
Guide för åtgång av skruv

Välj rätt skruvlängd!
Träregel = Skivans tjocklek + ca 20 mm
Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm

Skruvåtgång skivor, lister och socklar

 > Generell tabell för beräkning av antalet skruv per m2 eller per 
löpmeter

Material Åtgång/m2

Gips 20
Hårdgips 20
Golvgips 20
Minerit 20
Spånskiva 20
Träfiberskiva 20
Plyfa 20
Massiva golv 16
Takpanel 20
Bryggor och staket 25-35
List ca 3 st/lm
Lockbräda 35
Utvändig panelbräda 35
Utvändig gips 20
Ytterpanel 12

Skruvåtgång trall

 > Endast rekommendationer
 > Inklusive 20% extra för skarvning över reglar osv
 > Tabell gäller även vid dold infästning

Trallbredd [mm] Åtgång/m2

95 40
120 30-35
145 30-35

Tjocklek [mm] Min. skruvlängd [mm]
22 50
28 55
34 70



Användning

1. Borra ett hål med rätt storlek

Välj borr med diameter som gäller för den aktuella ankarstången. 
Borra till minsta installationsdjup (hnom) för den aktuella 
ankarstången.
2. Rengör hålet noga

Om borrhålet inte rengörs ordentligt kan injekteringsmassan 
prestanda försämras. Använd en rengöringsborste avsedd för 
ändamålet samt luftpump. 
3. Blanda massan

Montera den medföljande mixerröret på patronen och tryck ut ca 
10-15 cm tills massorna (härdare och harts) har blandats.
4. Fyll 2/3 av hålet med massan

Om du har borrat flera hål så fyller du endast ett par hål samtidigt så 
att massan inte hinner härda innan du hunnit skruva i ankarstången.
5. Montera genom att rotera

Ankarstången ska alltid roteras in i massan. Rotation gör att massan 
tränger in överallt i ankarstångens gängor och tar bort eventuella 
luftbubblor. Detta gör infästningen urstark. Torka bort utträngade 
massa när den är våt.
6. Vänta...

Inomhus härdar ankarmassan inom några minuter, men för att veta 
exakt så står det på förpackningen. Vänta tills massan härdat och 
knacka sedan bort överlödig massa med hammare.
7. Fortsätt

Hela behållaren behöver inte användas på en gång. Håll massan i 
användningsbart skick genom att lämna munstycket på plats. Vid 
nästa användningstillfälle sätter du dit ett nytt munstycke och börjar 
på steg 3.

Guide för ankarmassa - Mängdberäkning och användning

Bra att veta!
Förvara ankarmassan rumstempererad 
för snabbare härdning

Dimension
Min. mon-
tagedjup

Teoretisk 
åtgång [ml]

Dimension Antal hål som ska fyllas

M8 80 5 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

M10 90 7 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430

M12 110 12 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

M16 125 22 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

M20 170 52 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

M24 210 87 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35

M30 280 80 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16

Antal tuber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mängdberäknare ankarmassa



HUVUD

HI-LO GÄNGA

TRUMPET KULLRIGCYLINDRISK SEXKANT FÖRSÄNKTKONAD

GÄNGA

SPETS

MOTGÄNGADELGÄNGA

SKÄRKANTBORRSPETSVASS SPETS DIAMANTSPETS

B-GÄNGAA-GÄNGA

Försänker sig utan 
att skada gips- 
skivans pappskikt.

Det minimala 
cylindriska huvudet 
används på Pondus 
trallskruv för att ge 
en dold avslutning.

Används när 
skruven inte ska för-
sänkas, exempelvis 
vid montering av 
tunn plåt.

Sexkantsfattningen 
ger bättre drivkraft. 

Den låga skallen 
med konad stam 
ger maximal 
kraftupptagning och 
centrerar effektivt i 
beslaget.

Ofta utformat med 
rillor som fräser 
ner materialet vid 
försänkning.

Endast en del 
av skruven har 
gängor.

Den högre gängan 
skapar en stark 
förankring i träreglar 
samtidigt som den 
lägre gängan grep-
par tag i plåtreglar.

En del av skruven 
har gängor som går 
i motsatt riktning.

Används på byggs-
kruv främst avsedd 
för infästning av 
byggplåt i träregel 
(grov).

Används på bygg-
skruv främst avsedd 
för infästning av 
byggplåt i stålregel 
(medel).

Används på bygg-
skruv främst avsedd 
för infästning av 
byggplåt i lättbalk 
(fin).

C-GÄNGA

Greppar snabbt 
och tränger lätt 
igenom exempelvis 
tunn plåt och ger 
ett snabbt grepp.

Borrar genom 2-18 
mm plåt, beroende 
på borrspetsens 
utformning.

Spetsen fräser av 
träfibrerna vilket 
minimerar risken 
för sprickbildning 
i träet. 

Skärkant i spetsen 
som minskar risken 
för sprickbildning.

PH

DRIVSPÅR

HEX FYRKANT TX

BRICKHUVUD

DUBBELFYRKANT HEX + PHHEX + TX

TORPEDOSPETS

POZI

Ingen förborrning 
krävs och risken för 
för sprickbildning 
reduceras.

För montering utan 
att försänka skallen. 
Plan anläggnings- 
yta ger en stark 
förbindelse.

RED. BORRSPETS

Reducerad borr-
spets används för 
att tränga igenom 
tjocklekar på 2 mm 
utan att förstöra 
träet.

EXTRA VASS SPETS

Extra vass spets för 
att ta sig igenom 
tunnplåt.

Stödgängor under 
skallen för att fixera 
materialet som 
fästs. 

STÖDGÄNGA

Skruvguiden



GULFÖRZINKAD

FOSFATERAD

YTBEHANDLINGAR EGENSKAPER

STAMFRÄS RILLOR

VARMFÖRZINKAD

ZINK/NICKEL

Uppvärmda utrymmen 
med torr luft och obetydlig 
mängd föroreningar.

Icke uppvärmda utrymmen 
med växlande temperatur 
och fuktighet. 

Måttlig fuktighet och viss 
mängd luftföroreningar.

Utrymmen med hög 
fuktighet och stor mängd 
luftföroreningar.

Utrymmen med fuktkon-
densation och mycket 
luftföroreningar.

Atmosfärer med låga 
halter luftföroreningar. 
Lantliga områden

Måttlig mängd luftföro-
rening. Stads- och lätt 
industriområden.

Påtagliga mängder 
luftföroreningar Industri 
och kustområden.

Industriella eller kust- 
och havsområden med 
aggressiv atmosfär.

–
Mycket 
låg

Mycket 
hög

Låg

Måttlig

Hög

KORROSIVITETSKLASSER

FRÄSVINGAR

Fräser ett hål i 
materialet så det inte 
reser sig när skruven 
börjar borra.

INOMHUS UTOMHUS

SKRUVÅTGÅNG

 > Generell tabell för beräkning av antalet skruv per m2 eller per löpmeter

Material Åtgång/m2

Gips 20
Hårdgips 20
Golvgips 20
Minerit 20
Spånskiva 20
Träfiberskiva 20
Plyfa 20
Massiva golv 16
Takpanel 20
Bryggor och staket 25-35
List ca 3 st/lm
Lockbräda 35
Utvändig panelbräda 35
Utvändig gips 20
Ytterpanel 12

 > Endast rekommendationer
 > Inklusive 20% extra för skarvning över reglar osv
 > Tabell gäller även vid dold infästning

Trallbredd [mm] Åtgång/m2

95 40
120 30-35
145 30-35

Tjocklek [mm] Min. skruvlängd [mm]
22 50
28 55
34 70

FÖR SKIVOR, LISTER OCH SOCKLAR FÖR TRALL

Utrymmen med hög 
fuktighet och stor mängd 
luftföroreningar.

Påtagliga mängder 
luftföroreningar Industri 
och kustområden.

BLANKFÖRZINKAD

EJOCOAT

Fräser ett frgångs-
hål för att underlätta 
sammanpressning

Fräser bort överblivet 
fiber och garanterar 
en optimal försäkning.

Hög

KTCO

ROSTFRITT

KOLSTÅL

FRÄSVINGAR

Fräsvingar ovanför 
gängan som skapar 
ett frigångshål i 
klämdetaljer.

Skruvguiden
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