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Produktbeskrivelse

Thyssen Hünnebeck Topec dekkeforskaling er et kas-
settbasert system. Det består bare av to hovedkompo-
nenter: kassetten og støtten. Kassetten har alumini-
umsramme, og er lett og håndterlig. Multipleks
forskalingshuden (i 10 mm tykkelse) er beskyttet av de
spesielle rammeprofilene langs alle sidene og er
beregnet for mange ombruk. 
Alle nåværende Europluss støtter  (men også tidligere
Hünnebeck støtter) så vel som støtten Alu 500 DC
kan brukes til Topec forskaling.

Viktig å merke seg

Den følgende monterings- og bruksveiledningen
inneholder detaljer om hvordan man på riktig måte
skal behandle og bruke produktene som er nevnt og
avbildet i brosjyren.
Instruksene for bruk av delene i denne brosjyren må
følges nøye.
Avvik fra disse krever spesifikke bevis for konstruksjo-
nens styrke.
Illustrasjonene i denne monterings- og bruksveilednin-
gen må ses på som eksempler.
De gjeldende sikkerhetsinstruksene for industriarbeid-
splasser må naturligvis følges.
For å garantere en sikker bruk av våre produkter, må
alltid de gjeldende nasjonale helse- og sikkerhets-
bestemmelser, eller andre relevante myndigheters
krav følges.
Materialene må bare brukes hvis de er i plettfri stand.
Skadde komponenter skal tas ut av bruk. I tilfelle
reparasjoner kan bare originale deler fra Thyssen
Hünnebeck brukes som reservedeler. Kombinasjon av
vår forskaling med andre fabrikanters forskaling utgjør
en viss risiko, og krever ekstra kontroll.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i løpet
av den teknologiske prosessen.

Topec-systemet må stabiliseres i kassettenes høyde
mot tilstøtende vegger, søyler eller andre passende og
stabile deler av bygningen. Topec reises og rives
nedenfra helt til høyder på 3,50 m. Ved høyder over
3,50 m kan kassettene plasseres enten ved hjelp av
et lite rullestillas eller ved hjelp av Topec-liften. Bruk
av Topec krever nesten ikke forberedelser. Bare etter
kort tids bruk kan man oppnå en hastighet på
forskalingsarbeidet som utgjør 0,2 m2/t.

Kassett 180/90
(vekt 20,5 kg)



3THYSSEN HÜNNEBECK NORGE AS MANTO

Produktoversikt
TK Rekkverksstolpe

Topec180/180

UtligningsbjelkeTopec180/90Hjørnekassett

Utligningskassett

Topec tverrbjelke

Topec 90/90

Topec 180/180 pul-
verlakkert
(= dobbel størrelse)
2 menn 
(vekt 45,7 kg)

Alu montasjestav 365

Topec toppstykke D

Toppstykke E

1 Hekt på kassetten

2 Dytt kassetten opp 3 Støtt opp kassetten
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Produktoversikt

Beskrivelse Art. Vekt
No. kg/stk

Topec 180/90 407 823 20.5
Topec 180/75 427 815 18.1
Topec 180/60 412 312 15.8
Topec 180/45 427 756 13.4
Aluminiumsomrammet med 10 mm tykk 
forskalingshud,  7-sjikts multifiner.

Topec 180/90 pulverlakkert 548 001 20.5
Topec 180/75 pulverlakkert 548 012 18.1
Topec 180/60 pulverlakkert 548 023 15.9
Topec 180/45 pulverlakkert 548 034 13.4

Samme produkt som ovenfor,
men rammene er pulverlakkerte.
Betongrester fester seg ikke til pulverlakk
eringen og krever derfor minimal
rengjøring.

Topec 90/90 407 845 11.1
Topec 90/75 427 859 9.7
Topec 90/60 412 301 8.5
Topec 90/45 427 790 7.1

Topec 90/90 pulverlakkert 548 090 11.1
Topec 90/75 pulverlakkert 548 089 9.7
Topec 90/60 pulverlakkert 548 104 8.5
Topec 90/45 pulverlakkert 548 115 7.1
Disse mindre kassettene skal sikre
optimal tilpassing til grunnflaten

Topec 180/180 pulverlakkert 554 00 45.7
Denne kassetten med dobbelt forskalings-
areal reduserer antallet støtter
med opp til 50 %, og fører dermed
til at forskalingsarbeidet går betydelig
raskere. Pga kassettens vekt kreves
det to personer for å håndtere den.

Topec toppstykke D 465 410 2.4
Støtten til Topec kassettene. Den stikkes
inn på støtten, festes og sikres
ved hjelp av den integrerte Topec bolten

Topec toppstykke E 487 673 1.8
Det monteres i støtten slik som 
det er beskrevet for Topec toppstykke D.
Toppstykke E muliggjør tette skjøter
for Topec kassettene langs vegger.

Topec bolt

Basisutstyr
Basisutstyret omfatter de komponentene 
som trengs for å forskale standard 
dekkeflater.
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Beskrivelse Art. Vekt
No. kg/stk

Produktoversikt

Europluss støtter
Europluss 260 DB/DIN  L   = 1,54 – 2, 60 m 463 021 15.7
Europluss 300 DB/DIN  L   = 1,72 – 3,00 m 555 118 17.2
Europluss 350 DB/DIN  L = 1,98 – 3,50 m 552 147 21.1
Europluss 410 DB/DIN  L = 2,34 – 4,10 m 552 239 25.4
Europluss 450  DB/DIN  L   = 2,50 – 4,50 m 552 055 28.7
Europluss 350  DB/DIN  L   = 1,98 – 3,50 m 550 505 23.2
Stålstøtter med utvendige gjenger. 
Støttene er fullstendig varmgalvanisert på 
innsiden og utsiden. Innsatsrørene er 
utstyrt med støttesikring og med sikring 
mot sammenpressing.
Alle støttene har bolter for 
hurtigavsenkning.

As Støtte
AS 410 DIN      L  = 2,35 – 4,10 m 463 065 26.2
AS 490 DIN      L  = 2,75 – 4,90 m 463 076 30.2
AS 550 DIN      L  = 3,09 – 5,50 m 463 087 33.6
Samme utførelse som Europluss støtte
Alle støttene har bolter for 
hurtigavsenkning.
*) Må spesialbestilles

Støtte Alu 500 DC 558 898 23.2
Lettvekts støtte i aluminium med 
rektangulær skive i bunn og topp.
Avrundede hjørner.
Med integrert tefloskive, som gjør
avkobling og senkning av støtten enkel.

Topec støtteramme 542 390 20.2
Hjelpemiddel for å plassere de første
to støttene i begynnelsen av en forskaling.
Brukes sammen med Europluss støtter 
og As støtter. Støtterammen sikrer
riktig avstand mellom støttene.

Støttebukk Uni 510 256 11.2
Forenkler reising av Europluss og brukes
i spesielle situasjoner. 
Minimum diameter på rør: 57 mm
Maksimum diameter: 90 mm
Skal bare brukes som hjelpemiddel til 
monteringen. Den erstatter ikke avstiving
som er nødvendig for støtte av dekket.

Alu montasjestav 365  2.05 - 3.65m 565 434 2.9
Stavforlenger 180           3.65 - 5.30m 570 151 1.4
Alu monteringsstang forenkler reising og 
demontering av Topec kassetter ved 
romhøyder opp til ca 3,65 m 
(med sprang på 5 cm). Den kan forlenges
ved hjelp av stavforlenger 180, og kan 
brukes ved romhøyder opp til 5,30 m.
To bolter følger med for sammenkobling 
av disse to komponentene.
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Produktoversikt

Beskrivelse Art. Vekt
No. kg/stk

Hjørneramme 180 x 90 535 310 17.5
Hjørnekassett 90 x 90 535 300 15.2

Hjørneramme 180 x 90 pulverlakkert 548 332 17.5
Hjørnekassett 90 x 90p ulverlakkert 548 160 15.2
Finer til hjørneramme 180 x 90 535 321 11.1

Disse Topec trekantkassettene brukes til 
utligninger i restområder med uvanlig form.
Hjørnekassetten 90 x 90 er laget av 
kryssfiner.
Hjørnerammen 180 x 90 skal dekkes av 
den separate fineren. Både hjørnerammen
og fineren til hjørneplaten kan brukes 
på høyre og venstre side.

Teleskopkassett 90/180 pulverlakkert 552 310 24.7
Kan trinnløst reguleres til
kassettbredder mellom 55 og 90 cm.
Forskalingsplaten som skal tette sprekken 
(5 til 40 cm bred, 180 cm lang og 21 mm 
tykk), kan spikres fast i de integrerte 
trelektene som fins i den uttrekkbare delen
av rammen.

Utligningsbjelke 180 487 890 7.2
Utligningsbjelke 90 487 880 3.6
Aluminiumsbjelke i 12 cm konstruksjons-
høyde med innebygd trelekt for 
spikerfeste. Den legges på Topec 
toppstykke D ved siden av kassetten og 
støtter den 21 mm tykke forskalingshuden.

Topec tverrbjelke 492 806 4.3
Denne legges på tvers av 
utligningsbjelkene i vanskelige områder. 
Bæreskivene i tverrbjelken skal settes inn 
i sporene i utligningsbjelkene. Den er 
utstyrt med lekt for spikerfeste.
Brukes i 90 cm bredde.

Utligningssko 422 558 0.6
Denne festes på Topec toppstykke D eller 
Toppstykke E og fungerer som 
støtteinnretning for lekter i utligninger.

Tilleggsutstyr
Utligninger kan enkelt forskales ved hjelp
av de følgende komponentene:

Hjørneramme

Finer til
hjørneramme

Hjørnekassett
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Produktoversikt

Beskrivelse Art. Vekt
No. kg/stk

Alu-topp adapter 554 514 2.8
Denne festes til koplingsskiven på 
Alu-topp støtten med de integrerte 
koplingsboltene og tar Topec toppstykke D
av Topec forskalingen.

AS overgang 409 800 0.3
Passer inn i den større åpningen av AS 
støttene og kompenserer for forskjellen i 
diameter når Topec toppstykke D eller E 
skal festes.

Fasa-Fuga profiler
Fås i bredder fra 6 til 40 cm.
Brukes for å dekke utligninger på en 
billig måte.

Rekkverksfeste 496 220 3.5
Brukes for å feste rekkverksstolper i 
forkant av kassettene og/eller langs 
sidene. Dette spesielle toppstykket brukes
og sikres på samme måte som det vanlige 
Topec toppstykke D. (Rekkverksstolpe og 
fotlistholder må anskaffes i tillegg.)

TK Rekkverksstolpe 193 220 4.5
Denne settes inn i støtten for å lage 
rekkverk. Rundede bøyler for trerekkverk 
følger med.

Fotlistholder 496 230 0.4
Denne bøylen presses over rekk-
verksstolpen og sikrer fotlisten.

Topec rekkverksstolpe joint 448 628 3.9
Til feste av rekkverksstolper på framsiden 
av kassettene. Den trengs bare ved 
kassetter ved utkragninger, og passer inn i 
kassettskjøten.

1 Rørstopper 150 (inkludert)
2 Topec bolt (inkludert)
Begge delene sikrer rekkverksstolpe joint.
(TK Rekkverksstolpe må bestilles separat)

Spør oss om utform-
ing og pris 
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Beskrivelse Art. Vekt
No. kg/stk

Produktoversikt

Topec-Lift
For automatisk heving av Topec 180/180
(reising og riving). Ved maksimal heving 
når den høyder opp til omtrent 6,0 m.

Topec transporttrille 470 572 18.3
Brukes til å transportere stablede 
Topec kassetter. Består av to deler:
1 Foraksel (art.no. 470 274)
2 Trekkaksel (art.no. 470 274)

Topec pall 564 565 150.0
Alle kassettstørrelser kan transporteres 
og flyttes ved hjelp av denne pallen 
(8 vertikale kassetter i bredden). 
Instrukser for bruk står på side 9.

Transportsett 563 722 32.3
Transportsettet kan brukes sammen med
Topec pallen.
Det kan festes til pallen selv under full last.

Topec støttesikring 452 693 0.1
Denne passer inn i Topec kassetten og 
sikrer at støtten ikke kommer ut av stilling.
Påkrevd ved kassetter i utkragninger.

Topec bolt 470 804 0.1
For festing og sikring av Topec toppstykke 
D og Topec toppstykke E i innsatsrøret av 
støttene Europluss 260, 300 og 350 DB/DIN.

T-Bolt Alu 500 569 384 0.2
Brukes sammen med støtten Alu 500 Dc
og for støttene Europluss 400 EC og 550 
DC. 

Festeklips 477 151 0.03
Hindrer Topec toppstykke fra å falle ut av 
støttene når den er helt på plass.

Sikringsbolt 479 415 0.08
Denne festes til Topec toppstykke når man
ønsker en passende låsemekanisme.

Bilde mangler!
Topec-Lift er vist på side
18.

På forespørsel
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Topec pall
(bruk og behandling)

Den 4-veis lasteslingsen
må ikke ha en vinkel over 60°.

Enkeltstående Topec 
kassetter sikres automatisk
ved T-klofeste.

Låsebolt

Før transport må man påse følgende:
Låseplatene må være låst.
Låsebolten må være satt inn
Låsebolten må sikres ved å skru den rundt

Topec pall
Nyttelast: 400 kg
Egenvekt: 150 kg

Pallens kapasitet:

Topec 180/180: 8 stk.
Topec 90/180: 16 stk.

(dette tilsvarer 25,92 m2

Topec-forskaling)

Hovedhjul
Støttehjul

Flytting:
(bruk Transportsettet)
Art. nr.

Transportsettet kan monteres 
selv om pallen er fullastet.

Demontering:
Det er enkelt å
demontere
Topec pallen før
transport.

T-klofeste

Stabling i høyden:

Maks. belastning på den
nedre pallen er 500 kg.
Man må ikke stable mer
enn to Topec paller oppå
hverandre.
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Planlegging før bruk (bruk av Topec 180/90)
Siden Topec toppstykke D bare passer inn sentralt,
må man bruke Topec toppstykke E når man skal sam-
menkoble kassettene langs en langsgående vegg.
Dette muliggjør direkte feste av kassettene til veggen.
Når man kobler sammen kassettene med en mot-
stående vegg, skal kassettene trekkes over Topec
toppstykke D og sammenkobles direkte med veggen også.

Forskalingen skjer i 90 cm segmenter ved hjelp av
basisutstyr, hvor utligninger fra 45 til 90 cm kan
forskales i 15 cm segmenter ved hjelp av tilleggskas-
setter. Tilpasningen skjer ved hjelp av utligningsbjelker
eller ved en utligningssko og trelekter og forskaling-
shud, eller ved hjelp av teleskopkassetter (kan jus-
teres fra 55 til 90 cm.)

3 Planlegging og forberedelser før montering

System med utligninger i forbindelsen mellom Topec
kassetter og vegger.

Ved å plassere utligningsremsen i midten av Topec
forskalingen, er det mulig med tidlig riving av dekke-
forskaling hvis den utstyres med tilleggsstøtter (i hen-
hold til DIN 1045).

Topec
180/90

Uligningsseksjon

Topec toppstykke E Topec toppstykke D

Tilleggsstøtter

Utligningsremse

Tilkopling til motstående vegg med Topec toppstykke D. Tilkopling til langsgående vegg med Topec toppstykke E.
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3.1 Planlegging før bruk (Bruk av Topec
180/180)

Den store kassetten Topec 180/180 kan brukes iste-
denfor standard kassett 180/90 der hvor økonomiske
årsaker eller andre hensyn tilsier slik bruk.
Storkassetten må støttes i hjørnet
slik som de mindre kassettene.
Når den brukes direkte mot en vegg, må de første
støttene trekkes litt ut fra veggen pga Topec topp-
stykke D. Toppstykke E kan også brukes mot veggens
front (se plantegningen).

Området som skal dekkes skal hovedsakelig
forskales med storkassetter og med mindre kassetter
i utligninger. Utligninger om 55 og 90 cm kan dekkes
ved hjelp av teleskopkassett med tilpasset kryssfiner.
For mindre utligninger kan man bruke enten utlign-
ingsbjelker med kryssfiner eller utligningssko med lek-
ter 8/10 cm og tilpasset kryssfiner (21 mm tykkelse).

Teleskopkassett (maksimal forlengelse 35 cm)

Topec toppstykke E

Topec 180/180

Topec toppstykke D

Topec toppstykke E

Topec toppstykke E

Teleskopkassett

Remse i kryssfiner:
min. 5 cm bred
maks. 40 cm bred

Den beste løsningen
i mange tilfeller:
Teleskopkassett med
uttrekkbar ramme.
Den kan tilpasses
nøyaktig resterende
åpninger som er
bredere enn 55 cm
(maks. 90 cm) og
kan dekkes med en
remse av forskaling-
shud (i 21 mm
tykkelse).
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3.2 Tillatt platetykkelse opp til 50 cm

Opplysningene er basert på et stabilt Topec system
som hviler horisontalt på en eksisterende
betongkonstruksjon (vegg, søyle) i nivå med kasset-
tene (i forskalingsnivået).

Tillatt nedbøyning i henhold til DIN 18202*.

Feilfritt materiale og nøyaktig høydetilpasning er en
forutsetning.
Maksimalt støtteareal per rørstøtte er 1,62 mπ

*** Bæreevne betongens vekt 25,0 kN/m3
Topec sin hvilende belastning 0,15 kN/m3
nyttelast 1,50 kN/m3

Standard
kassett
180/90

Topec
topp-
stykke DTopec topp-

stykke E

Boltkopling: Press Topec bolten inn i
det øverste hullet av innsatsrøret av
støtten og inn i det nederste hullet av
Topec toppstykke D.Unntak: AS 550.
Det andre hullet i innsatsrøret må
brukes.

Maks. fri romhøyde…

…for støtter med
uttrukket Topec
toppstykke D

…for støtter med
innskjøvet Topec topp-
stykke D

Topec toppstykke
D kan sikres ved
hjelp av støtte-
sikringen.

Stålstøtte Maks. fri romhøyde [m]
i tråd med tillatt nedbøyning stadfestet i DIN 18202

� Rekke 7 � Rekke 6 � Rekke 5

Platetykkelse [cm]  

Belastning pr støtte [kN]***

2,78

3,18

3,68

4,28 4,00

4,68 4,68

4,28 4,13

3,68 3,68

5,08 5,03 4,83 4,60 4,43

5,68 5,63 5,31 5,08 4,88

5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,08

4,68

Topec bolt

Konstruksjonsmål

Topec topp-
stykke D
dimensjoner
[cm]

Hull for Topec-
bolt (standard)

Maks. fri romhøyde (h) minus konstruksjonshøyde (a) gir lengen på støtten (ls).
Eksempel: h = 2,80 m; type støtte : Europluss 300 DB/DIN; a = 31,0 cm (i henhold til tabellen) 

ls = 280 cm – 31 cm = 249 cm.

2. hullet i innsatsrøret ** Må spesialbestilles (tatt ut av produksjon)!
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Tillatt platetykkelse opp til 50 cm
ved bruk av Topec 180/180

Opplysningene gjelder et Topec system som er avstivet mot støt-
tende betongkonstruksjoner (vegger, søyler) i nivå med forskalin-
gen, med andre ord konstruksjoner som ikke beveger seg.
Tillatt nedbøyning i henhold til DIN 18202*.
Feilfritt materiale og nøyaktig høydetilpasning er en forutsetning.
Maksimalt støtteareal per rørstøtte er 3,24 m2

Topec 180/180

Topec toppstykke E

Topec 
toppstykke D

for støtter med
innskjøvet Topec topp-
stykke D
Topec bolt

Topec toppstykke D
kan sikres ved hjelp
av støttesikringen.

Maks. fri romhøyde [m]
i tråd med tillatt nedbøyning som stadfestet i DIN 18202

� Rekke 7 � Rekke 6� Rekke 6

Platetykkelse [cm] 

Belastning pr støtte [kN]***

Konstruksjonsh
øyde [cm]

Bruk AS-overganger når AS-støtter brukes Med senterstøtte

Tillatt platetykkelse for Alu-Topp støtter brukt sammen med Alu-Topp adapter
for støtte av Topec toppstykke D (Topec 180/180)

Tabell 2

Tabell 2

Alu-Topp støtter
Maks. fri romhøyde [m]
ved platetykkelse  [cm]

Med 
senterstøtte

Platetykkelse

5,18 5,18 4,92 4,65 4,38 4,13 5,18 5,08

5,26 4,81 4,48 4,22 4,01 3,80 4,88 4,68

4,97 4,55 4,22 3,93 3,65 3,39 4,60 4,43

4,28 3,87 3,53 3,24 2,93 4,28 4,13

3,68 3,68 3,68 3,68 ------ 3,68 3,68

4,68 4,55 4,31 ------ ------ 4,68 4,68

4,25 4,02 3,84 3,58 ------ 4,28 4,02

3,68 3,58 ------ ----- 3,68 3,68

3,12 2,96 2,84 2,71 3,18 3,18

2,78 2,57 2,31 2,12 2,78 2,78

Alu-topp tårn Opptil 8 m høyde og mer: på forespørsel

2. hullet i
innsatsrøret

** Må spesialbestilles (tatt ut av produksjon)!

Under endring
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4.0 Reising og riving av forskalingen
Noen viktige punkter og aspekter når det gjelder
forskjellige arbeidsmåter med Topec dekkeforskaling:

Framgangsmåte 1: Bruk av standard kassett 180/90
- Kassetten 180/90  er beregnet for bruk på mindre 

og større grunnflater og for platetykkelser opp til 50 cm.
- Den lette kassetten (20,5 kg) kan lett håndteres av 

en arbeider (se monteringseksempel).
- Vanligvis brukes to Alu montasjestaver for å svinge 

opp Topec kassettene. Dette gjør det mulig for bare 
en person å montere dem.

- Et lite team på 2 til 3 personer er tilstrekkelig for å 
reise Topec på vanlige grunnflater.

- Forskalingstid på mindre enn 0,3 t/m2 kan oppnås 
(reising og riving).

Framgangsmåte 2: Bruk av Topec 180/180
- Storkassetten er svært gunstig ved bruk på større 

flater.
- Kassetten veier omtrent 46,0 kg og må håndteres 

av to arbeidere. Det brukes to Alu montasjestaver 
for plassering av kassettene.

- Det er mulig med platetykkelse opp til 40 cm hvis 
man støtter kassettene bare i hjørnene. Med tilleg-
gsstøtter i senter tåler de 50 cm platetykkelse.

- Det kan oppnås en forskalingstid på mindre enn 
0,25 t/m2 siden hver montert kassett dekker en 
3,24 m2 flate.

- Bruken av Topec 180/180 senker antallet støtter 
med opp til 50%.

- Vanligvis vil et team bestående av 3 til 4 arbeidere 
være nok til å reise Topec forskaling med storkassetter.

Framgangsmåte 3: Bruk av storkassetter og Topec-Liften.
- For maskinell reising av Topec storkassetter.
- For å forskale rom med høyde opp til 6 ,0 m.
- Ingen ytterligere rullestillas trengs for å montere 

kassettene.
- Det trengs bare et team på tre arbeidere i tillegg til
- Topec-Liften for å utføre arbeidet.
- Topec-Liften kan brukes til å reise og rive Topec 

180/180. Det kan oppnås en forskalingstid på 0,2 
t/m2 på store grunnflater med Topec.

- Topec-Liften er tilgjengelig til leie bare i Tyskland.

4.1 Rekkefølge på kassettene (kassett 180/90)
Den første kassetten plasseres i hjørnet av rommet.
Rekkefølgen på de følgende kassettene kan så fore-
tas i tråd med det følgende mønsteret.

Med det symmetriske
Topec toppstykke D kan
man velge den mest gun-
stige monteringsmetoden
etter høyden på rommet.

Ved lave romhøyder =
forskaling ”nedenfra”.

Ved høye rom =
forskaling ”ovenfra”.

4.2 Eksempel på montering
Forskaling ”nedenfra”

Låsing av stålstøtten til
støtterammen ved hjelp
av en kile.

Sett opp et Topec toppstykke D og et Topec
toppstykke E i hjørnet av et rom og avrett dem
vertikalt ved hjelp av støtterammen 

Hekt på kassetten som vist. Pass på at kasset-
ten er festet i klørne på toppstykket.

1

2
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Demontering av Topec kassettene gjøres i motsatt
rekkefølge.

Sving kassetten opp med montasjestaven og
press den inn på Topec toppstykke D til den

hviler stødig mot veggen.

3 Sett toppstykke E i posisjon under kassetten
som vist og avrett vertikalt.

4

Hev kassetten som vist under punkt
, og la den hvile på en montasjestav

nummer to.

5 Sett Topec støtten i posisjon under kassetten
som vist og avrett vertikalt. Den første montas-

jestaven kan nå brukes til neste oppgave. Fortsett så
som beskrevet ovenfor.

63

1 , hviler kassett

2 på støtten

Skisse over forskalingsmontering

Mens man setter opp kassett

3 4 og 5 i tillegg til 

montasjestav 6 Kassett 1 monteres opp med 

montasjestav 7 så settes støtte 8 opp. Da kan 

montasjestav 6 brukes til den videre monteringen.
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Forskaling ”ovenfra” 

Sett kassettene ned på Topec støttene ”oven-
fra”.

Støtt opp kassetten med Topec toppstykke D
som avbildet.

Ferdig monterte kassetter støttet i sine fire
hjørner.

Når man forskaler ”ovenfra” trenger man ikke noen
montasjestav. Særlig ved høyt plasserte betong-
plater er dette fordelaktig. Da står man på rullestil-
laser, setter kassettene på plass og fester en ny
Topec støtte. Dette gjør at arbeidet går raskere.

1 2

2

2Kassett

Plasser kassett

Skisse av forskaling ”ovenfra”

er allerede støttet i hjørnene. 

1 inn på støttene 3 4 og

5 Straks etter at kassetten er på plass, reises,

reises Topec støtte 5 .
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Topec 180/180 (vekt 45,7 kg)
Pulverlakkert kassett med aluminiumsramme.
Denne kassetten måler 1,80 m x 1,80 m og har et
areal på 3,24 m2. Den øker hastigheten ved forskaling
på større flater drastisk. Samtidig minsker antallet
enkeltkomponenter (kassetter og støtter) med nesten
50% sammenlignet med bruk av standardkassetter
180/90.

Montering:
Opp til høyder på  3,30 m (maks 3,50 m) er monter-
ingsmåten her den samme som ved de mindre kas-
settene på 180/90. Storkassettene håndteres av to
menn og hektes på støttene nedenfra.
Rekkefølgen i monteringen er:
Hekt på – press opp – støtt opp.

Demontering:
Demonteringen av Topec 180/180 er like enkel som
reisingen (bare at rekkefølgen er motsatt). 
Den 3,30 m høye platen kan tas ned uten bruk a stil-
las, men bare ved bruk av Alu montasjestav.
Rekkefølgen i demonteringen er:
Senk støttene – sving ned kassetten – hekt av kasset-
ten.

4.2 Plassering av kassetter 180/180

Hekt den på

Press den opp Støtt den opp
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Kassetten legges på

Kassetten løftes Kassetten senkes

4.3 Montering

Topec 180/180 kan monteres og demonteres mask-
inelt ved hjelp av Topec-liften som vist på bildene.
Liften kan operere til en maks. høyde på ca. 6,0 m.
Liften styres med en fjernkontroll (som ligner en bry-
terboks), og ved hjelp av den kan liften via dens
styrehjul heises nøyaktig til ønsket posisjon.
Etter å ha lagt storkassetten oppå Topec-liftens løf-
teenhet, løftes den hydraulisk av den sakseformede
enheten opp til forskalingsnivået for de andre kasset-
tene. Så dirigeres Topec kassetten maskinelt i x- og
y-retningen til den er plassert inntil de tilstøtende kas-
settene.

Demontering:
Først manøvreres Topec-liften i posisjon under Topec-
kassetten som skal tas ned. Så heises løfteenheten
opp, tvingene griper inn i kassetten, støttene kan
fjernes og storkassetten kan maskinelt senkes ned og
fjernes fra løfteenheten på Topec-liften.
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I huskonstruksjoner med murvegger hender det at det
mangler 1 eller 2 cm på den nødvendige fri høyden. 

5.0 Forskaling av utligninger

5.1…med utligningsbjelker 
(eller utligningssko)

Topec dekkeforskaling kan tilpasses til bygningens
dimensjon i sprang på 15 cm ved bruk av de forskjel-
lige kassettbreddene. Utligninger kan lett forskales ved
hjelp av Topec tilleggsutstyr for
å tilpasse forskalingen helt til grunnflaten. Den nød-
vendige forskalingshuden (i 21 mm tykkelse) for
utligningene må skaffes og tilpasses på det aktuelle
bygningsområdet.
Det er to muligheter for å tilpasse Topec kassettene til
utligningene:
1 Bruk av utligningssko som plasseres på Topec topp-

stykke D og som trengs for støtte av 8 cm høye lek-
ter (framskaffet på bygningsstedet) og forskaling-
shud til utligningen.

2 Bruk av den 12 cm høye utligningsbjelken med inte-
grert trelekt som erstatter utligningskoen med tre.
Den også kan enkelt plasseres på Topec toppstykke
D. Retningen på de allerede monterte Topec kasset-
tene (i lengderetningen eller på tvers) er av liten
betydning.

Endeutligninger
Bredden på utligningen = L

Utligningssko

Utligningsbjelke

Tilpassning mellom Topec kasetter

Bredden på utligningen = L *Uten 
senter-
støtte

Her også kan enten utligningsbjelken eller utlign-
ingsskoen brukes sammen med en lekt (framskaffet på
bygningsstedet). Større utligninger enn det som er vist
i tabellen oppe til høyre kan forskales ved hjelp av  til-
leggsstøtter.

Plate-
tykkelse

Rekke 5 Rekke 6

Tabell 4

Maksimum utlignings-
bredde med bruk av
21 mm tykk
forskalingshud, i tråd
med DIN 68792.

Nedbøyning i tråd
med DIN 18202,
tabell 3, rekke 5 eller
rekke 6.

L = utligningsbredde
uten tilleggsstøtter

Konstruksjonstall for tilpasningsbjelken:
tillatt M = 3.00 kNm tillatt Q = 15 kN

Utligningssko

Utligningsbjelke

For å tette denne sprekken
anbefales det å bruke utlign-
ingsskoen i kombinasjon
med lekter 8/10 (eller 10/10
cm) opp på Topec topp-
stykke D. Hjørnelekten fun-
gerer som forskaling og hin-
drer betong i å renne gjen-
nom (lektene må framskaffes
på bygningsstedet).
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5.2… med teleskopkassett 90/180

Disse teleskopkassettene kan enkelt, raskt og trinnløst
tilpasses til bredden på utligningen som skal
forskales. Tilpasningsbredden på en kassett varierer
fra 55 til 90 cm (standard bredde). Det trengs bare en
tilpasset stripe i kryssfiner som plasseres på den
uttrukne delen (med integrerte trelekter) av kassetten.

Bredden på kryssfiner

Kryssfiner
i 21 mm
tykkelse

Fra 55 til 90 cm

Med en tilpasningsbredde kan de følgende kompo-
nentene erstattes av en teleskopkassett:
1 Topec kassett
2 utligningsbjelker
2 Topec 

toppstykker D

Montering og demontering av teleskopkassetten
90/180 utføres på samme måte som standardkasset-
tene i Topec dekkeforskaling.

Den tilpassede
stripen i kryssfiner er
allerede plassert her

Teleskopkassett hektes på
Topec toppstykke D (før den
svinges opp.)

Ved bruk av teleskopkassett sparer man utligningsb-
jelker og én rekke med støtter.

Kassett med teleskopramme. Kan justeres mellom 55
og 90 cm. Utligningen dekkes av
en stripe i kryssfiner (21 mm tykkelse).
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Forskaling rundt søyler er enkelt ved bruk av utlign-
ingsbjelker og tverrbjelker (kryssfiner i 21 mm tykkelse
må framskaffes på bygningsstedet).

5.3… med Topec tverrbjelker

Tverrbjelken brukes i tilpasningsformål innenfor modul-
nettet til Topec kassettene.
En slik utligning oppstår for eksempel når betongsøyler
går opp i dekkeforskalingen. Istedenfor den manglende
Topec kassetten brukes to utligningsbjelker og et
passende antall tverrbjelker.

Antallet bjelker som er nødvendig bestemmes av stør-
relsen på utligningen og tillatt spenn for forskalingshu-
den (se også tabell på s 19).

Topec kassett

Utligningsbjelke

Tverrbjelke

Den vertikale endeskiven i tverrbjelken
plasseres i bunnsporet av utligningsb-
jelken.

Både tverrbjelken og utligningsbjelken er utstyrt med
trelekter for spikerfeste. Den tilpassede forskalingshu-
den (i 21 mm tykkelse) kan festes til dem uten proble-
mer.

Forskalings-
hud 21 mm

Utligningsbjelke
Tverrbjelke

Modullnett
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5.4… med trekantkassetter

Utligninger i uvanlig formede forskalingsflater kan lett
reduseres ved å bruke hjørnekassetter 90 x 90
og/eller Topec hjørnerammer 180 x 90 med finer til
hjørnerammer 180/90.

Hjørnekassetten 90 x 90 består av aluminiumsram-
men og kryssfinerplaten. Hjørnerammene 180 x 90
må bestilles med de separate fineren i tillegg. Fineren
kan festes til hjørnerammen på begge sider. Derfor
kan begge komponentene brukes som trekantkasset-
ter på høyre og venstre side.

Hjørneramme 180 x 90
med finer 180/90
brukt høyrevendt

Hjørneramme 180 x 90
med finer 180/90
brukt venstrevendt

Restområde Hjørnekassett 90 x 90

Hjørnekassett 90 x 90

Merk: 
Støtter til enkeltstående hjørnekassetter må sikres
ved hjelp av Støttebukk Uni for å hindre forskyvning.

støttestripe
Stripe i kryssfiner i 21
mm tykkelse for å dekke
ytterkanten

trelekt (inte-
grert i hjørn-
erammen)

Hjørnerammer og hjørnekassetter kan enkelt
plasseres opp på Topec toppstykker slik som de
andre Topec kassettene. Det trengs ikke noen tilleg-
gsstøtte. De diagonalt plasserte kantprofilene på
hjørnekassettene og hjørnerammene er utstyrt med
trelekter for støtte og feste av dekke til ytterkanten
(forskalingshuden).

Selv svært kompliserte områder kan forskales mer
økonomisk ved hjelp av hjørnekassettene og hjørner-
ammene. Disse kassettene begrenser utligningene
som må forskales manuelt på byggeplassen (se bildet
ovenfor).

5.5… med Fasa-Fuga profiler
Disse profilene er laget av en spesiell fiberbetong.
Med disse kan man enkelt dekke smale striper og
andre åpninger i forskalingen, og få godt feste med
betongen i dekket.
Fasa-Fuga profiler fås i bredder fra 6 til 40 cm, og i
standardlengder på 1,30 m. Ved bruk av disse profi-
lene blir arbeidet enkelt og kostnadsbesparende siden
all jobbingen for å tilpasse og for å sette opp tilleg-
gsstøtter unngås. (Må bestilles).

Fasa-Fuga profiler brukt for tilpasning av Topec dekke-
forskaling

Fasa-Fuga profiler
(Må bestilles)
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6.0 transport av Topec kasetter

Topec-kassettene som hviler på to lekter løftes ved
hjelp av trekkakselen. Den plasseres ved kantpro-
filen på den nederste kassetten. På denne måten
blir det mulig å presse trekkakselen i posisjon og la
kassettene hvile på den.

Foraksel
Trekkaksel

Lekter til støtte

Etter dette må forakselen settes i posisjon på mot-
satt side av kassettene. Så trykkes stangen på
vogna ned slik at man kan løfte og flytte kassettsta-
belen.

Topec pall: tilpasset alle kassettstørrelser
(maks. 8 vertikale kassetter i bredden)
Bruk og behandling: se også side 9.

Topec transporttrille
Bygget for 10 standard Topec 180/90.

Topec pall
Utstyrt med transportsett
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7.0 Riving av forskalingen 8.0 Avforskaling

Når man begynner med utligningen, skal to Topec
kassetter støttes av montasjestaver.

Montasjestav

Topec støtte

Topec støttene under den første kassetten skal
fjernes ved å skru justeringsskruen en hel omdrein-
ing. Da kan den fremste støtten svinges ned.

Topec støtte

Montasjestav

Etter det kan Topec kassetten senkes ned ved hjelp
av montasjestaven og fjernes. Ved høyder over 3,0
m bør rivingen foretas fra et rullestillas. Man må
ikke slippe ned kassettene.

Nedtaking av kassetter foran en vegg gjøres slik
som på den følgende illustrasjonen:

Sikre støtten mot tipping

Tilleggsstøtter (etterstøtting)

I tråd med tyske standarder beskrevet i DIN 1045 må
det settes opp tilleggsstøtter umiddelbart etter dekke-
forskalingen er revet.
Grunnen er følgende: Platens bæreevne vil selv bli
aktivert ved bruk av denne metoden. Støttene for etter-
støtting bør settes opp midt på dekket og på samme
sted i flere etasjer (back-støtting) hvis det er nød-
vendig. Ved bruk av Topec forskaling med tilpas-
ningsseksjoner i midten av rommet kan tilleggsstøttene
naturligvis også plasseres der.

Som anbefalt i DIN 1045: Tilpasningsstripe plassert i
midten av rommet.

Tilleggsstøtte
(etterstøtting)

Tilleggsstøtte (rørstøtte) reist umiddelbart etter rivingen
av Topec.

Støtten til dekket kan fjernes etter omtrent 3-5 dager
for å aktivere dets egen bæreevne (ved en temperatur
på 200 C).
Uansett bør byggeingeniøren eller arkitekten som er
ansvarlig for bygningens konstruksjon konsulteres for
detaljerte opplysninger og for fremgangsmåte for etter-
støtting, fordi de best kjenner typen og mengden
sement, tilsetninger til betongen, retarderingsmiddel,
detaljer om armering osv.
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9.0 Rengjøring

Det eneste som kan hindre at forskalingen fungerer
som den skal er at de 1,5 cm brede kantene ikke er
rene. Fjerningen av forskalingen og rengjøringen foren-
kles ved bruk av Hünnebecks betongsmøremiddel
(eller et tilsvarende kvalitetsprodukt).

Pulverlakkerte Topec kassetter
Enda mindre utgifter til renhold fordi betongrester ikke
fester seg til overflaten på lakken

Førsteklasses glatt betongflate

Takket være størrelsen på Topec kassettene er det
færre skjøter enn ved bruk av andre systemer, og det
er ingen skarpe ujevnheter som må fjernes etter riving.
Det er bare små og relativt flate riller fra kassettens
kantprofil som uten problemer pusses ned.
Dette faktum beviser klart at Topec er beregnet for et
ryddig mønster av skjøter mellom kassettene.

Avstivere festet enten ved hjelp av
låseklemmer og  forskalingsbord
eller stillasrør med koplinger.

10.0 Sprang i dekketykkelse
(nivåforskjeller)

Tilpasningen av forskalingen i områder med sprang
i dekketykkelse kan løses som vist nedenfor med
bruk av planker og forskalingshud fra bygge-
plassen.
Horisontale krefter som et resultat av sprangene
må fordeles enten via forskalingsplanet til eksis-
terende stabile betongvegger og/eller søyler eller
ved hjelp av avstivere som festes til de eksis-
terende støttene til dekkeforskalingen (= avstiver-
system).

i langsgående retning av Topec kassettene

i tversgående retning



THYSSEN HÜNNEBECK NORGE AS TOPEC26

Kassetten 180/90 kan stikke ut 90 cm og tåler
likevel full last. Vertikalt spenn nedover er påkrevd
fra 10 cm utkragninger og mer. 

Viktige punkter

- Maksimal nedbøyning for kassetten må tas i 
betraktning.
Konstruksjonstallene for kassett 90/180 er:

treghetsmoment J = 357 cm4

lastisitetsmodul E = 7,000 kN/cm2

- Hvis det er snakk om åpne konstruksjoner, må 
det treffes tiltak for å motvirke oppdriften fra vind.

- Støpearbeidet må alltid utføres fra det oppstøt-
tede området til utkragningen.

- Topec støtter som er reist i mellomstilling, altså 
inne på kassettene, må sikres mot forskyvning 
ved hjelp av støttesikringer.

Legg merke til:
Forskalingsplaten må stabiliseres enten ved avsti-
vere (laget av bord og låseklemmer eller vertikalt
ordnede forankringer.)

11.0 Kassetter i utkragninger

legg merke til retningen på støpeprosessen

Vertikale forankringer settes opp ved utkragninger
over 10 cm mot overhengende belastning på kas-
setten (se detaljskisse A og B).

Låseklemme Låseklemme

Vertikalt spenn skal
festes til stillasrøret (48
mm dia.) som settes
inn i hullene på kasset-
tene.

Detaljskisse A

Detaljskisse B

Kassetter i utkragninger 
forankres i gulvdekket.

Eksemplet som er vist her:
Stålbøyle som er støpt inn.

Stabilisering av støtten ved hjelp av avstivere
(bord og låseklemmer eller rør med koplinger.)
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Når man bruker sikringsbolter, er ikke plassering av
kassettene ”ovenfra” mulig.
Topec kassettene må hektes på og svinges opp
nedenfra. 

12.0 Rekkverk

TK- rekkverksstolpen brukes for å feste rekkverksbord.
En tredelt og 1,0 m høy sikring festes til stolpen og
fotlisten sikres ved hjelp av den tilpassede sikringsde-
len, som må presses inn på rekkverksstolpen før den
settes på plass. 
Rekkverksstolpen settes inn på Topec toppstykket
beregnet for feste av rekkverk. Dette spesielle topp-
stykket erstatter standard Topec toppstykke D og topp-
stykke E på de ytterste rørstøttene på Topec forskalin-
gen. Den er utstyrt med en egen innsettingssko.

TK rekkverksstolpe

Sikring for fotlisten

Rekkverksfeste

Vanlig måte å sette opp rekkverk i langsgående og
tversgående retning på Topec dekkeforskaling.

I områder med Topec kassetter i utkragninger må
Topec rekkverksstolpe joint hektes på for å få festet TK
rekkverksstolpen. Denne spesialdelen skal plasseres i
skjøten mellom kassettene og sikres ved hjelp av
rørstopper 150 og Topec bolten.
Det trengs ikke noen tilleggssikring for fotlisten når
denne metoden brukes.

Topec
rekkverksstolpe joint
er allerede festet

Topec bolt

Rørstopper 150

Topec rekkverksstolpe joint
før den er festet

Sikring mot forskyvning

De 3 cm høye klørne som låser
kassettene gjør at det bare er mulig
å løfte av Topec kassettene ver-
tikalt når de er montert.

Sikringsbolt

Hvis det er ønskelig med tilhørende
låsemekanisme for å hindre
forskyvning av kassettene, 
så kan det skrus sikringsbolter i
Topec toppstykkene.
En egen pipenøkkel (19mm) med
forlengelsesstykke er nødvendig for
å gjøre dette.
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