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2.1 Allmänt
Dessa användningsriktlinjer innehåller viktig information vad
gäller såväl montage som användning av Bostadsform samt
viktiga säkerhetsföreskrifter.
Dessa instruktioner är framtagna för att göra arbetet med
Bostadsform ännu effektivare och säkrare. Se därför till att
läsa igenom användningsriktlinjerna innan arbetet påbörjas och
se till att anvisningarna alltid finns tillgängliga på arbetsplatsen.
.
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2.2 Säkerhetsföreskrifter
Viktig information vad gäller avsedd användning och ett
säkert utförande.
• Riskbedömning
Entreprenören ansvarar för att det görs en riskbedömning
och att de särskilda risker som kan uppstå beaktas i
arbetsmiljöplanen. Medarbetarna är skyldiga att följa de
anvisningar som är resultatet av riskbedömningen och den
upprättade arbetsmiljöplanen.

• Användning av andra produkter
Att använda delar från olika tillverkare innebär en viss risk. En
riskbedömning skall göras i varje enskilt fall och kan innebära
att det behövs flera olika instruktioner för montering och
användning av utrustningen.
• Säkerhetsbeteckningar
Följande beteckningar används.
Exempel:
Säkerhetsföreskrifter:

• Montageinstruktioner
Entreprenören ansvarar för att det finns en komplett
dokumentation vad gäller montage och användning. Denna
kan utgöras av dessa användningsriktlinjer kompletterade
med ritningar och eventuella objektsspecifika anvisningar.

Att inte följa dessa föreskrifter innebär såväl risk för

• Användningsriktlinjer
Vägg- och valvformar är teknisk arbetsutrustning
endast avsedd för yrkesmässig användning. Den skall
endast användas av utbildad personal under kompetent
arbetsledning. Användningsriktlinjerna skall ses som en del
av utrustningen. De innehåller säkerhetsföreskrifter, detaljer
som visar normal uppbyggnad och användning samt en
beskrivning av systemet. Kompletteringar, avvikelser från
standard eller andra förändringar innebär en möjlig risk
och skall därför kontrolleras särskilt. Detta gäller även när
entreprenören ansvarar för delar av konstruktionen.

okulärkontroll.

• Information på arbetsplatsen
Entreprenören skall försäkra sig om att användningsriktlinjerna finns tillgängliga på arbetsplatsen. Personalen
skall informeras om detta innan monteringen påbörjas och
utrustningen används.
• Illustrationer
Illustrationerna i användningsriktlinjerna visar delvis
konstruktionen under montage och är därför inte alltid
kompletta ur arbetsmiljösynpunkt. Dessa säkerhetsdetaljer
som eventuellt inte visas i figurerna måste dock vara
tillgängliga.

skador på materialet som fara för liv och hälsa.
Kontrollera:
Det aktuella momentet skall utföras som en

Kommentar:
Ytterligare information för att utföra arbetet på ett säkert,
korrekt och professionellt sätt.
• Diverse
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
För att arbetet skall ske på ett säkert sätt skall alla lagar,
föreskrifter och övriga säkerhetsanvisningar följas utan
undantag. Dessa utgör en del av de skyldigheter som såväl
arbetsgivare som arbetstagare har på arbetsplatsen. Detta
betyder bl a att entreprenören ansvarar för att såväl byggnad
som formkonstruktion är stabil under hela byggnadsskedet.
Detta omfattar även grundläggande montage, demontage
och transport av formkonstruktionen eller dess delar. Hela
konstruktionen skall kontrolleras under och efter montage.

• Lagring och transport
Bestämmelser för lagring och transport för den aktuella
produkten måste följas. Det kan t ex gälla val av rätt
lyftutrustning.
• Kontroll av material
Allt material skall kontrolleras såväl vid ankomsten till
arbetsplatsen som före varje användning för att kontrollera
funktionen och upptäcka eventuella skador. Det är inte tillåtet
att göra förändringar på materialet.
• Reservdelar och reparationer
Endast originaldelar får användas som reservdelar.
Reparationer skall utföras av tillverkaren eller av godkänd
reparatör.
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3.0 Produktbeskrivning
Manto Bostadsform är en modern, lätthanterad och
snabb en-stagsform för i första hand bostadsproduktion.
Elementen är 2,7 m höga och finns i längder upp till 4,8 m.
Då elementen emellertid är uppbyggda på i princip samma
sätt som Manto luckformkan de två systemen kombineras.
För höjdpåbyggnader, längdutjämningar etc står Mantos hela
tillbehörsprogram till förfogande.
Formen är en så kallad enstags-form med ett stag i bekväm
arbetshöjd och endast ett mothåll upptill. H-staget hanteras
enbart från ena formsidan, har bajonettfäste och låses med ett
excenterlås.
.
Varje element är försett med två formstöd med snabbavsänkning och elementen har naturligtvis vinkeljärn i botten.
Alla detaljer är varmförzinkade.
För lösningar som inte återfinns i denna handlening hänvisas
till Manto andvändningsriktlinjer. .
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4.0 Styckelista

BOSTADSFORM
Benämning

Artikelnummer

Vikt
kg/st

			

B

Lucka		

120 x 270

66-605

265,0

Lucka		

240 x 270

66-604

385,5

Lucka		

360 x 270

66-603

560,0

Lucka		

480 x 270

66-602

735,5

H-Stag

66-670

3,7

- 150 Vit

66-671

3,8

- 160 Svart

66-672

4,0

- 180 Gul

66-673

4,2

- 200 Blå

66-674

4,4

- 220 Röd

66-675

4,9

- 230 Grön

66-677

5,0

- 240 Orange

66-676

5,1

- 250 Brun

66-683

3,9

- 170

66-678

5,2

- 260

66-679

5,3

- 270

66-682

5,5

66-625

9,6

66-614

3,8

H

- 300
Spännare
Monteras på stagbalken på dubblingsform.
Mottagare
Monteras på stagbalken på enklingsform.

H-Stag

Spännare
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4.0 Styckelista
Benämning

Artikelnummer

Vikt
kg/st

Stagbalk
Formstöd

66-607

17,0

66-613

3,1

66-032

3,0

66-033

8,8

66-031

5,1

66-147

11,5

Fästes på stagbalken och är
försett med snabbavsäkning.
Skarvting

Mothåll
Fästes på elementens övre
kantprofil med skarvting.
Skarvtving med kätting
I skarven mellan två element
används två skarvtvingar.
Även för att fästa mothåll och andra tillbehör.

Hörntving

Hörntving
Förbinder två standardluckor
till ett ytterhörn i rät vinkel.
Rikttving
För att förbinda element med luckor
i passbitar och förhöjningar såväl vertikalt
som horisontellt.
Moträckeskonsol

Rikttving
För flera tillbehör se Manto Användningsriktlinjer
www.cdfsverige.se

Moträckeskonsol
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5.0 Principsektion
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Principsektion
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6.0 Elevation

Elevation
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7.0 Teknisk data
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Formtryck
Formen är 2,7 m hög och är dimensionerad för ett hydrostatiskt
tryck av max 65 kN/m². Detta innebär att för normala
bostadsväggar upp till 2,7 m gäller inga formtrycksrestriktioner.
(OBS! Gäller ej vid anvädning av självkompakterande betong.)
Observera att enstagsprincipen förutsätter att formen fylls till full
höjd i en följd.
För påbyggda formar, högre än 2,7 m gäller att formtrycket
begränsas till 55 kN/m².
Aktuellt formtryck kan fås ur diagrammet enl. DIN 18218.
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Anteckningar
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