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K-Form
PRODUKTER

Gulvfuger til innstøpning



MULIGGJØR KONTINUERLIG 
UTSTØPNING
K-form forskalingsskinner er ferdige 
rissanvisere laget av 100% resirkulert 
PVC uten mykgjørere. Disse kan enkelt 
tilpasses på stedet og muliggjør 
kontinuerlig utstøpning av dekker og 
bunnplater.
K-Form-systemet er laget slik at de 
enkelt klikkes sammen i lengderetning. 
Produktet har forborede plugghull som 
sikrer forankring mot underlaget. 10 
mm topplist fjernes etter støp og kan 
erstattes med annen form for 
fugetetting.

HINDRER SPREDNING AV 
KVARTSSTØV
Kvartsstøv finnes i betong og frigjøres 
som støv når man skjærer i det. Selv 
ved bruk av støvsuger og vann. K-
Form fungerer som en erstatning for 
sagede rissanvisere og hindrer 
dermed spredning av giftig kvartsstøv.
K-form forskalingsskinne K135, K85 og 
K35 benyttes i stedet for stålform på 
steder der det ønskes 
ekspansjonsfuger.

• Forborede plugghull til forankring mot 
underlag

• Muliggjør kontinuerlig utstøpning
• Enkel å klikke sammen
• Laget av 100% resirkulert PVC
• Avtagbar topplist
• Fjernes ikke etter støpning
• Dimensjonert til 50-225 mm betonggulv

Bidrar til poeng i 

BREEAM-NOR-
prosjekter
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OM K-FORM RISSANVISER

BESKRIVELSE

Muliggjør kontinuerlig utstøpning



Forborede 

dybelhull med 
Ø 24 mm og 
300 mm C/C 

Avtagbar list

Avtagbar list

Avtagbar list

Systemet har 

forborede hull 
til forankring mot 

underlaget
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Laget av 100% 

resirkulert PVC
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Åtte hull med 800 mm C/C (fire på 

hver side) for forankring med 
grusmørtelen

Forborede 

dybelhull med Ø 24 
mm og 300 mm 
C/C 

Åtte hull med 800 mm C/C 

(fire på hver side) for forankring 
med grusmørtelen

Åtte hull med 800 mm C/C (fire på 

hver side) for forankring med 
grusmørtelen

K-Form K35 Rissanviser
til 50-100 mm betonggulv

K-Form K85 Rissanviser
til 100-140 mm betonggulv

K-Form K135 Rissanviser
til 150-225 mm betonggulv



www.haucon.no

for mere info

• Øker høyden med 25 mm 
• Passer til K85 og K135
• Passer sammen med K-Form 

topplisten 
• Klikkes enkelt på

• Topplistkryss passer perfekt 
sammen med K-Form 
RissanviserK85 og K135. 

• De gir en flott og jevn skjøt og kan 
brukes når topplisten skal forbli 
sittende etter støpning.

Topplist heves 25 mm

- ved bruk av hevelist

Kan brukes til støp med gulvvarme

K-Form K35 Rissanviser
til 50-100 mm betonggulv

K-Form K85 Rissanviser
til 100-140 mm betonggulv

Hevelist 25 mm



Topplist

Dybel

BetongBetong

GrusmørtelGrusmørtel

Underlag

Systemet har 

forborede hull 
til forankring mot 

underlaget

K-form kan tilpasses 
på stedet

-og klikkes sammen i 
lengderetning
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Muliggjør kontinuerlig utstøpning




