grund af stå-
lets magnetiske evner er det let at udvinde fra skrot og dermed let at genbruge.

Mere end 2000 forskellige typer stål indgår i vores hverdag og gør den i mange 
henseender lettere. Fra dette materiale bliver der lavet transportmidler, bygnin-
ger, infrastruktur og dagligdags ting til vores hjem.

Men stål er mere end det. Stål kan genbruges 100 % og vores produktion 
genererer nyt stål fra mere end 10 mio. tons skrot om året. Dette bidrager i høj 
grad til beskyttelsen af vores miljø og til bevaring af de naturlige ressourcer for 
de kommende generationer.

Hvor andre ser affald, ser vi en mulighed for at gendanne stålet og bruge det 
på nye måder. Teknologien, der anvendes i vores værker, er det mest effektive 
og up-to-date i hele jern- og stålindustrien med den laveste mængde affalds-
produkter pr. enhed stål, der produceres.

Der findes to forskellige teknologier til stålfremstilling; den ene er baseret på 
højovne, der anvender jernmalm, mens den anden bruger elektroovne og skrot 
som råmateriale.

Alle stålværkerne i CELSA GROUPTM anvender udelukkende elektroovne, og 
dermed er al vores stålproduktion baseret på skrot. Produktionsteknologien 
er den nyeste og mest effektive til gavn for energiforbruget, forbrug af råstoffer 
og emissioner. Anvendelse af skrot som råmateriale har store miljømæssige 
fordele sammenlignet med traditionel stålfremstilling baseret på jernmalm.

Brydning af jernmalm er i sig selv energikrævende, og de store mængder skal 
ofte transporteres over lange afstande. Ved anvendelse af skrot kan der bruges 
materiale fra regionen, og mængderne der skal transporteres er mindre.

De store mængder råmaterialer, der anvendes ved den traditionelle fremstil-
ling, kræver store mængder energi og medfører derfor et stort CO2 udslip. 
Omsmeltning af skrot i elektroovne kræver kun 25 % af energien pr. færdigt ton 
stål i forhold fremstilling af stål ved den traditionelle metode.

Alt stål som Celsa Steel Service forarbejder er produceret på Celsas stålværk 
i Mo i Rana, der er beliggende ved polarcirklen i Norge. Stålværket har stor 
fokus på at bidrage til et rent miljø. Der anvendes hovedsageligt forureningsfri 
hydroenergi. Endvidere dækkes 20 % af energiforbruget af overskudsvarme fra 
nærliggende industrier. 

I midten af 2008 begyndte værket at anvende en ny teknologi. Udledning af 
kviksølv og dioxin er reduceret med over 95 % og udledning af støv er ligele-
des reduceret markant. Ved at forvarme skrottet inden smeltning er energifor-
bruget reduceret med ca. 17%. 

10 tons færdigt stål

 

fremstilling baseret 
på jernmalm

6 t kul & koks
14 t jernmalm

  2 t skrot

11 t skrot

fremstilling baseret 
på skrot

På denne måde bidrager Celsa til
 bevarelsen af vores miljø:

•  Ved at anvende den mest bæredygtige 
 stålproduktionsteknologi.

•  Ved at genvinde udtjente stålprodukter.

•  Ved at genanvende affald fra industrier, 
 der bruger stål, som råmateriale.

•  Ved at producere 100% genbrugelige 
 produkter.

Celsa Steel Service A/S er certificeret i 
miljøledelse efter ISO 14001:2004.



armeringsstænger
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svejsbart kamstål B550Br 

 
Beskrivelse

Varmvalsede ribbede stålstænger til armeret beton. Stålet smeltes i en elek-
troovn, støbes til billets og valses til endelig størrelse på CELSA Armeringsstål 
stålværket i Mo I Rana (Norge). De færdige egenskaber opnås gennem en 
bratkølet, selvhærdende, accelereret afkølingsproces.

Certificering

Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2009: Y
Stængerne produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/EN 
10080:2006. For gældende certifikater henvises til 
www.celsa-steelservice.com

produktsortiment

Stængerne føres i følgende dimensioner: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 - 
32 mm. Alle dimensioner lagerføres i 12 m længder. Fra 10 til 25 mm lagerføres 
endvidere 14 m længder. Visse dimensioner lagerføres også i andre længder 
op til 18 m.

Mekaniske egenskaber

andre egenskaber

Mærkning

   

Diameter (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 32

fR,min 0,039 0,045 0,052 0,052 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056

Metervægt (kg/m) 0,228 0,407 0,636 0,915 1,24 1,63 2,54 3,97 6,52

d < 8 mm d > 8 mm

Karakteristisk flydespænding, fyk (MPa) 550 550

Karakteristisk trækstyrke, ft (MPa) 650 650

Minimumværdi af k=(ft/fy)k 1,08 1,08

Tøjning ved maksimal kraft, 3uk (%) 5,5 8

Duktilitetsklasse, jf. Eurocode 2, anneks C B B

–

Mærkning af 6 og 8 mm: 
Se armeringscoil

56

Y1



armeringscoil 
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Kamstål i Coil B550Br
 
Beskrivelse

Stålet produceres på samme måde som stænger, men oprulles i store 
ringe, enten som vildtviklede coils eller omspolede coils. 

Certificering

Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2009: Y
Coils produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/EN 
10080:2006. For gældende certifikater henvises til 
www.celsa-steelservice.com

produkt

Mekaniske egenskaber

andre egenskaber

Relativt ribbeareal og metervægt. 

Mærkning

Coiltype Dimensioner Vægt pr. coil
(kg)

Højde
(mm)

Indre dia.
(mm)

Ydre dia.
(mm)

Vildtviklet 6-8-10-12-16 1750 1500-1700 850-900 1250

Omspolet 6-8-10-12 2500 700 600 1200

Diameter (mm) 6 8 10 12 16

fR,min - vildtviklede 0,054 0,054 0,054 0,054 0,060

fR,min - omspolede 0,050 0,054 0,054 0,054    -

Metervægt (kg/m) 0,228 0,407 0,636 0,915 1,63

Vildtviklede Omspolede

Karakteristisk flydespænding, fyk (MPa) 550 550

Karakteristisk trækstyrke, ft (MPa)  650 650

Minimumværdi af k=(ft/fy)k 1,10 1,10

Tøjning ved maksimal kraft, 3uk (%) 6,0 5,7 

Duktilitetsklasse, jf. Eurocode 2, anneks C B B



Celsa tilbyder levering af færdig tildannet armering til direkte montering i 
betonformen. Den tildannede armering leveres bundtet, sorteret og mærket 
efter jeres ønsker.

Vi sørger for, at I får den rette mængde til det aftalte tidspunkt. På den måde 
kan I koncentrere jer om monteringen af armeringen uden at skulle bruge tid 
på klipning, bukning, mærkning, sortering m.v. Armeringen bliver tildannet 
efter de gældende bestemmelser og med de korrekte bukkeradier.

Armeringen afregnes efter vægt, hvilket betyder, at I ikke betaler for spild. 

Klipning og bukning

Med tildannet armering sparer I klipning og bukning på stedet. Dette giver sto-
re ergonomiske og kvalitetsmæssige fordele. Fremføring, udretning, klipning 
og bukning udføres for diametre op til 16 mm i én arbejdsproces på bøjleauto-
mater og med et minimum af manuelt arbejde. Dette sker i varme industriloka-
ler med moderne dataudstyr, som arbejder direkte op mod ordresystemet. 

Bukkelister/armeringstegninger

Celsa kan tilbyde udarbejdelse af bukkelister ud fra projekttegningerne. Vi la-
ver et armeringsprojekt med angivelse af, hvor de forskellige typer skal anven-
des. Ved gennemgang af projektet kan Celsa ofte bidrage med at finde mere 
hensigtsmæssige løsninger og opdage eventuelle mangler i tide, således at 
forsinkelser på pladsen undgås.

Ved mere komplekse projekter kan Celsa tilbyde armeringen designet i 3D 
værktøjet Tekla.

Mærkning

Ved mærkning af armeringen anvendes en mærkebrik. Denne angiver ordrenummer, bygningsdel, positionsnummer og 
antal i overensstemmelse med bukkelisten. Ligeledes vises et symbol på det bukkede jern. Mærkebrikken kan mærkes 
med én af 10 farver, som kan bruges til opdeling i bygningsområder eller støbeetaper.

Tolerancer

Længdetolerancer ved klipning er +0/-15 mm. 

Ved bukning anvendes kun minustolerancer med mindre det særskilt angives, at plustolerancer skal gælde.

Minustolerancen er:
• 10 mm for bukkemål L<1000 mm
• 15 mm for bukkemål 1000<L<2000 mm
• 20 mm for bukkemål L>2000 mm

Vinkeltolerancen er 1,0°

Klippet og bukket armering
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Klippet og bukket armering
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Bukkeradier
Armeringen bukkes i henhold til Eurocode 2. 

Tabellen viser de gældende bukkedornsdiametre, og mindste 
nakkemål, som bøjler kan udføres med.

typeblad 
Armering kan bukkes i et utal af former og nedenstående typer er kun et udpluk af alle mulighederne.

Diameter 6 8 10 12 14 16 20 25 32

Bukkediameter 24 32 40 48 56 64 140 175 225

Min. nakkemål

60 80 90 115 150 170 300 350 400

Min. nakkemål

40 52 65 78 90 105 195 245 310

Mål i O (ringe) udregnes automatisk.

forankringskroge. Ønskes der kroge 

som angivet (stiplet) tilføjes L.

Ønskes krogen modsat tilføjes M. 

Alle mål er udvendige mål.

Bukkemålet følger yderkonturen.

V°

v < 90° v = 90°

V°
V°

v > 90°

V°

v < 90° v = 90°

V°
V°

v > 90°

V°

v < 90° v = 90°

V°
V°

v > 90°



Svejste armeringsenheder
Dagens byggeprojekter er ofte presset på byggetiden, men ved brug af svejste armeringsenheder 
kan der vindes tid og spares arbejdskraft på byggepladsen. De færdige enheder letter det manuelle 
arbejde og bidrager således til en bedre arbejdssikkerhed.

Typiske anvendelser for svejste armeringsenheder er fundamentsbjælker og fundamentskurve, som 
kan udformes præcist til det enkelte projektet. 

Enhederne fremstilles på vor fabrik af kvalificerede specialister, der er uddannet i at fremstille hæfte-
svejst armering. Produktionen foregår i overensstemmelse med DS/EN ISO 17660-2 og kontrolleres 
af et akkrediteret certificeringsorgan.
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armeringsnet - generelt
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Armeringsnet er en af de armeringsløsninger fra Celsa Steel Service, som 
medfører besparelser i materialer og tidsforbrug.

Nettene produceres i Ølstykke og Halmstad.

 
Fordele

 > Hurtig udlægning med mindre arbejdskraft

 >  Ingen specialiseret arbejdskraft til armeringsarbejdet

 >  Svejste samlinger, der gør nettene stive, så de er lettere 
  at montere i formene.

 >  Stænger op til ø16 mm

 >  Stort udvalg af lagernet og mulighed for projekttilpassede net.

 
Beskrivelse

 > Specialnet. 
  Projekttilpassede net i størrelser op til 3,8 x 12 m.
  Maskevidde, stangdiameter, dimensioner og evt. stødlængder 
  udføres efter ønske indenfor produktionsmulighederne.

 >  Celsa net. Lagerførte net i 3,0 x 6,0 m med stødzone på to sider.

 >  Standard net. Lagerførte net i 2,35 x 5,0 m uden stødzone.
 
 
egenskaber og mærkning

Se afsnittene ”Armeringsstænger” og ”Armeringscoil”

 
Certificering

Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2009: Y
Nettene produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/EN 
10080:2006. For gældende certifikater henvises til 
www.celsa-steelservice.com

 
Stødlængde

I henhold til Eurocode 2 er der en række parametre, der bestemmer stød-
længden. Bl.a. har dæklagets tykkelse og betonstyrken indflydelse på stød-
længden. Til brug for bestemmelsen af stødlængden for net kan skemaer på 
side 16 benyttes.



Specialnet
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Specialnettet er egnet til større projekter, som et besparende alternativ til 
levering af standard net eller løse stænger.

Ved at tilpasse og optimere størrelsen mindskes spild og afklip, ligesom 
antallet af stød mindskes i forhold til standard net.

Nettet kan produceres i en størrelse op til 3,8 x 12,0 m og med en stang-
diameter op til 16 mm. Trådene kan placeres trinløst og med uens afstande.

Forskel i diameter på længde- og tværtråd må max. være 6 mm.

Min. 25 mm
Max. 1150 mm
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For bredder over 3,6 m skal der anvendes følgebil til transporten.

Tolerancer: Længde og bredde: +5 / -10 mm
   Placering af tråd: +5 / -5 mm

Højst 33 længde tråde

Svejsebredde højst 3700 mm



Celsa net

Standard net
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Celsa net er standard lagervare hos Celsa Steel Service.
Formatet er for alle dimensioner 3,0 x 6,0 m.

Uanset stritternes længde i nettet skal den korrekte stødlængde 
bestemmes for det konkrete projekt, f.eks. ved brug af tabellerne 
på side 16.

Formatet på standardnet  er 2,35 x 5,0 m.
Generelt har disse net ikke strittere på nogen side. Stød skal udføres enten ved, at nettene 
lægges over hinanden eller ved ilægning af løse strittere. Enkelte dimensioner lagerføres 
dog med strittere på to sider i henhold til nedenstående tabel.

Type Diameter s L T kg/stk.

6015 6 150 575 575 48,6

8010 8 100 575 575 128,2

8015 8 150 575 575 86,7

8020 8 200 575 575 65,9

10010 10 100 675 675 194,6

10015 10 150 725 725 129,7

10020 10 200 775 775 97,3

12010 12 100 775 775 271,8

12015 12 150 875 875 178,4

12020 12 200 975 975 131,8

16010 16 100 1050 1050 439

16015 16 150 1150 1150 287,8

Type Diameter (mm) Maskevidde (mm) kg/stk

6015 6 150 35,5

8010 8 100 93,8

8015 8 150 63,2

8020 8 200 46,9

10010 10 100 146

10015 10 150 98,7

10020 10 200 73,3

12015 12 150 142

12020 12 200 107

Med strittere på to sider

8015stz 8 150 53,1

10015stz 10 150 79,1

10020stz 10 200 59,7

12010stz 12 100 165,2

12015stz 12 150 127,7

LS

S

T
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Armerings- Antal Enhed Armeringsdiameter (mm)
afstand stænger

(mm) pr. m  6 8 10 12 14 16 20 25

75 13,33 mm2 377 670 1047 1508 2052 2680 4188 6543

  kg 3,05 5,42 8,46 12,19 16,59 21,67 33,86 52,91

100 10 mm2 283 503 785 1131 1539 2011 3142 4909

  kg 2,29 4,06 6,35 9,14 12,45 16,26 25,40 39,69

125 8 mm2 226 402 628 905 1232 1608 2513 3927

  kg 1,83 3,25 5,08 7,32 9,96 13,01 20,32 31,75

150 6,67 mm2 188 335 524 754 1026 1340 2094 3272

  kg 1,52 2,71 4,23 6,10 8,30 10,84 16,93 26,46

175 5,71 mm2 162 287 449 646 880 1149 1795 2805

  kg 1,31 2,32 3,63 5,23 7,11 9,29 14,52 22,68

200 5 mm2 141 251 393 565 770 1005 1571 2454

  kg 1,14 2,03 3,18 4,57 6,22 8,13 12,70 19,84

225 4,44 mm2 126 223 349 503 684 894 1396 2182

  kg 1,02 1,81 2,82 4,06 5,53 7,23 11,29 17,64

250 4 mm2 113 201 314 452 616 804 1257 1963

  kg 0,91 1,63 2,54 3,66 4,98 6,50 10,16 15,88

275 3,64 mm2 103 183 286 411 560 731 1142 1785

  kg 0,83 1,48 2,31 3,33 4,53 5,91 9,24 14,43

300 3,33 mm2 94 168 262 377 513 670 1047 1636

  kg 0,76 1,35 2,12 3,05 4,15 5,42 8,47 13,23

pladearmering

Tabellen viser tværsnitsarealet i mm2 pr. lb.m og vægt i kg pr. m2 
(gælder kun for den ene retning). 
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Stødlængder for net

Nedenstående tabeller angiver trækstødlængder for net.
 
Ved anvendelse af net stødes alle stænger i samme snit, og de angivne 
stødlængder inkluderer derfor den tilsvarende faktor 1,5. For forudsætninger 
og regler omkring dæklag, se afsnittet ”Beregning af stødlængde generelt”.

Desuden forudsættes, at afstanden mellem stængerne er mere end det dobbelte af dæklaget. 
Dette vil normalt gøre sig gældende for netarmering.

De beregnede stødlængder er oprundet til nærmeste 25 mm.

8 mm net
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

15 mm 600 500 450 400 375 350 325
25 mm

475 425 375 325 300 275 27535 mm
45 mm

10 mm net
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

15 mm 800 675 600 550 500 475 425
25 mm 675 575 500 450 425 400 375
35 mm

600 525 450 425 375 350 325
45 mm

12 mm net
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

20 mm 925 800 700 625 575 550 500
25 mm 850 725 650 600 550 500 475
35 mm

725 625 550 500 450 425 400
45 mm

16 mm net
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

25 mm 1250 1075 950 850 775 725 675
35 mm 1125 950 850 775 700 650 600
45 mm 1000 850 750 675 625 575 550

20 mm rullenet
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

25 mm 1625 1400 1250 1125 1025 950 900
35 mm 1500 1300 1150 1025 950 875 825
45 mm 1375 1175 1050 950 875 800 750

25 mm rullenet
Betonstyrke

Dæklag
20 25 30 35 40 45 50

30 mm 2050 1750 1575 1400 1300 1200 1125
35 mm 2000 1700 1525 1375 1250 1150 1075
45 mm 1850 1600 1425 1275 1175 1075 1000
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BaMTeC®
- Rullenet

BAMTEC® Rullenet er et armeringsnet i en retning rullet omkring en cirkulær 
spiral. 

BAMTEC® Rullenet er især velegnet i forbindelse med dækkonstruktioner, hvor 
nettet kan rulles uhindret ud. Rullenettet kan udformes med skæve geometrier, 
således at det passer præcist i ikke-rektangulære områder.

I forhold til normal svejste net er det med rullenettet muligt at lave net, der dæk-
ker meget store arealer. Rullenettet kan rulles ud manuelt, og arbejdet der kræ-
ves til at placere/anbringe nettet er væsentligt reduceret i forhold til traditionel 
armering. Byggetiden forkortes dermed mærkbart.

Med BAMTEC® Rullenet kan der laves net med stænger op til 25 mm, hvor tra-
ditionelle net kun kan laves med stænger op til 16 mm.

Fordele

 > Hurtig udlægning
 >  Mange geometriske muligheder
 >  Stænger op til 25 mm
 >  Færre stød, og dermed væsentlige besparelser i tons
 >  Ingen klipning på stedet 
 >  Intet spild 
 >  Kortere byggetid 

 
Muligheder

Dimensioner: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 – 20 - 25 mm

Bredde: For dimension 8 – 12 mm: Max. 12 meter
For dimension 14 - 25 mm: Max. 15 meter
Alle dimensioner: Min. 1,7 meter

Vægt pr. rulle: Max. 1,5 tons

Armeringsafstand: Trinløs fra 50 mm op til 250 mm. Højst 320 stænger

Rullediameter: Max. 600 mm

 
egenskaber og mærkning

Se afsnittene ”Armeringsstænger” og ”Armeringscoil”

 
Certificering

Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2009: Y
Rullenettene produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til 
DS/EN 10080:2006. For gældende certifikat henvises til 
www.celsa-steelservice.com
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Beregning af stødlængde generelt

På grundlag af reglerne i Eurocode 2 kan trækstødlængden 
beregnes på følgende vis: 

Stødlængde = A · B · C 

Stødlængde skal som minimum være 200 mm, uanset at beregningen kan give mindre værdi.

Forudsætninger for beregningen:

> Armeringskvalitet 550 MPa > Stål udnyttet til fyd

> Normal kontrolklasse > In-situ beton
> Gælder alene for trækarmering > Gode vedhæftningsforhold jf. Eurocode 2 afsnit 8.4.2.

Eventuel mulighed for yderligere reduktion af forankringslængden ved indregning af tværar-
mering og tværtryk er ikke medtaget.

Miljøklassen angiver minimumskrav til dæklaget.

Miljøklasse Passiv Moderat Aggressiv Ekstra aggressiv

Dæklag (mm) 15 25 35 45

Minimum dæklag i normal kontrolklasse

 
Dæklaget skal endvidere som minimum være stangdiameteren + tolerancetillæg.

Broer projekteret efter Eurocode 2, del 2 skal udføres med et større dæklag end angivet ovenfor.

Der kan være yderligere krav til dæklaget i forbindelse med brandteknisk dimensionering.

a 
A svarer til basisforankringslængden

16 20 25 30 35 40 45 50

5 325 280 245 215 195 180 165 155

6 390 380 290 260 235 215 200 185

8 520 450 390 345 310 285 265 245

10 650 560 485 430 385 355 330 305

12 780 675 580 515 465 425 395 365

14 910 785 675 600 540 495 460 425

16 1040 900 775 685 620 565 525 490

20 1300 1120 965 855 775 705 655 610

25 1625 1400 1205 1070 965 885 815 760

32 2080 1790 1545 1370 1235 1130 1045 975

Ved dårlige forankringsforhold skal ovenstående tal ganges med 1,43.

fck
Ø
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C

eksempel

Bjælke med ø20 mm stænger. Afstand fra betonyderside til stænger er 45 
mm og afstand mellem stænger 50 mm. Betonklasse 30. 1/3 af stænger-
ne stødes i samme snit.

A= 855
Afstand mellem stænger er mindre end 2 x dæklaget, altså anvendes dia-
gram 2 til bestemmelse af B.

B= 0,96
C= 1,15

Stødlængde = 855 x 0,96 x 1,15 = 944 mm.

32 mm
25 mm
20 mm
16 mm 
14 mm
12 mm
10 mm
8 mm

Diagram 2Diagram 1
1,000
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0,900

B
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Dæklag på stænger (mm)

B

1,00

0,95

0,90

0,85
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0,75

0,70

0,65
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Afstand mellem stænger (kant til kant) i mm

4Y20

5045

B
Bestemmelsen af faktoren B (=α2) afhænger af, hvor tæt stængerne er på 
hinanden i forhold til dæklaget (regnet ind til ydersiden af stangen). 

Hvis afstanden mellem stængerne er større end 2 x dæklaget anvendes diagram 1, 
og i modsat fald diagram 2.
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armeringskoblinger

Griptec er en stærk ekstruderet mekanisk kobling, der er designet til at 
forbinde betonarmeringsstænger med en diameter på 12 til 32 mm. 
Griptec-systemet og Griptec-maskinen er patenteret over hele verden.

Fordele

> Ingen justering med værktøjer nødvendig
> Ekstrudering udføres i ét enkelt trin med begrænset håndtering af stænger
> Ingen bearbejdning af stangens ender. Intet behov for at foretage savsnit
> Ikke nødvendigt at beregne ekstra længde af stangen.
> Ingen gevindskæring i og intet smedearbejde på stangen. 
> Alle samlinger testes for udtræk op til 90 % af stangens styrke.

armeringsstole
Armeringsstole anvendes som afstandsholder mellem under- 
og overside armering i dæk. I forbindelse med udlægning 
af rullenet er bukkene særdeles velegnede. Bukkene er 2 m 
lange og lagerføres i højderne 60, 90, 110 og 130 mm. 
Andre højder kan hjemtages på bestilling.

Montagebøjler
Montagebøjler udføres i Y8 i 
dimensionen 65x110 mm.
De leveres i poser med 100 stk.

Koblinger monteret på armeringsstænger produceres i længder efter ønske.

Armerings-
diameter

(mm)

a
(mm)

b
(mm) Gevind

Ø
(mm)

Tilspændings-
moment

Lagerførte armeringslængder monteret 
med hhv. gevind eller muffe i den 

ene ende

12 68,5 12 M 14 x 2,0 20,0 20 1200 mm

16 70,0 16 M 18 x 2,5 24,5 40 1600 mm

20 80,0 20 M 22 x 2,5 30,5 60 2000 mm

25 92,0 22 M 27 x 3,0 38,0 100 2500 mm

32 115,0 28 M 33 x 3,5 47,0 250
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Frodebjergvej 6 Telefon: +45 47 16 00 30 infodk@celsa-steelservice.com

DK-3650 Ølstykke Telefax: +45 47 16 00 40 www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service er kvalitetscertificeret efter DS/

ISO 9001:2008, cer tif iceret i mil jøledelse ef ter ISO 

14001:2004 samt certificeret i arbejdsmiljøledelse i 

henhold til DS/OHSAS 18001:2008 & Arbejdstilsynets 

bek. nr. 87:2005.
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