
Udoskonalony zakres zastosowania 
KSZTAŁTKA SZALUNKOWA WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA 
ŁĄCZNIKÓW SŁUPOWYCH HALFEN HCC: HCC16 - HCC39

Główne korzyści w skrócie:

  Zrównoważone i przyjazne  
dla środowiska

  Łatwość instalacji i  
demontażu

  Oszczędność czasu, sprawny  
montaż
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Nowe kształtki szalunkowe HALFEN HCC ze śrubami mocującymi 

umożliwiają szybki i dokładny montaż łączników słupowych HALFEN HCC 

do szalunku. 

Nie ma potrzeby stosowania środków antyadhezyjnych do mocowania 

kształtek szalunkowych do szalunku, dzięki czemu cała instalacja jest 

wydajna i szybsza.

Instrukcje montażu dostępne do pobrania na  

www.halfen.com

 szybko  prosto  rozmiary oznaczone kolorami

Nowe kształtki szalunkowe HCC są bardzo wytrzymałe i dlatego nadają 

się do wielokrotnego użytku. Demontaż szalunku: Śruba mocująca, która 

została już użyta do montażu, jest wkręcana w otwór z boku kształtki i 

służy jako dźwignia do demontażu. 

Proces ten jest powtarzalny, jednak ważne jest, aby przed  

zabetonowaniem nasmarować kształtkę środkami do szalunków, aby 

uniknąć ewentualnych uszkodzeń i zmaksymalizować trwałość kształtki.

Nowe kształki szalunkowe HCC są wykonane z poliuretanu, nadającego się 

do stosowania w narożnikach i krawędziach. 

Kształki szalunkowe HCC są dostępne standardowo w 5 rozmiarach: Każdy 

rozmiar ma przypisany określony kolor. Oznaczenie kolorami zapewnia 

lepszy przegląd rozmiarów i minimalizuje ryzyko pomyłek.

SZYBKI MONTAŻ

PROSTY DEMONTAŻ SZALUNKU

WYRAŹNE OZNACZENIE ROZMIARÓW KOLORAMI
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NOWE KSZTAŁTKI SZALUNKOWE  HALFEN HCC 
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Informacje na temat certyfikowanych systemów zarządzania i norm można znaleźć na stronie www.halfen.com
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