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Introduktion
Principielle sikkerhedsinstrukser

Brugergrupper

 ▪ Denne dokumentation henvender sig til de personer, 
der arbejder med det her beskrevne Doka pro-
dukt/system, og indeholder oplysninger for standard-
udførelsen om monteringen og den tilsigtede brug af 
det beskrevne system.

 ▪ Alle personer, der arbejder med de enkelte produk-
ter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvis-
ning og de her givne sikkerhedsinstrukser.

 ▪ Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller 
har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og 
oplæres i brugen af kunden selv.

 ▪ Kunden skal drage omsorg for, at det informations-
materiale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. bruger-
informationer, montage- og brugervejledninger, drift-
svejledninger, tegninger osv.) er tilstede og opdate-
rede, at de er blevet læst og at de står til rådighed for 
brugerne på opstillingsstedet.

 ▪ De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt 
øvrige gældende sikkerhedsregler for de enkelte 
lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildan-
nelse og anvendelse af vore produkter.  
Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til 
at sørge for, at de i det pågældende land gældende 
love, standarder og forskrifter for hele projektets ved-
kommende overholdes, og at træffe yderligere eller 
andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, 
såfremt dette er påkrævet.

Risikovurdering

 ▪ Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere, 
realisere og revidere en risikovurdering på hver byg-
geplads. 
Dette dokument danner basis for den individuelle 
risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt 
anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og 
anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse.

Anmærkninger til nærværende 
dokumentation

 ▪ Dokumentationen kan også anvendes som en gene-
rel montage- og brugervejledning, eller integreres i 
en speciel montage- og brugervejledning, der er 
oprettet specielt til en bestemt byggeplads.

 ▪ De tegninger samt animationer og videoer, der 
vises i nærværende dokumentation og app’en, 
viser til dels kun monteringstilstande og er der-
for ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk hen-
seende.
Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår 
af denne dokumentation, animationerne og video-
erne, skal kunden under alle omstændigheder bruge 
i henhold til de til enhver tid gældende bestemmel-
ser.

 ▪ Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er 
opført i de enkelte kapitler!

Planlægning

 ▪ Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af 
forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til 
omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal 
være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangs-
veje!

 ▪ Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende 
dokumentation eller hvis systemet bruges til 
andre ting, end anført heri, kræver det en speciel 
statisk beregning og en supplerende montage-
vejledning.

Bestemmelser / arbejdssikkerhed

 ▪ Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anven-
delse af vores produkter skal de tid enhver til gæl-
dende love, standarder og forskrifter omkring 
arbejdssikkerhed og diverse andre sikkerhedsbe-
stemmelser i de enkelte lande overholdes.

 ▪ Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet 
hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller til-
behørsdele hertil, så må endegelænderkomponen-
ten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolle-
ret af en fagkyndig person.
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Under alle faser af brugen gælder 
følgende

 ▪ Kunden skal sikre, at opstilling og nedtagning, trans-
porten og den tilsigtede brug af produktet ledes og 
overvåges af fagligt kvalificerede personer i henhold 
til de gældende love, standarder og forskrifter. 
Disse personers handleevne må ikke være ind-
skrænket på grund af alkohol, medicin eller rusmid-
ler.

 ▪ Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun 
må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte 
Doka brugerinformationer eller andre tekniske doku-
mentationer, som er udarbejdet af Doka. 

 ▪ Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at 
samtlige byggekomponenter og enheder har den 
nødvendige stabilitet og bæreevne!

 ▪ Udkragninger, udligninger osv. må først betrædes, 
når der er truffet passende forholdsregler, der sikrer 
stabiliteten (f.eks. med afsværtninger).

 ▪ De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsin-
strukser og oplysninger om belastning skal følges og 
overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan 
det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser 
(livsfare) til følge og samtidig give store materielle 
skader.

 ▪ Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt. 
Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand 
til formene og ved kyndig brug af dem.

 ▪ Kunden skal tage højde for al slags indflydelse fra 
vejrliget på selve materiellet samt under brugen og 
opbevaringen af det (f.eks. glatte overflader, risiko 
for at skride, vindpåvirkninger osv.) og træffe forud-
seende forholdsregler både for at sikre maskinellet 
og de nærliggende områder og for at beskytte arbej-
derne.

 ▪ Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder 
ordentlig fast og fungerer. 
Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhæn-
gigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige 
hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de 
efterspændes.

 ▪ Det er strengt forbudt at svejse og Doka produkter 
op, især gælder det for anker-, ophængs-, koblings- 
og støbejernsdele osv.
Ved svejsning af disse materialer opstår der en gra-
verende forandring i strukturen. Dette medfører igen 
et dramatisk fald i brudbelastningen, som udgør en 
stor sikkerhedsrisiko.
Afkortning af enkelte ankerstave med nedstrygere er 
tilladt (varmepåføring kun for enden af staven), men 
vær forsigtig, så gnisterne ikke kommer til at 
opvarme andre ankerstave og dermed beskadige 
dem.
Det er kun de artikler, der henvises udtrykkeligt til i 
Doka dokumentationerne, der må svejses.

Montage

 ▪ Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af 
kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede, 
deformerede dele eller dele, der er svækket på 
grund af slitage, rust eller råd (f.eks. svampeangreb), 
skal sorteres fra, så de ikke bliver anvendt.

 ▪ Hvis vores sikkerheds- og forskallingssystemer blan-
des sammen med systemer fra andre producenter, 
indebærer det en risiko, der kan medføre kvæstelser 
og materielle skader. Derfor kræver det en særskilt 
undersøgelse.

 ▪ Montagen skal udføres i overensstemmelse med de 
til enhver tid gældende love, standarder og forskrifter 
af kundens fagligt kvalificerede personel og eventu-
elle kontrolpligter skal overholdes.

 ▪ Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka pro-
dukter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Opstilling af kassetterne

 ▪ Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan 
måde, at alle belastninger afledes sikkert!

Udstøbning

 ▪ De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig 
udstøbning medfører overbelastning af forskallin-
gen, bevirker større udbøjning og giver risiko for 
brud.

Afforskalling

 ▪ Afforskallingen må først finde sted, når betonen er  
tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har 
givet ordre til at afforskalle!

 ▪ Under afforskallingen må formen ikke rives af med 
kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks. 
trækiler, retteværktøj eller systemenheder som 
f.eks. Framax afforskallingshjørner.

 ▪ Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-, 
stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for 
risiko!
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Transport, stabling og lagring

 ▪ Alle lokalt gældende bestemmelser omkring trans-
port af forskallingsmateriel og stilladser skal overhol-
des. Ved systemforskallinger er brug af det anførte 
Doka anhugningsgrej obligatorisk.
Hvis typen af anhugningsgrejet ikke er defineret i 
denne dokumentation, skal kunden anvende anhug-
ningsgrej, der er egnet til det enkelte tilfælde og 
overholder forskrifterne.

 ▪ Pas på under flytning, at flytteenheden og dens 
enkelte dele kan aflede de kræfter, der kan opstå.

 ▪ Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan 
skride eller falde af.

 ▪ Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbin-
delse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte 
kapitler i nærværende dokumentation overholdes!

Service

 ▪ Som udskiftningsdele må der kun anvendes origi-
nale Doka dele. Reparationer må kun udføres af pro-
ducenten eller af autoriserede aktører.

Diverse

Oplysningerne om vægt er middelværdier baseret på 
nyt materiale og kan afvige på grund af materialetole-
rancer. Desuden kan vægtene variere på grund af 
snavs, fugt osv.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med 
den tekniske udvikling.

Eurocodes hos Doka

De tilladelige værdier anført i Doka dokumentatio-
nerne (f.eks. Ftill = 70 kN) er ikke dimensionerings-
værdier (f.eks. FRd = 105 kN)!
 ▪ Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger!
 ▪ I Doka dokumentationer anføres de tilladelige vær-

dier også fremover. 
Følgende delsikkerhedskoefficienter er der taget højde 
for:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, træ = 1,3
 ▪ γM, stål = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsvær-
dier fra de tilladelige værdier til en Eurocode-bereg-
ning.

Symboler

I denne dokumentation er der anvendt følgende sym-
boler:

FARE
Denne henvisning advarer mod en ekstrem 
farlig situation, der vil medføre død eller 
alvorlig uhelbredelig skade på helbredet, 
hvis den tilsidesættes.

ADVARSEL
Denne henvisning advarer mod en farlig situ-
ation, der kan medføre død eller alvorlig 
uhelbredelig skade på helbredet, hvis den til-
sidesættes.

FORSIGTIGT
Denne henvisning advarer mod en farlig situ-
ation, der kan medføre lettere helbredelig 
skade på helbredet, hvis den tilsidesættes.

INFO
Denne henvisning advarer mod en farlig situ-
ation, der kan medføre fejlfunktioner eller 
materielle skader, hvis den tilsidesættes.

Instruktion 
Indikerer, at brugeren skal foretage en hand-
ling.

Visuel kontrol
Indikerer, at udførte handlinger skal kontrol-
leres visuelt.

Tips
Henviser til praktiske tips.

Henvisning
Henviser til yderligere info-materiale.
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Doka services

Support i alle projektfaser

 ▪ Sikkert og vellykket projekt opnås med produkter og 
service fra én og samme leverandør.

 ▪ Kompetent support lige fra projekteringen og frem til 
montagen direkte på byggepladsen.

Kompetent i alle projektfaser

Projektledsagelse lige fra starten af
Ethvert projekt er unikt og kræver individuelle løsnin-
ger. Dokas team hjælper dig gerne ved forskallingsop-
gaven med rådgivning, planlægning og byggeservice 
på stedet, så du kan realisere dit projekt effektivt og 
sikkert. Doka bistår dig med individuel rådgivning og 
skræddersyede kurser.

Effektiv projektering betyder sikker afvikling af 
projektet
Det er kun muligt at udvikle effektive og økonomiske 
forskallingsløsninger, når man forstår projektkravene 
og byggeprocesserne. Denne forståelse er grundlaget 
for Doka Engineering byggeservice.

Optimering af byggeprocesserne med Doka
Doka tilbyder specielle værktøjer, der bidrager til at 
gøre processerne transparente. Dermed kan støbe-
processerne fremskyndes, lagerbeholdningerne opti-
meres og projekteringen af forskallingen gøres mere 
effektiv.

Specialforskalling og montage direkte på pladsen
Ud over systemforskallinger kan Doka tilbyde skræd-
dersyede special forskallingsenheder. Desuden mon-
terer specielt oplært personale understøtningsstillad-
ser og forskallinger på byggepladsen.

Leverance til tiden
Vil man opnå en tidsmæssig og omkostningsmæssig 
effektiv afvikling af et projekt, spiller leverancen af for-
skallingen en stor rolle. Via et verdensomspændende 
logistiknetværk leveres de nødvendige forskallings-
dele på det aftalte tidspunkt.

Leje- og Renoveringsservice
Forskallingsmateriellet kan lejes til det enkelte projekt 
fra de velforsynede Doka leje-parks. Kundens eget 
udstyr og lejet udstyr fra Doka rengøres og istandsæt-
tes af Dokas udstyrsservice.

Tilbud Arbejdsforbere-
delse

Byggeriets 
udførelse

Projektets 
afslutning

Engineering
 ▪ Udnyttelsesplanlægning
 ▪ Planlægge støbetakter
 ▪ Konstruktions udformning/3D-tegnin-

ger
 ▪ Monteringstegninger
 ▪ Statisk beregning
 ▪ Concremote

Rådgivning og kurser
 ▪ Projektering på byggeplads
 ▪ Forskallingsinstruktør
 ▪ Training and Consulting

Procesoptimering
 ▪ Concremote
 ▪ myDoka
 ▪ Planlægnings software
 ▪ Byggepladsstyring

Færdigservice og montage
 ▪ Færdigservice
 ▪ Montage på byggeplads

Logistik
 ▪ Organisering af transport og fragt

Leje- og Renoveringsservice
 ▪ Lejeservice
 ▪ Forskallingsreturnering
 ▪ Renoveringsservice og service til fastr-

pris

upbeat construction 
digital services for higher productivity
Fra projektering til aflevering - med upbeat 
construction vil vi booste byggeriet og med alle 
vores digitale tjenester være taktgiver for et 
mere produktivt byggeforløb. Vores digitale 
portefølje omfatter den samlede byggeproces 
og udvides løbende. Du kan få mere at vide 
om vores specielt udviklede løsninger på 
doka.com/upbeatconstruction.

https://www.doka.com/upbeatconstruction
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Kassetteforskalling DokaXlight
Den meget lette og robuste håndforskalling er 
ukompliceret at anvende på byggepladser af 
enhver størrelse og type uden kran.

Ergonomisk

takket være særlig lav vægt
 ▪ skånsom forskalling på grund af lav vægt
 ▪ nem håndtering med de integrerede håndtag

Lang holdbarhed

på grund af den robuste konstruktion
 ▪ en robust aluminiumsramme beskytter forskalling 

finéren hele vejen rundt
 ▪ mange ganges genbrug af Xlife finéren på grund af 

en lang holdbarhed
 ▪ nemt pladeskift og sanering af alu-rammen
 ▪ nem rengøring takket være pulverlakerede alu-ram-

mer

Udgifts- og tidsbesparende

takket være hurtig forskalling uden kran
 ▪ lette kassetter og tilbehørsdele sikrer hurtige bygge-

processer
 ▪ arbejde uden brug af kran resp. kortere krantider
 ▪ trinløs placering af kassetterne ved forskydning af 

forskallingen
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Vægforskalling
Montage- og brugervejledning

DokaXlight som håndforskalling

Det viste forløb er baseret på en lige væg – begynd altid 
at forskalle i et hjørne.

Transport af kassetter

➤Læs kassettestablerne og systememballagen af 
lastbilen (se kapitel "Transport, stabling og lagring").

Opstilling af kassetterne

➤Kassetteforbandterne formonteres liggende på et 
afrettet underlag (se kapitel "Samling af kassetter").

➤Spray forskallingsolie på forskalling (se kapitel "Ren-
gøring og vedligehold").

➤Fastgør kassetterne med vægstøtter eller formstøt-
ter på jorden, så de står sikkert (se kapitel "Element-
støtte tilbehør").
Så er kassetterne sikret, så de ikke kan vælte.

➤Stil de næste kassetter op i en række, forbind dem 
indbyrdes (se kapitel "Samling af kassetter") og fast-
gør dem på jorden med vægstøtter eller formstøtter.
Nu kan kassetteforbandtet justeres nøjagtigt ind.

9  161-215-048

ADVARSEL
➤Doka Xlight kassetter skal stå absolut stabilt 

i enhver arbejdssituation!

VARSEL
Brug aldrig en forhammer til at justere kasset-
terne ind med!
Ellers bliver kassetternes profiler beskadiget.
➤Brug kun justeringsværktøj, der ikke kan 

give skader.

98161-224-05

98161-224-04
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Opstilling af lukkeform

Når armeringen er monteret, kan formen lukkes.
➤Spray forskallingsolie på finéren på lukkeformene.
➤Rejs den første kassette på lukkeformen.
➤Sæt ankrene i (se kapitel ”Ankersystem").

Dermed er lukkeformene også sikret, så den ikke 
kan vælte.

➤Stil på den måde flere kassetter op i en række, for-
bind dem indbyrdes og forankre dem.

Montering af støbestillads

➤Monter støbestilladset og anbring eventuelt et ende-
gelænder (se kapitel "Støbestillads med enkeltkon-
soller").

98161-224-03

98161-224-02

VARSEL
Kassetteforbandter med støbestillads og ele-
mentstøtter 260, og uden lukkeform, skal sik-
res på jorden, så de ikke kan skride ud. 

98 1161-224-0
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Udstøbning

Følgende retningslinjer skal overholdes:
 ▪ Dimensioneringsvejledning "Doka forskallingstek-

nik", kapitel "Støbetryk på lodrette forskallinger DIN 
18218" 

 ▪ DIN 4235 del 2 - "Komprimering af beton med vibre-
ring”

➤Udstøb betonen.
➤Vibratoren skal bruges fornuftigt, afstemt tidsmæs-

sigt og efter de lokale forhold.

Afforskalling

➤Afmonter kassetterne enkeltvis - begynd med den 
indvendige forskalling - afmonter støbestilladset, tag 
ankrene ud og løsn forbindelsesstykker til næste 
kassette.

➤Løft kassetten af og rens finérpladen for betonrester 
(se kapitel "Rengøring og vedligehold").

DokaXlight som kranforskalling

Store kassetteforbandter kan formonteres liggende 
på et afrettet underlag. For yderligere hevisninger om, 
hvordan forbindelsesstykkerne placeres, se kapitel 
"Påbygning af kassetter".
Disse forbandter kan flyttes med krankæder og Frami 
krankrog. For yderligere henvisninger, se kapitel "Flyt-
ning med kran".

Till. støbetryk:
Se kapitel "Tilladt støbetryk".

VARSEL
➤Stigehastigheden under udstøbningen skal 

overholdes.

VARSEL
➤Overhold afforskallingsfristerne.
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DokaXlight kassette detaljer

Formstabil aluminiumsramme

a ... 100 mm

 ▪ formstabile pulverlakerede aluminiumsprofiler
 ▪ lang levetid
 ▪ sideprofilerne på kassetterne er lette at rengøre – 

derfor er kassetterne altid tætte
 ▪ kel hele vejen rundt til placering af forbindelsesstyk-

ker på et hvilket som helst sted
 ▪ kantbeskyttelse på Xlife pladen med rammeprofil
 ▪ tværboringer til hjørneopbygning og endeforskallin-

ger

Funktionsprofil til fastgørelse af 
tilbehørsdele

A Rammeprofil
B Funktionsprofil
C Tværprofil
D Afstivningsprofil
E Xlife finér

A

B

C

D

E

A Rammeprofil
B Kel til samling af kassetterne
C Xlife finér
D Silikonefuge

ADVARSEL
➤Tvær- og funktionsprofiler må aldrig bruges 

som hjælpestige. De er ikke nogen erstat-
ning for en stige.

Undtagelse:  
I nogle lande er det iht. de nationale forskrifter 
om sikkerhed dog tilladt at bruge dem som 
hjælpestige, når der anvendes personligt sik-
kerhedsudstyr. Forskallingens stabilitet skal 
være sikret!

A Funktionsprofil
B Universalklemme 5-10cm
C Frami ankerprofil

98
16

1-
20

0-
05

a

A

BC

D

98132-208-04

A BC
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Ankermuffer

a ... ⌀ 24 mm
b ... ⌀ 33 mm
 ▪ nemt at sætte ankerstavene i ved hjælp af store koni-

ske ankermuffer

Rene betonflader med den innovative 
Xlife finér

Xlife finéren består af en kombination af krydsfinér-
kerne med kunststofbelægning.
Denne forbindelse sikrer mange ganges brug med et 
absolut tilfredsstillende betonresultat og gør pladen 
mindre modtagelig for skader.
 ▪ høj kvalitet på betonfladerne
 ▪ færre steder, der skal efterbearbejdes
 ▪ lettere rengøring - Xlife finéren kan også rengøres 

med højtryksrenser

Håndtag

Fastgørelsespunkter for personligt 
sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning

Følgende anhugningspunkter på DokaXlight kassetten 
må bruges til det personlige sikkerhedsudstyr:
 ▪ Tværboringer i rammeprofilen
 ▪ På det monterede DokaXlight fastgørelsessæt

A integreret håndtag i tværprofilen

FORSIGTIGT
Tværboringerne i rammeprofilen på ikke 
anvendes som håndtag!
➤Brug i stedet håndtaget i tværprofilen.

ADVARSEL
Håndtagene må ikke anvendes som anhug-
ningspunkt ved krantransport!
Risiko for at forskallingen kan styrte ned.
➤Brug egnet anhugningsgrej og anhugnings-

punkter. Se kapitel ”Flytning med kran" og 
"Transport, stabling og lagring”.

98
16

1-
20

0-
03

a b

98
16

1-
20

0-
02

A

ADVARSEL
➤Vær opmærksom på mindstehøjden for 

anhugningspunktet, da der ellers ikke er til-
strækkelig plads til at holde en person, der 
falder ned.

A DokaXlight kassette
B DokaXlight universalkassette
C Boring i funktionsprofilen (DokaXlight kassette)
D Boring i ankerprofilen (DokaXlight universalkassette)
E DokaXlight fastgørelsessæt type A
F Langhul i rammeprofilen

98
1

16
1-

20
0-

0

C

F

E

D
F

A B

E
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Tilladt støbetryk

Till. støbetryk iht. DIN 18218 under overholdelse af 
planhedstolerancerne iht. DIN 18202 tabel 3 linje 6:  
 
σhk, max = 50 kN/m2

1
0

0
1

0
0

σ

σ

1
0

0
1
5

0

1
5

0
1

5
0

σ98161-201-0198161-201-02

3
0

0
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Systemmoduler

DokaXlight kassetter

Kassettebredder

Andre kassettebredder på forespørgsel.

Kassettehøjder

Mål i cm

DokaXlight universalkassetter

På grund af det specielle hulsystem er disse kassetter 
især velegnet til økonomisk opbygning af:
 ▪ hjørner
 ▪ vægforbindelser
 ▪ endeforskallinger
 ▪ søjleforskallinger

Kassettebredde

Kassettehøjder

Mål i cm

98      -20  -0161 2 1
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55

75

30
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0
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0

0
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.5
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0
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65

65
98      -20  -0161 2 3

9  161-2  2-048 0
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.5
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.5
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.5
24

.5 47
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3
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3
47
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Samling af kassetter

Laskernes egenskaber:
 ▪ indjusterende og brudstærke samlinger
 ▪ ingen smådele, der kan gå tabt
 ▪ smudsafvisende
 ▪ fastgørelse med hammer

Nødvendigt antal kviklåse (samling på langs):

Info:
 ▪ Vedr. ekstra kassettesamlinger i nærheden af de 

udvendige hjørner og endeforskalling (forøget træk-
belastning) se kapitel "Samling af kassetter ved for-
øget trækbelastning".

 ▪ Positionen for de nødvendige forbindelsesstykker 
ved opbygning, se kapitel "Påbygning af kassetter".

Nem samling af kassetter

med Frami kviklås

Med den omløbende vulst på rammeprofilen kan kas-
settesamlingen foretages på et hvilket som helst sted. 
Dermed er trinløs højdeforskydning af kassetterne 
mulig.

VARSEL
 ▪ Brug en hammer på maks. 800 g.
 ▪ Kilesamlinger må ikke smøres med olie eller 

fedt.

Kassettehøjde
(kassetter på højkant) Antal kviklåse

1,00 m 2
1,50 m 2
3,00 m 3

Kassettebredde
(liggende kassetter) Antal kviklåse

0,30 m 1
0,45 m 1
0,50 m 1
0,55 m 2
0,60 m 2
0,75 m 2

Frami kviklås:
Till. trækkraft: 10,0 kN
Till. radial kraft: 5,0 kN
Till. moment: 0,2 kNm

98 -20 -0161 3 2
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Samling af kassetter med mulighed 
for udligning

med Frami kviklås variabel

Udligninger etableres nemt og økonomisk med pas-
stykker. Kassetterne bliver forbundet træksikkert med 
Frami kviklås variabel.

a ... maks. 15 cm

Samling af kassetter til 
kassetteforskalling Frami Xlife

med DokaXlight adapter Frami

Med DokaXlight adapter Frami kan DokaXlight kombi-
neres med Frami Xlife.

Frami kviklås variabel:
Till. trækkraft: 7,5 kN

DokaXlight adapter Frami:
Till. trækkraft: 7,0 kN

98 -20 -0161 3 3

a

98 -20 -0161 3 4

A Frami Xlife kassette
B DokaXlight kassette
C DokaXlight adapter Frami

VARSEL
Ved kassettestødet skal forskallingsankeret 
placeres i DokaXlight kassetten

A B

C
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Samling af kassetter med 
kassetteforskalling Framax Xlife

med DokaXlight adapter Framax

Med DokaXlight adapter Framax og Framax kviklås RU 
kan DokaXlight kombineres med f.eks. Framax Xlife 
eller Alu-Framax Xlife.

Framax kviklås RU:
ved anvendelse af med DokaXlight:
Till. trækkraft: 10,0 kN

A Framax Xlife kassette eller Alu-Framax Xlife kassette
B DokaXlight kassette
C DokaXlight adapter Frami
D Framax kviklås RU

FORSIGTIGT
Forbindelsesstykker kan falde ned ved et 
uheld!
➤Når denne kassettesamling løsnes, skal 

adapter og kviklås holdes fast med hånden.

VARSEL
Ved kassettestødet skal forskallingsankeret 
placeres i DokaXlight kassetten

C

D

A
B

D

C
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Ankersystem

Forankring af DokaXlight kassetterne

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.

Billede med DokaXlight kassette 3,00m.

Info:
Ubenyttede ankermuffer skal lukkes med rammeprop 
R20/25.

Principielt gælder altid:

 ▪ Der skal sættes et anker i hver ankermuffe.
 ▪ Ankermuffer, der ligger umiddelbart ved siden af 

hinanden på kassettestødet, kræver kun et anker 
(se billedet).

 ▪ Ankring altid i den største kassette.

For undtagelser, se kapitel "Længdetilpasning ved 
hjælp af udligning" resp."Påbygning af kassetter".

98132-201-05

98132-206-06

98161-201-08 98161-201-07

ADVARSEL
Følsomt ankerstål!
➤Ankerstavene må ikke svejses eller opvar-

mes.
➤Beskadigede ankerstave og ankerstave, der 

er svækket af rust eller slitage, skal kasse-
res.
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Doka ankersystem 15,0

Info:
22mm plastafstandsrørene, der skal blive siddende i 
betonen, lukkes med propper 22mm.

Info:
Doka kan også tilbyde prisbillige løsninger for fremstil-
lingen af vandtætte ankerpunkter.

Afstandsholder

Alternativt til plastafstandsrøret med universal konus 
kan der også leveres afstandsholdere som ankermuf-
ferør i komplet udgave.

Propper til at lukke afstandsholderne med, medfølger 
ved leverancen.

Hældning og højdeforskydning

Ved hjælp af geometrien på super gigant møtrikken kan 
kassetterne hælde ensidet eller tosidet og forskydes i 
højden.

Info:
Skrånende kassetter skal afsikres mod opdrift.

A Super gigant møtrik 15,0
B Ankerstav 15,0mm
C Plastafstandsrør 22mm
D Universal konus 22mm

Ankerstavsnøgle 15,0/20,0
Til at dreje og holde ankerstavene fast med.

Skraldenøgle SW27 eller topnøgle 27 0,65m til 
støjsvag løsning og spænding af følgende 
ankerdele:
 ▪ Super gigant møtrik 15,0
 ▪ Vingemøtrik 15,0
 ▪ Stjernemøtrik 15,0

For yderligere oplysninger se under brugerin-
formationen "Doka ankre til specielle krav".

Ankerstav 15,0mm:
Tilladt last ved 1,6-dobbelt sikkerhed mod brudbelast-
ning: 120 kN
Tilladt last iht. DIN 18216: 90 kN

98161-201-03

AB C D

A Super gigant møtrik 15,0
B Ankerstav 15,0 mm
C Afstandsholder (bruges ved visse vægtykkelser)

Grænseværdier ved brug af super gigant møtrikker

Ensidet konisk Tosidet konisk Højdeforskydning

maks. 4,5° maks. 2 x 4,5° maks. 0,5 cm 
pr. 10 cm vægtykkelse

98161-201-04

CAB

98161-200-04

98 1161-210-0 98161-210-02 98161-210-03
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Længdetilpasning vha. udligning

Udligninger: 0 - 15 cm

Når man kombineres passtykker i 2, 3, 5 og 10 cm 
bredde, kan der foretages udligning i 1 cm intervaller.

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.

Billede med DokaXlight kassette 3,00m.

Frami ankerprofil:
Till. moment: 1,3 kNm

98161-207-01

98132-207-02

A Frami kviklås variabel
B DokaXlight passtykke
C Frami ankerprofil (som ankerholder)
D Forskallingsanker

 op til 5 cm udligning op til 7,5 cm udligning
Ankerføring i passtykket uden 

ankerprofil
Ankerføring i kassetten med 

ankerprofil

op til 15 cm udligning
Ankerføring i passtykket med 

ankerprofil

98      -2    -0161 07 3

A

B

CD

98
   

   
-2

   
 -0

16
1

07
4

98
   

   
-2

   
 -0

16
1

07
5

98
   

   
-2

   
 -0

16
1

07
6



Brugerinformation Kassetteforskalling DokaXlight Vægforskalling

23999816108 - 09/2020

Udligninger: 0 - 50 cm

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.

Billede med DokaXlight kassette 3,00m.

Fastgørelse af ankerprofiler

Med universalklemmen kan komponenter med tykkel-
sen 5 til 10 cm fastgøres på DokaXlight kassetter. De 
fastgøres på funktionsprofilet eller rammeprofilet.

Fastgørelse på funktionsprofilet:

Fastgørelse på rammeprofilet:

A Forskalling finér
B Bjælkestykke
C Frami ankerprofil 1,25 m
D Universalklemme 5-10cm
E Frami ankerprofil 0,70 m
F Forskallingsanker

98132-208-01

98132-208-02

98132-208-03

A

E

FB

C
D

VARSEL
Ved trækbelastning (f.eks. i hjørner og ved 
endeforskallinger) kræves der en trækforank-
ring gennem længdetilpasningen udført på 
byggepladsen.

A Frami ankerprofil (højde 5 cm)  
eller  
Framax ankerprofil (højde 10 cm)

B Universalklemme 5-10cm

I dette dokument bliver universalklemmer kun 
vist der, hvor de er statisk nødvendige.
Der kan anvendes yderligere universalklem-
mer som monterings- eller afmonterings-
hjælp til klemmer. 
Eksempel udligning: Fastgørelse af ankerpro-
filen på kassetten.

98161-208-04

A B

98
16

1-
20

8-
06

A
B

A

98161-209-07

B

A

B

98161-209-08
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Retvinklet hjørneopbygning

Generelt

Grundlaget for hjørneløsningen er et stærkt og vrid-
ningsstift DokaXlight indvendigt hjørne.
Det udvendige hjørne kan opbygges i en ret vinkel på 
2 måder:
 ▪ DokaXlight universalkassette
 ▪ DokaXlight udvendigt hjørne

Info:
Vedr. ekstra kassettesamlinger i nærheden af de 
udvendige hjørner (forøget trækbelastning) se Kapitel 
"Samling af kassetter ved forøget trækbelastning".

Indvendigt hjørne

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.
Grundlaget for hjørneløsningen er et stærkt og vrid-
ningsstift DokaXlight indvendigt hjørne.

a ... 25 cm
Ved hjælp af hullerne i det indvendige hjørne kan der 
etableres en samling af to kassetter ovenpå hinanden 
ved hjælp af skruer.  
Nødvendige skruer: 
 ▪ 2 stk. sekskantskrue ISO 4017 M16x40
 ▪ 2 stk. skive ISO 7089 16
 ▪ 2 stk. sekskantmøtrik ISO 4032 M16

Udvendigt hjørne med 
universalkassette

Denne kassette findes i vægtykkelsesintervaller på 5 
cm.

X ... Mulige vægtykkelser i 5 cm intervaller

Info:
Ubenyttede rasterhuller i DokaXlight universalkasset-
ternes forskallingsform lukkes med DokaXlight finér-
propper.

Antal koblingsdele:

98 1161-216-0

98161-216-04

a

a

A DokaXlight indvendigt hjørne
B DokaXlight universalkassette
C DokaXlight kassette
D Framax skrueklemme 10-16cm + super gigant møtrik 15,0
E Frami kviklås
F Forskallingsanker

Kassettehøjde Skrueklemmer + super gigant møtrikker 15,0
1,00m 2
1,50m 3
3,00m 6

98161-222-01

98161-222-0230
25
20
15
10

X =

XAB

CD

E

F

5
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Udvendigt hjørne med DokaXlight 
udvendigt hjørne

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.
Med DokaXlight udvendigt hjørne er det også muligt 
at opbygge hjørner selv i smalle udgravninger.

Nødvendigt antal Frami kviklåse:

Anvendelseseksempler

med udligning

uden udligning

a ... 25 cm 
b ... 30 cm

Maks. vægtyk-
kelse 40 cm

Maks. vægtyk-
kelse 57,5 cm

Udvendigt hjørne 1,00m 4 4
Udvendigt hjørne 1,50m 4 6

A DokaXlight indvendigt hjørne
B DokaXlight udvendigt hjørne
C DokaXlight kassette
D Frami kviklås
E Passtykke indv. (maks. 15,0 cm)
F Passtykke udv. (maks. 7,5 cm)
G Frami kviklås variabel
H Frami ankerprofil
J Forskallingsanker

A DokaXlight indvendigt hjørne
B DokaXlight udvendigt hjørne
C DokaXlight kassette 0,50m
D DokaXlight kassette 0,55m
E Frami kviklås
J Forskallingsanker

A

B

D

G

C
E

F

H

J

98 1161-223-0

A

B

C

E

J

D

a
b
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Eksempel T-forbindelse

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.

a ... 25 cm

Kantopbygning

med Framax 3-kantliste

A DokaXlight indvendigt hjørne
B Frami kviklås
C DokaXlight kassette 0,75m

98161-211-01

98161-211-02

a

B

A

C

A DokaXlight udvendigt hjørne
B Frami kviklås
C DokaXlight kassette
D Framax 3-kant liste
E Trådsøm 22x40

98161-209-02

E

B

C

D

A
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Spidse og stumpe hjørner

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.

Billede med DokaXlight kassette 3,00m.

Selv spidse og stumpe vinkler løser DokaXlight perfekt 
med de variable hjørner.
De variable hjørners kassettehøjde:
 ▪ 1,50m
Ved hjælp af hullerne i det indvendige hjørne kan der 
etableres en samling af to kassetter ovenpå hinanden 
med skruer.  
Nødvendige skruer: 
 ▪ 2 stk. sekskantskrue ISO 4017 M16x40
 ▪ 2 stk. skive ISO 7089 16
 ▪ 2 stk. sekskantmøtrik ISO 4032 M16

Antal ankerprofiler i det indvendige resp. udven-
dige hjørne:

Ankerprofilernes position:  
På hvert ankerniveau for variabel indvendigt hjørne I.

Info:
Ved en vinkel på under 120° er det ikke nødvendigt 
med ankerprofiler i det indvendige hjørne.

Antal Frami kviklåse i det udvendige hjørne:

Variabel indv. hjørne I Variabel udv. hjørne A

a ... 0,7 cm
b ... 24,3 cm

a ... 0,85 cm

VARSEL
Hvis det er muligt geometrisk, skal forankring 
gennem det variable indvendige hjørne I fore-
trækkes.

De variable hjørners kas-
settehøjde: Antal ankerprofiler

1,50 m 4

VARSEL
Ved udligninger skal der bruges ekstra anker-
profiler som anført i kapitel "Længdetilpasning 
vha. udligning".

De variable hjør-
ners kassette-

højde:

Kassettebredde ved siden af det udvendige 
hjørne

op til 60 cm op til 75 cm
1,50 m 4 6

VARSEL
Vedr. ekstra kassettesamlinger i nærheden af 
de udvendige hjørner (forøget trækbelastning) 
se Kapitel "Samling af kassetter ved forøget 
trækbelastning".

a b

a
b

a

a
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Vinkel 60° - 135°, med variabel 
indv./udv. hjørne I + A

Vinkel 90° - 180°, kun med variabel 
indv. hjørne I

A DokaXlight variabel udvendigt hjørne A
B DokaXlight variabel indvendigt hjørne I
C DokaXlight kassette
D Frami kviklås
E Frami ankerprofil 1,25m
F Universalklemme 5-10cm
G Forskallingsanker

A DokaXlight variabel udvendigt hjørne A
B DokaXlight variabel indvendigt hjørne I
C DokaXlight kassette
D Frami kviklås
E Frami ankerprofil
F Universalklemme 5-10cm
G Forskallingsanker

A

F

C

E

B

G

D

60°

E

E

C

G

DA

B
135°

F

A DokaXlight variabel indvendigt hjørne I
B DokaXlight kassette
C Frami kviklås
D Frami ankerprofil
E Universalklemme 5-10cm
F Forskallingsanker

A DokaXlight variabel indvendigt hjørne I
B DokaXlight kassette
C Frami kviklås
D Frami ankerprofil
E Forskallingsanker

D

F

A

A

B

C

90°
E

D

B

D
E

C

A 180°
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Endeforskalling

Billede med DokaXlight kassette 1,50m.
Endeforskallingen kan opbygges på 3 måder:
 ▪ med Frami ankerprofil
 ▪ Med DokaXlight universalkassette
 ▪ med Frami endeskotsanker

med ankerprofil

Med ankerprofilet kan der etableres nøjagtige trinløse 
endeforskallinger over enhver vægtykkelse. Monterin-
gen foregår med en universalklemme 5-10 cm.

Antal og position for ankerprofiler

VARSEL
Vedr. ekstra kassettesamlinger i nærheden af 
endeforskallinger (forøget trækbelastning) se 
kapitel ”Samling af kassetter ved forøget træk-
belastning".

A Frami ankerprofil
B Universalklemme 5-10cm
C DokaXlight kassette
D Forskallingsanker

Frami ankerprofil:
Till. moment: 1,3 kNm

Universalklemme 5-10cm:
Till. trækbelastning:
10,5 kN (ved anvendelse i DokaXlight kassetten)

98161-209-03

98161-209-04

B

A

C

D

I stedet for Frami ankerprofilen kan der også 
anvendes en fundamentlås til endeforskallin-
gen. 
Framax fundamentslås 0,90m: 
Till. moment: 1,3 kNm

Kassettehøjde 1,00m
maks. vægtykkelse 50 cm

2 stk. ankerprofiler

Kassettehøjde 1,50m
maks. vægtykkelse 40 cm maks. vægtykkelse 50 cm

2 stk. ankerprofiler 3 stk. ankerprofiler

Kassettehøjde 3,00m
maks. vægtykkelse 40 cm maks. vægtykkelse 50 cm

4 stk. ankerprofiler 6 stk. ankerprofiler

Ved vægtykkelser over 50 cm anvendes en 
Framax ankerprofil i stedet for en Frami 
ankerprofil. Der kræves en statisk dimensione-
ring.
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Med DokaXlight universalkassette

Ved hjælp af 5 cm hulmønsteret i DokaXlight universal-
kassetterne kan der etableres endeforskallinger på op 
til maks. 45 cm vægtykkelse.
Montagen på DokaXlight kassetten foregår med Fra-
max skrueklemme 10-16cm og super gigant møtrik 
15,0.

Info:
Ubenyttede rasterhuller i DokaXlight universalkasset-
ternes forskallingsform lukkes med DokaXlight finér-
propper.

Antal koblingsdele:

med endeskotsanker

Endeskotsankrene giver mulighed for endeforskallin-
ger trinløst fra 45 cm til 45 cm vægtykkelse.

a ... 15 til 45 cm

Montering:
➤Markér vægtykkelsen med bjælkebolt.
➤Placer endeskotsankeret på forskallingen.
➤Finjuster spindeltvingen med stjernemøtrikken og 

spænd den.

A DokaXlight universalkassette
B Framax skrueklemme 10-16cm
C Super gigant møtrik 15,0
D DokaXlight kassette

Kassettehøjde Skrueklemmer + super gigant møtrikker 15,0
1,00m 4
1,50m 6
3,00m 12

98161-209-12

A

B

D

C

A Frami endeskotsanker 15-45cm
B DokaXlight kassette

C Bjælkebolt
D Spindeltvinge
E Stjernemøtrik

98161-212-01

aA

B

E

D
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Antal og position for endeskotsanker

Nødvendigt antal endeskotsanker:

*) Ved enkeltkassetter (for eksempel anvendt som fundamentforskal-
ling) skal der bruges mindst 2 stk.

Positioner for endeskotsankre:

Kassettehøjde 
(kassetter på højkant) Frami endeskotsanker

1,00m 2
1,50m 2
3,00m 3

Kassettebredde
(liggende kassetter) Frami endeskotsanker

0,30 til 0,75m 1*)

 Kassettehøjde 1,00 m  Kassettehøjde 3,00 m 

 Kassettehøjde 1,50 m 

op til kassettebredde 0,75 m
liggende anvendelse ved funda-
mentforskalling (enkeltkassette)

liggende anvendelse ved opbyg-
ning i højden

98
16

1-
21

2-
07

98
16

1-
21

2-
04
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16

1-
21
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Samling af kassetter ved forøget trækbelastning
Principielt er det nødvendige antal kviklåse til samlin-
gen af kassetterne defineret (se følgende tabel fra kapi-
tel "Samling af kassetter"). 

Nødvendigt antal kviklåse (samling på langs):

i endeforskallingsområdet

ved vægtykkelser op til 40 cm

Ved vægtykkelser op til 40 cm kræves der ikke eks-
tra kviklåse.

ved vægtykkelser fra 40 til 50 cm

a ... 40 cm til 50 cm

i området omkring udvendigt hjørne

ved kassettebredde op til 60 cm

e ... op til 60 cm (kassettebredde)

ved  kassettebredde over 60 cm op til 75 cm

e ... > 60 cm til 75 cm (kassettebredde)

Kassettehøjde
(kassetter på højkant) Antal kviklåse

1,00 m 2
1,50 m 2
3,00 m 3

VARSEL
Hvis der opstår højere trækbelastninger, 
især i området omkring udvendige hjørner 
eller endeforskallinger, er det nødvendigt at 
bruge ekstra kviklåse.

Antal kviklåse

Kassettehøjde

i området "X1"
(kassettestød 
op til 1,8 m

afstand fra endeforskal-
lingen)

1,00 m 2
1,50 m 2
3,00 m 3 + 1

a

X1

X1

Antal kviklåse

Kassettehøjde
i området "X1"
(kassettestød 
op til 1,8 m 

afstand fra udv. hjørne)
1,00 m 2
1,50 m 2
3,00 m 3 + 1

Antal kviklåse

Kassettehøjde
i området "X1"
(kassettestød 
op til 1,8 m

afstand fra udv. hjørne)

i området "X2"
(kassettestød 
1,8 til 3,0 m 

afstand fra udv. hjørne)
1,00 m 2 2
1,50 m 2 + 1 2
3,00 m 3 + 2 3 + 1

e

X1

e

X
1

98161-209-10

98161-209-11

e

X
1

X
2

e

X1 X2
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Vindues- og dørudsparinger
Vindues- og dørudsparinger er hurtigt forskallet med 
udsparingsklemmer og kan afforskalles uden at der 
opstår skader. Planker fastgøres i udsparingsklem-
merne ved hjælp af integrerede stjernemøtrikker.

Detalje A: 

a ... Udsparingslysning 
l ... Plankelængden = a minus 12 cm 
s ... Plankebredde = vægtykkelse

Montering:
➤Læg udsparingsklemmerne på jorden, læg plan-

kerne på og spænd stjernemøtrikkerne.
➤Fastgør udsparingskassen på vægforskallingen med 

brædder 10/3 cm og søm.
➤Spil dem ud vertikalt og horisontalt med passende 

stålrørsstøtter iht. de statiske krav.

A Udsparringsklemme
B DokaXlight kassette
C Doka stålrørsstøtte
D Planke (vægtykkelse/2-5 cm)
E Bræt  (10/3 cm)
F Dobbelthovedet søm

A

98      -      -01161 204

C

D

E

E

F

B

a

l

A

s

A
98112-319-02

D

F

E

E
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Vægtilslutninger

Tværgående tilslutning

Med DokaXlight universalkassette

a ... maks. 20 cm

Antal forskallingsankre i universalkassetten:

med Frami trykplade 8/9

med forskallingsbræt

A DokaXlight universalkassette
B Forskallingsanker
C Afstøtning

Kassettehøjde Antal ankre
1,00 m 2
1,50 m 3
3,00 m 6

A DokaXlight kassette
B Frami trykplade 8/9
C Sekskantmøtrik 15,0
D Doka ankersystem 15,0mm
E Afstøtning

a

A

B

C

98 1161-205-0

A

B

C

D

E

A DokaXlight kassette
B Forskallingsbræt (min. 3,0 cm til maks. 10 cm)
C Frami ankerprofil (ikke nødvendig op til 5 cm bræddebredde)
D Forskallingsanker
E Afstøtning

C

D

E

B A
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Langsgående tilslutning

Med DokaXlight universalkassette

a ... maks. 15 cm

Antal forskallingsankre i universalkassetten:

med forskallingsbræt

a ... maks. 5 cm

Hjørnetilslutning

uden udligning

med udligning

A DokaXlight universalkassette
B Forskallingsanker

Kassettehøjde Antal ankre
1,00 m 2
1,50 m 3
3,00 m 6

A DokaXlight kassette
B Forskallingsbræt
C Frami kviklås variabel
D Forskallingsanker

a

B

A

B

C

AD

a

A DokaXlight kassette
B Frami trykplade 8/9
C Sekskantmøtrik 15,0
D Super gigant møtrik 15,0
E Doka ankersystem 15,0mm
F Forskallingsbræt
G Frami kviklås variabel
H Afstøtning

A DokaXlight kassette
B Forskallingsbræt (min. 3 cm til maks. 5 cm)
C Forskallingsbræt
D Frami kviklås variabel
E Forskallingsanker
F Afstøtning

A DokaXlight kassette
B Forskallingsbræt (min. 3 cm til maks. 10 cm)
C DokaXlight kassette 0,30m
D Frami ankerprofiler (ikke nødvendig op til 5 cm bræddebredde)
F Frami kviklås
G Forskallingsanker
H Afstøtning

98161-205-04

AB

C

D

E

F

G

H

C

F

AE

B

D

98161-205-05

D

G

H

B

A

C

F
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Påbygning af kassetter

Eksempler på kombination

Forskallingshøjde: 100 cm 

Forskallingshøjde: 130 og 145 cm *) 

*) Ankerprofil kræves kun, når der bruges konsolgangbro og tilslutning 
af kassetteafstøtning ved den nederste kassette.

Forskallingshøjde: 150 cm 

Forskallingshøjde: 150, 155, 160 og 175 cm *) 

*) Ankerprofil kræves kun, når der bruges konsolgangbro og tilslutning 
af kassetteafstøtning ved den nederste kassette.

Position for de nødvendige forbindelses-, anker- 
og tilbehørsdele for:

 ▪ Løft og nedlægning
 ▪ Flytning med kran
 ▪ Konsolgangbro
 ▪ Udstøbning
 ▪ Vindlast

Frami kviklås:
Till. trækkraft: 10,0 kN
Till. radial kraft: 5,0 kN
Till. moment: 0,2 kNm

Frami ankerprofil:
Till. moment: 1,3 kNm

A Ankerstav 15,0mm + super gigant møtrik 15,0
B Frami kviklås
C Frami ankerprofil 1,25m
D Universalklemme 5-10cm

VARSEL
Kilesamlinger må ikke smøres med olie eller 
fedt.

98161-206-07

A B C D
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Forskallingshøjde: 180 og 195 cm *) 

*) Ankerprofil kræves kun, når der bruges konsolgangbro og tilslutning 
af kassetteafstøtning ved den nederste kassette.

Forskallingshøjde: 200 cm 

Forskallingshøjde: 200, 205, 210 og 225 cm *) 

*) Ankerprofil kræves kun, når der bruges konsolgangbro og tilslutning 
af kassetteafstøtning ved den nederste kassette.

Forskallingshøjde: 250 cm 

Forskallingshøjde: 300 cm 

Forskallingshøjde: 300 cm 
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Elementstøtte tilbehør

Formstøtter (afsværtning) gør forskallingen stabil og 
gør det nemmere at justere formen ind.

Elementstøtte 340

a ... min. 191 cm, maks. 341 cm
b ... min. 120 cm, maks. 164 cm
α ... ca. 60°

Vægstøtte 260

a ... min. 147 cm, maks. 256 cm
α ... ca. 60°

Produktegenskaber:
 ▪ teleskoperbar i 8 cm intervaller
 ▪ finjustering med gevind
 ▪ ingen dele kan mistes – heller ikke indskudsrøret 

med sikkerhedsanordning

VARSEL
Forskallingselementerne skal rejses, så de 
står sikkert, i alle byggefaser!
De gældende sikkerhedstekniske regler skal 
overholdes!

FORSIGTIGT
Risiko for at forskallingen kan vælte på grund af 
stor vindhastighed.
➤Ved stor vindhastighed resp. efter fyrarten 

eller ved længere arbejdspauser skal for-
skallingen sikres ekstra.

Passende forholdsregler: 
- rejs indvendig forskalling 
- stil forskallingen op mod en væg 
- forankre forskallingen på jorden

9  161-217-098

A Formstøtte 340 IB
B DokaXlight formstøtte hoved EB

A Vægstøtte 260 IB
B DokaXlight formstøtte hoved EB

9 
 1

61
-2

17
-0

7
8

a

b

�

B

A

B

9  161-219-018

a

A

B

9 
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Dimensionering

Tallene gælder for et vindtryk we = 0,65 kN/m2. Det 
giver et dynamisk tryk qp = 0,5 kN/m2 (102 km/h) ved cp, 
net = 1,3. De forhøjede vindbelastninger ved de frie for-
skallingsender skal optages konstruktivt med en ekstra 
formstøtte (afsværtning). Ved et højere vindtryk skal 
antallet af støtter beregnes statisk.

Info:
Hvert kassetteforbandt skal afstøttes med mindst 2 
elementstøtter.

Vægstøtte 260 + DokaXlight formstøtte hoved:

Formstøtte 340 + DokaXlight formstøtte hoved:

Eksempel: Ved forskallingshøjde 3,00 m (kassette 
1,50+1,50m) kræves der til et 3,75 m bredt kassettefor-
bandt:
 ▪ 3 vægstøtter eller formstøtter + DokaXlight form-

støtte hoved
 ▪ Tilslutningshøjde: 1,85m

For yderligere oplysninger se under dimensio-
neringsvejledning "Vindlast iht. Eurocode" 
eller spørg din Doka tekniker!

Forskallingshøjde "a" 
[m]

Tilslutningshøjde "b" 
[m]

till. afstand "c" 
[m]

1,80 1,20 2,10
1,95 1,60

2,50
2,00 1,75
2,05 1,75
2,10 1,85
2,25 1,85
2,50 

(kassette 1,50+1,00m) 1,85 2,00

3,00 
(kassette 1,50+1,50m) 1,85 1,50

3,00 
(kassette 3,00m) 2,15 1,80

maks. opstået forankringslast:  
Faktuel = 6,5 kN (effektiv last) 
Fd = 9,8 kN (dimensioneringsværdi inkl. sikkerhedsfaktorer)

Forskallingshøjde [m] Tilslutningshøjde [m] till. afstand [m]
2,10 1,85 2,80
2,25 1,85 2,50
2,50 1,85 2,00
3,00 

(kassette 1,50+1,50m) 1,85 1,50

3,00 
(kassette 3,00m) 2,15 1,80

maks. opstået forankringslast:  
Faktuel = 6,5 kN (effektiv last) 
Fd = 9,8 kN (dimensioneringsværdi inkl. sikkerhedsfaktorer)

a

b

c
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Fastgørelse på forskallingen

med DokaXlight formstøtte hoved EB

➤Monter formstøttehoveder på formstøtten eller væg-
støtten.

➤Monter formstøttehovedet på funktionsprofilen.

Fastgørelse på underlaget

➤Elementstøtter (afsværtning) skal forankres træk- og 
trykfast!

Huller i fodpladen

a ... ⌀ 26 mm 
b ... ⌀ 18 mm (egner sig til Doka expres anker)

Ankring af fodpladen

Doka expres anker kan genbruges op til flere gange.

A Formstøtte 340 IB resp. vægstøtte 260 IB
B DokaXlight formstøtte hoved EB

I stedet for et DokaXlight formstøttehoved EB 
kan der også anvendes et formstøttehoved 
EB stor.

B

A

9  161-217-058

9  161-217-068

B

A

Vægstøtte 260 Elementstøtter

A Doka expres anker 16x125mm
B Doka fjeder 16mm

Karakterisk kubisk trykstyrke for betonen (fck,cube): 
min. 15 N/mm2 (beton C12/15)

Følg monteringsvejledningen!

Nødvendig bæreevne for alternative dyvler:  
Maks. effektiv forankringslast iht. tabeller i afsnittet 
dimensionering.
Producentens gældende monteringsanvisninger skal 
følges.

9723-288-01

b
a

9727-343-01

b

TR632-201-01

A

B
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Støbestillads med enkeltkonsoller
Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.
Nationale bestemmelser om dækplanker og rækværks-
brædder skal overholdes.

Forudsætning for brugen

Støbestillads må kun hænges på formkonstruktioner, 
hvis stabilitet garanterer for afledning af den forven-
tede last.

Under opstilling og ligeledes ved stående mellemlag-
ring skal det afstøttes vindsikret.

Sørg for at forskallingsforbandtet har den fornødne 
stivhed.

De gældende sikkerhedstekniske regler skal overhol-
des.

ADVARSEL
Risiko for at forskallingen kan vælte!
➤Kassetteforbandter uden indvendig forskal-

ling forankres på jorden med støbestillads 
og vægstøtter 260. 

Passende muligheder:
- med Frami bundbeslag og Doka expres anker 
16x125mm

98      -      -01161 217
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med DokaXlight stilladskonsol 60

Med DokaXlight stilladskonsol 60 kan støbestilladser 
opbygges med en stilladsbredde på 60 cm, som er 
nemme at montere manuelt.

b ... 60 cm 
h ... 110 cm

Dækplanker og rækværksbrædder: Pr. løbende 
meter stillads skal der bruges 0,6 m2 dækplanker og 
0,45 m2 rækværksbrædder (på byggepladsen).
Bræddetykkelser til en støttebredde op til 2,50 m:
 ▪ Dækplanker min. 20/5 cm
 ▪ Rækværksbrædder min. 15/3 cm
Nødvendige skruer til fastgørelse af dækplankerne 
(stk. / konsol):
 ▪ 3 stk. bræddebolte M6x90
 ▪ 3 stk. fjederringe A6
 ▪ 3 stk. sekskantmøtrikker M6
Fastgørelse af rækværksbrædderne: med søm

Udførelse med stilladsrør 

Værktøj: Fastnøgle 22 til montering af koblingerne og stilladsrørene.

Montage på DokaXlight kassetten

1, 2 ... huller til boltning på DokaXlight profilen

Tilladt last: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Lastkategori 2 iht. EN 12811-1:2003
Maks. indvirkningsbredde: 1,50 m

A Stilladsrør vinkelbeslag
B Stilladsrør 48,3mm
C Halvkobling med bolt 48mm 50
D Sekskantskrue M14x40 + sekskantmøtrik M14 

(nødvendigt skruemateriale)

9  161-217-028

b
h

9764-233-01

A

B
D

C

Påsætningsmuligheder: Boltposition:

ved kassettestødet

ved kassetteranden

A DokaXlight stilladskonsol 60
B Hårnål

98      -      -0132 230 7

1

2
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9  161-218-028

A
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9  161-218-038

9  161-218-048
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Endegelænder

Ved støbestilladser, der ikke er helt omløbende, skal 
der monteres et endegelænder ved enderne.

Endesikringssystem XP

Montering:
➤Kil gelændertvinger XP fast på støbestilladsets plat-

form (klemmeområde 2 til 43 cm).
➤Skyd fodbrætholdere XP 1,20m nedefra ind på 

gelænderstolpe XP 1,20m.
➤Stik gelænderstolpe XP 1,20m ind i stolpeholderen 

på gelændertvingerne, indtil låsen går i indgreb.
➤Fastgør rækværksbrædderne med søm (Ø 5 mm) på 

rækværksholderne.
Animation: https://player.vimeo.com/video/276197020

Rækværkstvinge S

Ved støbestilladser, der ikke er helt omløbende, skal 
der monteres et endegelænder ved enderne.

Montering:
➤Fjern kilen fra kileslidsen for at justere rækværkst-

vinge S.
➤Sæt rækværkstvinge S på plads i den ønskede posi-

tion og fastgør den med kile.
➤Fastgør rækværksbrædderne med søm (Ø 5 mm) på 

rækværksholderne.

A Rækværksbrædt min. 15/3 cm (fra byggepladsen)
B Gelænderstolpe XP 1,20m
C Gelændertvinge XP 40cm
D Fodbrædtholder XP 1,20m
E Støbestillads

9  161-217-038

A

B

C

D

E

A Rækværksbrædt min. 15/3 cm (fra byggepladsen)
B Rækværkstvinge S
C Støbestillads

Følg brugerinformationen 
"Rækværkstvinge S"!

9  161-217-048

A

B

C

https://player.vimeo.com/video/276197020
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Flytning med kran
DokaXlight kan flyttes sikkert med Frami krankrog og 
Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Krankrogen lukker sig 
automatisk efter påsætningen.

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m

➤Sæt Doka 4-vejs løftekæden 3,20m fast på Frami 
krankrogene.

➤Overflødige kæder sættes tilbage.

Frami krankrog

Sikring af krankrogene, så de ikke kan skride 
på tværs

Maks. løfteevne (2-vejs): 
Op til 30° hældningsvinkel β 2400 kg.

Følg driftsvejledningen!

Maks. løfteevne:
 ▪ Hældningsvinkel β op til 30°: 

500 kg (1100 lbs) / Frami krankrog
 ▪ Hældningsvinkel β op til 7,5°: 

750 kg / Frami krankrog
Praktikabel forskallingsflade med 2 krankroge:  
ca. 15 m2

Frami krankroge med en anført last på maks. 500 kg 
overholder også en bæreevne på 750 kg ved en hæld-
ningsvinkel β på ≤ 7,5°.

Følg driftsvejledningen !

VARSEL
Placer krankrogene sådan, at de er sikret mod 
udskridning.
 ▪ Ved hjælp af kassettestød
 ▪ Ved hjælp af afstivningsprofiler
 ▪ Ved hjælp af funktionsprofiler (ved lig-

gende monterede enkeltkassetter)
For andre passende positioner, se kapitel 
”Placering af krankrogene".
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Placering af krankrogene

Info:
De placeringer af krankrogene, der er vist her, gælder 
også ved kassetteforbandter opbygget i højden.

Enkeltkassette:

Kassetteforbandt - to kassetter stående: 

Kassetteforbandt - Tre (eller flere) kassetter på høj-
kant: 

Kassetteforbandt - Kassette liggende (opbygning i 
højden): 

Kassettebredde op til 0,50m Kassettebredde over 0,50m

A Afstivningsprofil

A Afstivningsprofil

B Kassettestød

A

�

A A

�

B B

C Funktionsprofil

�

C C
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Transport, stabling og lagring

Bundtning af kassetterne

1) Læg brædder ca. 8,0 x 10,0 (B x H) under funkti-
onsprofilen.

2) Bind brædderne og nederste kassette sammen 
med bånd.

3) Sæt Framax stabelkonusser på.

Stabelkonusser forhindrer, at kassetterne kan 
skride.

4) Bind hele stablen sammen med et bånd.

Transport af kassetterne

Dokamatic transport båndstrop 13,00m

Båndstrop 13,00m er et praktisk hjælpemiddel til af- og 
pålæsning fra lastbiler, og til flytning af kassettesta-
bler.

Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på 
byggepladsen.
Systememballage som transportboxe, transportbarel-
ler og gitterboxe betyder orden på byggepladsen, ned-
sætter spildtider med at lede efter ting og gør det nem-
mere at opmagasinere og transportere systemkompo-
nenter, smådele og tilbehør.

ADVARSEL
På grund af den glatte overflade på de pulver-
lakerede kassetter er vedhæftningen nedsat.
➤Flytning af kassettestabler uden Framax sta-

belkonus (2 stk. pr. lag) er strengt forbudt.

A Framax stabelkonus

FORSIGTIGT
➤Der må maks. stables 10 kassetter oven på 

hinanden (svarende til en stablehøjde inkl. 
underlagsbrædder på ca. 110 cm).

A Framax stabelkonus
B Bånd
C Underlagsbræt

98
16

1-
21

4-
03

A

98 1161-214-0

C

B

A

Ved snævert stablede kassettebundter:
➤Lirk noget ind under kassettebundtet (f.eks. 

forskallingsbrædder  (D) ), for at skabe 
plads til at få anhugningsgrejet på.
Forsigtig! 
Pas hele tiden på kassettebundtets stabili-
tet!

ADVARSEL
➤Et løft som vist på tegningen må kun udfø-

res, når det kan udelukkes, at båndstrop-
perne 13,00m kan skride og lasten 
forskubbe sig.

Maks. løfteevne: 2000 kg

Følg driftsvejledningen !

98161-214-02
D
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Krantransport af systememballagen

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m er et løfteværktøj med 
lastudligning: Beregnet til løft af forskallinger, gang-
broer og genbrugsbeholdere.

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m kan tilpasses tyngde-
punktet ved at afkorte enkelte kæder.

Maks. løfteevne Pmax:
Hældningsvinkel β

0° 0°-30° 30°-45° 45°-60°
1 kæde 1400 kg - - -
2 kæder - 2400 kg 2000 kg 1400 kg
4 kæder - 3600 kg 3000 kg 2120 kg

Følg driftsvejledningen !
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Frami barelle 1,50m

Beregnet til DokaXlight artikler med systemhøjde 
1,50m.

Andre egenskaber:
 ▪ kassetterne kan opbevares stående eller liggende
 ▪ også velegnet til ind- og udvendige hjørner samt 

variable indv. hjørner, passtykker (bundtet)

Læssemetode (fra siden)

1) Løft op i sidevinklen højre og venstre side.
2) Drej sidevinklerne ud til siden.

3) Læs barellen.
4) Løft op i sidevinklen højre og venstre side og luk 

dem.

Frami barelle som lagermiddel

Maks. antal kolli oven på hinanden

Frami barelle som transportmiddel

Flytning med kran

➤Kontrollér før anhugning på kranen.

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op fra langsiden.

Maks. løfteevne: 800 kg
Till. bæreevne: 3500 kg

Begge sidevinkler låst

98
03

0-
38

4-
01

1

2

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

Frami bareller må ikke stables i 
det fri! 6

VARSEL
Ved stabling af systememballage med meget 
forskellig last, skal lasten aftage opad!

Bredde på DokaXlight kassetter maks. fyldmængde [stk.]
0,75m 10
0,65m 11
0,60m 12
0,55m 12
0,50m 13
0,45m 18
0,30m 27

Liggende  
kassetter 

Stående  
kassetter 

Blandede  
kassetter 

Begge sidevinkler låst

VARSEL
 ▪ Systememballage må kun flyttes én ad gan-

gen.
 ▪ Anvend en passende kæde 

(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne. 

 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!

98 1161-215-0 98161-215-02 98161-215-03

98030-383-01
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Doka gitterbox 1,70x0,80m

Lager- og transportmidler til smådele.

På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen 
åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere.

Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka gitterbox 1,70x0,80m som 
transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Maks. løfteevne: 700 kg
Till. bæreevne (fra f.eks. øvrige bareller): 3150 kg

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

2 5
Stabling af tom systememballage 

forbudt!

VARSEL
Ved stabling af systememballage med meget 
forskellig last, skal lasten aftage opad!

VARSEL
 ▪ Systememballage må kun flyttes én ad gan-

gen.
 ▪ Må kun flyttes med sidevæggen lukket!
 ▪ Anvend en passende kæde 

(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!

9234-203-01
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Doka multi transportbox

Lager- og transportmidler til smådele.

Doka multi transportbox 1,20x0,80m

Indholdet i en Doka multi transportbox 1,20x0,80m kan 
adskilles med skillevæggene 1,20m eller 0,80m.

Mulige inddelinger

Doka multi transportbox 1,20x0,80x0,41m

Doka multi transportbox som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka multi transportbox som transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Maks. løfteevne: 1500 kg
Till. bæreevne (fra f.eks. øvrige bareller): 7850 kg

A Rigel til fiksering af skillevæggen

Multi transportbox 
skillevæg på langs på tværs

1,20m maks. 3 styk -
0,80m - maks. 3 styk

92
06

-2
04

-0
1 A

9206-204-02 9206-204-03

Maks. løfteevne: 750 kg
Till. bæreevne: 7200 kg

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

Doka multi transportbox Doka multi transportbox
1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m 1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m

3 5 6 10
Stabling af tom systememballage 

forbudt!

VARSEL
Ved stabling af systememballage med meget 
forskellig last, skal lasten aftage opad!

VARSEL
 ▪ Systememballage må kun flyttes én ad gan-

gen.
 ▪ Anvend en passende kæde 

(f.eks. en Doka løftekæde 4-vejs 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!

9206-202-01
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Doka transportbarelle 1,55x0,85m og 
1,20mx0,80m 

Lager- og transportmidler til lange dele.

Doka transportbarelle som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka transportbarelle som transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Maks. løfteevne: 1100 kg
Till. bæreevne (fra f.eks. øvrige bareller): 5900 kg

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

2 6
Stabling af tom systememballage 

forbudt!

VARSEL
 ▪ Ved stabling af systememballage med 

meget forskellig last, skal lasten aftage 
opad!

 ▪ Anvendes med hjulsæt for transport 
barelle B:

- Skal fastlåses i parkeringsposition med 
parkeringsbremsen.

- I stablet tilstand må den nederste Doka 
transportbarelle ikke have påmonteret 
hjulsæt.

VARSEL
 ▪ Systememballage må kun flyttes én ad gan-

gen.
 ▪ Anvend en passende kæde 

(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Skal fyldes centreret.
 ▪ Læsset skal forbindes med transportbarel-

len, så det ikke kan skride eller vælte.
 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!

a
Doka transportbarelle 1,55x0,85m maks. 4,5 m
Doka transportbarelle 1,20x0,80m maks. 3,0 m

VARSEL
 ▪ Skal fyldes centreret.
 ▪ Læsset skal forbindes med transportbarel-

len, så det ikke kan skride eller vælte.

92815-2    -0124

a

= =
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Doka transportbarelle for smådele

Lager- og transportmidler til smådele.

Doka transportbarelle for smådele som 
lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka transportbarelle for smådele som 
transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Hjulsæt for transportbarelle B

Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver 
systememballage til et hurtigt og smart transportmid-
del.
Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm.

Hjulsættet B kan monteres på følgende systemembal-
lage:
 ▪ Doka transportbarelle for smådele
 ▪ Doka transportbareller

Maks. løfteevne: 1000 kg
Till. bæreevne (fra f.eks. øvrige bareller): 5530 kg

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

3 6
Stabling af tom systememballage 

forbudt!

VARSEL
 ▪ Ved stabling af systememballage med 

meget forskellig last, skal lasten aftage 
opad!

 ▪ Anvendes med hjulsæt for transport 
barelle B:

- Skal fastlåses i parkeringsposition med 
parkeringsbremsen.

- I stablet tilstand må den nederste Doka 
transportbarelle ikke have påmonteret 
hjulsæt.

VARSEL
 ▪ Systememballage må kun flyttes én ad gan-

gen.
 ▪ Anvend en passende kæde 

(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne. 

 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!

Følg brugervejledningen "Hjulsæt for transport 
barelle B"!

92816-206-01
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Fundamentforskalling
DokaXlight kassetterne kan også bruges til funda-
menter.
Det er især en fordel, hvis der skal forskalles videre 
med de samme kassetter i vægområdet. Fundamenter 
er nemme at forskalle med alle DokaXlight kassetter 

stående eller liggende. Kassettesamlinger, længdeud-
ligninger og hjørner løsnes lige så nemt som på den 
normale væg. Praktiske tilbehørsdele gør arbejdet 
væsentligt nemmere.

9  161-220-018
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DokaXlight kassetter liggende på fast underlag

øverste ankring

med Frami ankerstyr og ankersystem 15,0

 ▪ Forankring over kassetten (anker ikke i betonen)

nederste ankring

med Frami bundbeslag og Doka expres anker 
16x125mm

 ▪ anker ikke i betonen

Dimensionering

Antal og placering af ankerstyr og bundbeslag:

1) for enden af forskallingen: 15 cm ved siden af forskallingens ende 
2) for enden af forskallingen: 30 cm ved siden af forskallingens ende

Anvendelseseksempel

DokaXlight kassette 0,75x1,50m 

DokaXlight kassette 0,75x3,00m 

A Frami ankerstyr
B Ankerstav 15,0mm
C Super gigant møtrik 15,0
D Afstand træ

VARSEL
Der må kun bruges Frami bundbeslag ved fun-
damentplader og betondæk.

E Frami bundbeslag
F Doka expres anker 16x125mm + Doka fjeder 16mm

Frami bundbeslag med expres anker
Till. last i beton B10: 9,2 kN
Till. last i beton B20: 12,9 kN
Nødvendig betontykkelse: min. 20 cm
Nødvendig kantafstand: min. 15 cm

B AC
D

9  161-220-038

9  161-220-048

E F

DokaXlight kassette 
(liggende)

Frami ankerstyr 
og 

Frami bundbeslag
1,00m over hvert kassettestød 1)

1,50m over hvert kassettestød 1)

3,00m
over hvert kassettestød 2) 
og  
over eller lige op ad funktionsprofilen i kas-
settens midte

9  161-220-028

9  161-221-018
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DokaXlight kassetter liggende på ustabilt underlag
Op til en forskallingshøjde på 0,90 m kan der ankres 
over beton med fundamentlås.
 ▪ Vægtykkelser i 5cm intervaller
 ▪ Smal udgravning
 ▪ ingen ankre i betonen

Antal fundamentlåse:

1) Ved kassetter i midten af forskallingen. Position: over ankermuffen 
2) ved kassetter for enden af forskallingen. Position: over hver anker-
muffe 
3) Position: over hver ankermuffe

DokaXlight kassette 1,50m 

DokaXlight kassette 3,00m 

Doka hulbånd 50x2,0mm 25m 

a ... 18 mm
b ... 50 mm
Z ... Tilskåret længde: Vægtykkelse + 35 cm

A Framax fundamentslås 0,90m
B Ankerstav 15,0mm
C Super gigant møtrik 15,0
D Doka hulbånd 50x2,0mm 25m
E Afstand træ

Kassettelængde Støbehøjde Fundamentslås og hulbånd
1,50m op til 0,90 m 1 1) / 2 2)

3,00m op til 0,90 m 3 3)

Den tilladelige belastning for et ankerpunkt med 
Framax fundamentlås og Doka hulbånd er 12 kN.

A

B C

D

E

A

D

97    -20  -0127 7

9731-224-01

a b

b

Z
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DokaXlight kassetter stående

øverste ankring

med Frami ankerstyr og ankersystem 15,0

 ▪ Forankring over kassetten (anker ikke i betonen)

Nødvendigt antal Frami ankerstyr:

nederste ankring

med ankersystem 15,0

Nødvendigt antal ankre:

A Frami ankerstyr
B Ankerstav 15,0mm
C Super gigant møtrik 15,0
D Afstand træ

DokaXlight kassette 
(på højkant)

Antal og position 
Frami ankerstyr

1,50m over hvert kassettestød

B AC
D

9  161-220-038

9  161-225-018

A Super gigant møtrik 15,0
B Ankerstav 15,0mm
C Plastafstandsrør 22mm
D Universal konus 22mm

DokaXlight kassette 
(på højkant)

Antal og position 
ankre

1,50m ved hvert kassettestød

9  161-225-018

A

B

CD

9  161-225-028
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med Frami bundbeslag og Doka expres anker 
16x125mm

Maks. støbehøjder:

Nødvendigt antal Frami bundbeslag:

For yderligere oplysninger se under "Forankring af lig-
gende DokaXlight kassetter".

VARSEL
Der må kun bruges Frami bundbeslag ved fun-
damentplader og betondæk.

Be
to

nk
va

lit
et

 p
å 

 
fu

nd
am

en
tp

la
de

Ka
ss

et
te

br
ed

de

maks. støbehøjde 
med kassettehøjde 1,50m

B10
0,75 m 1,05 m
0,60 m 1,20 m
0,45 m 1,45 m

B20
0,75 m 1,30 m
0,60 m 1,40 m
0,45 m 1,50 m

DokaXlight kassette 
(på højkant)

Antal og position 
Frami bundbeslag

1,50m over hvert kassettestød

9  161-225-038
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DokaXlight universalkassetter liggende
Med DokaXlight universalkassetter kan der forankres 
over et fugebånd.

Info:
Overhold en ankringshøjde på 25 cm!

Forankring i kassetten

med ankersystem 15,0

Nødvendigt antal ankre:

Anvendelseseksempel

DokaXlight universalkassette 0,65x1,50m 

DokaXlight universalkassette 0,65x3,00m 

a ... Ankerhøjde = 25 cm
b ... 65 cm

DokaXlight kassetter i stedet for universal-
kassetter.
Der kan også anvendes DokaXlight kassetter, 
hvis der senere hen laves ankerhuller i forskal-
ling finéren. 
 ▪ Hullernes diameter: 24 mm
 ▪ Hullernes position:

- Ankerhøjde: i 1/3-punktet 1) af kassette-
bredden (f.eks. 25 cm ved 0,75m kas-
sette)
1) Positionen skal tilpasses hulmønste-
ret på funktionsprofilen.

- Antal: ved hver funktionsprofil med inte-
greret ankermuffe (f.eks. 3 huller ved 
3,00m kassette)

 ▪ Lukning af hullet: med DokaXlight finérprop.

A Super gigant møtrik 15,0
B Ankerstav 15,0mm
C Plastafstandsrør 22mm
D Universal konus 22mm

DokaXlight universalkassette 0,65m (lig-
gende) Antal ankre

1,00m 2
1,50m 2
3,00m 3

A

B

C

D

A Forskallingsanker 15,0
B Afstand træ
C DokaXlight universalkassette
D Fugebånd

A

B

C

D

a

b

a

b
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Kantforskalling med støttevinkel
Støttevinklen bruges til ankerfri fremstilling af ensidige 
forskallinger op til 1,20 m højde (f.eks. kantforskalling 
af fundamentplader).

A Støttevinkel
B Universalklemme 5-10cm

VARSEL
De vertikale og horisontale kræfter skal afle-
des med passende forholdsregler!
f.eks.:
 ▪ 2 stk. jordspyd pr. støttevinkel.
 ▪ Forskruning med dyvel i afretningslaget.

Støbehøjde
h [m]

Belastnings-
bredde [m]

Vertikalkraft
V [kN]

Horisontalkraft
H [kN]

0,30 3,00 0,00 3,40
0,45 3,00 0,20 7,60
0,60 1,80 1,00 8,10
0,75 1,15 1,80 8,10
0,90 0,80 2,60 8,10
1,05 0,60 3,40 8,10
1,20 0,45 4,10 8,10

A

B

9739-257-01

h

V

H
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Generelt
Rengøring og vedligehold

Forskallingsolie

Doka Trenn og Doka OptiX påføres med en Doka slip-
middelsprøjte.

Rengøring

Rengøringsudstyr

Højtryksrenser

Følg brugervejledningen "Doka slipmiddels-
prøjte" og henvisningerne på slipmiddelbehol-
derne.

VARSEL
 ▪ Før hver udstøbning:

- Smør forskallingsolie på finérpladen og 
enderne i et meget tyndt, jævnt og hel-
dækkende lag!

 ▪ Undgå lækspor af slipmidlet på finérpladen.
 ▪ Hvis laget bliver for tykt, indvirker det på 

betonens overflade.

Afprøv først doseringen og brugen af olien på 
skjulte steder.

VARSEL
 ▪ Umiddelbart efter udstøbningen:

- Betonrester på forskallingens bagside 
fjernes med vand (uden tilsat sand).

 ▪ Umiddelbart efter afforskallingen:
- Forskallingen renses med højtryksren-

ser og en betonskraber.
 ▪ Brug ikke kemiske rengøringsmidler!

Rengøring af høje forskallinger: 
 Stil et hjælpestillads klar på en passende ren-
gøringsplads.
 ▪ Rullestillads DF  

(op til 3,90 m forskallingshøjde)
 ▪ Arbejdsstillads Modul 

(op til 6,70 m forskallingshøjde)

VARSEL
 ▪ Apparatets tryk: 200 til maks. 300 bar
 ▪ Vær opmærksom på afstanden til pladen og 

strålens bevægelseshastighed:
- Jo højere trykket er, desto større skal 

strålingsafstanden være og desto hurti-
gere skal strålen bevæges.

 ▪ Lad aldrig strålen ramme samme punkt i 
længere tid.

 ▪ Vær varsom med at bruge den omkring sili-
konefugen:

- Et for højt tryk kan beskadige silikonefu-
gen.

- Lad aldrig strålen ramme samme punkt 
i længere tid.
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Betonskraber

Vi anbefaler at bruge en finerskraber dobbelt Xlife og 
en spartel til at fjerne betonrester med.

Funktionsbeskrivelse:

Pleje

 ▪ Ingen hammerslag på rammeprofilerne

 ▪ Brug aldrig søm over 60 mm på forskallingen.

 ▪ Kassetterne må ikke væltes eller tabes.

 ▪ Kassetteforbandterne må kun stables oven på hin-
anden med mellemlægsbrædder  (A) .

På den måde undgår man, at finérpladerne bliver 
beskadiget af forbindelsesstykker.

A Klinge til genstridig snavs
B Klinge til let snavs

VARSEL
Brug aldrig spidse eller skarpe genstande, 
stålbørster, roterende slibeskiver eller kopbør-
ster.

9727-015

Tr741-200-02

Tr741-200-01

A B

9727-009

A maks. l=60 mm

9727-013

9727-012

A

98030-335-01

9  161-203-058

A
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Faldsikring på bygværket

Rækværksstolpe XP 1,20m

 ▪ Fastgørelse med skruebeslag, rækværkstvinge, 
rækværksbeslag eller trappekonsol XP

 ▪ Afgrænsning med sikringsgitter XP, rækværksbræd-
der eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværkstvinge S

 ▪ Fastgørelse med integreret tvinge
 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværkstvinge T

 ▪ Fastgørelse med forankring eller i armeringsbøjler
 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværksholder 1,10m

 ▪ Fastgørelse i indstøbningsdel for skrue 20,0 eller 
indstøbningsdel for dorn 24 mm

 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Følg brugerinformationerne i "Endesikringssy-
stem XP"!

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge 
S"!

98
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0-
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a
a
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Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge 
T"!

Følg brugerinformationen "Rækværksholder 
1,10m"!

a
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Produktoversigt[kg]Artikel nr.

DokaXlight kassette 0,75x1,00m 17,0 589155000
DokaXlight kassette 0,60x1,00m 14,5 589156000
DokaXlight kassette 0,55x1,00m 13,4 589159000
DokaXlight kassette 0,50x1,00m 12,6 589160000
DokaXlight kassette 0,45x1,00m 11,5 589157000
DokaXlight kassette 0,30x1,00m 9,0 589158000
DokaXlight kassette 0,75x1,50m 22,6 589171000
DokaXlight kassette 0,60x1,50m 20,0 589172000
DokaXlight kassette 0,55x1,50m 17,7 589187000
DokaXlight kassette 0,50x1,50m 16,0 589188000
DokaXlight kassette 0,45x1,50m 15,5 589173000
DokaXlight kassette 0,30x1,50m 12,0 589174000
DokaXlight kassette 0,75x3,00m 44,0 589175000
DokaXlight kassette 0,60x3,00m 38,5 589176000
DokaXlight kassette 0,55x3,00m 34,8 589191000
DokaXlight kassette 0,50x3,00m 32,7 589192000
DokaXlight kassette 0,45x3,00m 30,5 589177000
DokaXlight kassette 0,30x3,00m 24,0 589178000
DokaXlight-Element

DokaXlight kassette 0,25x1,50m 10,0 589189000
DokaXlight kassette 0,20x1,50m 8,9 589190000
DokaXlight kassette 0,25x3,00m 21,3 589193000
DokaXlight kassette 0,20x3,00m 19,2 589194000
DokaXlight-Element

DokaXlight S kassette 0,75x1,50m 23,1 589195000
DokaXlight S kassette 0,60x1,50m 19,8 589196000
DokaXlight S kassette 0,75x3,00m 44,4 589197000
DokaXlight S kassette 0,60x3,00m 38,0 589198000
DokaXlight S-Element

DokaXlight fastgørelsessæt type A 0,44 589199000
DokaXlight S-Anhängeset Typ A

DokaXlight universalkassette 0,65x1,00m 20,6 589163000
DokaXlight universalkassette 0,65x1,50m 25,0 589181000
DokaXlight universalkassette 0,65x3,00m 48,0 589182000
DokaXlight-Uni-Element

DokaXlight finérprop 0,002 589152000
DokaXlight-Abdeckstopfen

DokaXlight indvendigt hjørne 1,00m 25cm 11,6 589168000
DokaXlight indvendigt hjørne 1,50m 25cm 16,5 589179000
DokaXlight indvendigt hjørne 3,00m 25cm 33,5 589180000
DokaXlight-Innenecke

DokaXlight udvendigt hjørne 1,00m 9,0 589169000
DokaXlight udvendigt hjørne 1,50m 13,5 589185000
DokaXlight-Außenecke

DokaXlight var. indvendigt hjørne I 1,50m 34,5 589165000
DokaXlight-Scharnierecke I 1,50m

DokaXlight variabel udvendigt hjørne A 1,50m 14,5 589166000
DokaXlight-Scharnierecke A 1,50m

DokaXlight passtykke 2x10cm 1,50m 1,5 176404000
DokaXlight passtykke 3x10cm 1,50m 2,3 176403000
DokaXlight passtykke 5x10cm 1,50m 3,8 176402000
DokaXlight passtykke 10x10cm 1,50m 7,5 176401000
DokaXlight passtykke 2x10cm 3,00m 3,0 176408000
DokaXlight passtykke 3x10cm 3,00m 4,6 176407000
DokaXlight passtykke 5x10cm 3,00m 7,5 176406000
DokaXlight passtykke 10x10cm 3,00m 15,0 176405000
DokaXlight-Passholz

Frami kviklås 1,2 588433000
Frami-Spanner

DokaXlight adapter Frami 2,0 589153000
DokaXlight-Adapter Frami

Aluminium
Grå pulverlakeret

Aluminium
Grå pulverlakeret
 
På anmodning!

Aluminium
Grå pulverlakeret

Galvaniseret

Aluminium
Grå pulverlakeret

Gul
Diameter: 2 cm

Aluminium
Grå pulverlakeret

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret

Gul laseret

Galvaniseret
Længde: 11 cm

Galvaniseret
Højde: 35 cm
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DokaXlight adapter Framax 1,4 589154000
DokaXlight-Adapter Framax

Framax kviklås RU 3,3 588153400
Framax-Schnellspanner RU

Frami kviklås variabel 3,6 588436000
Frami-Ausgleichsspanner

Frami ankerprofil 0,70m 3,7 588439000
Frami ankerprofil 1,25m 6,4 588440000
Frami-Klemmschiene

Framax ankerprofil 0,90m 10,6 588150000
Framax-Klemmschiene 0,90m

Universalklemme 5-10cm 1,9 589184000
Universalklemme 5-10cm

Framax skrueklemme 10-16cm 0,60 588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm

Udsparringsklemme Type 1 .....cm 17,4 580066000
Aussparungsklemme Typ 1 .....cm

Udsparringsklemme Type 2 .....cm 17,4 580067000
Aussparungsklemme Typ 2 .....cm

Frami endeskotsanker 15-45cm 8,8 588498000
Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

Frami krankrog 7,5 588438000
Frami-Umsetzbügel

Vægstøtte 260 IB 12,8 588437500
Justierstütze 260 IB

Formstøtte 340 IB 24,3 580365000
Elementstütze 340 IB
bestående af:
(A) Vægstøtte 340 IB 16,7 588696000

Galvaniseret
Længde: 190,8 - 341,8 cm

(B) Formstøtte 120 IB 7,6 588248500
Galvaniseret
Længde: 81,5 - 130,6 cm

DokaXlight formstøtte hoved EB 2,2 589151000
DokaXlight-Stützenkopf EB

Formstøttehoved EB stor 3,1 588244500
Stützenkopf EB

Doka expres anker 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Galvaniseret
Højde: 25 cm

Galvaniseret
Længde: 20 cm

Galvaniseret
Længde: 40 cm

Blå lakeret

Blå lakeret

Galvaniseret
Længde: 28 cm

Galvaniseret
Længde: 26 cm

Blå lakeret
Benlængde: 10 cm

Blå lakeret
Benlængde: 10 cm

Galvaniseret
Længde: 85 cm

Galvaniseret
Bredde: 15 cm
Højde: 21 cm
Følg driftsvejledningen!

Galvaniseret
Længde: 146,8 - 256,7 cm

Galvaniseret
Leveringstilstand: klappet sammen

Galvaniseret
Bredde: 21 cm
Højde: 18 cm

Galvaniseret
Længde: 40,8 cm
Bredde: 11,8 cm
Højde: 17,6 cm

Galvaniseret
Længde: 18 cm
Følg monteringsvejledningen!

A

B
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Doka fjeder 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Framax stabelkonus 0,01 588234000
Framax-Stapelkonus

Rammeprop R20/25 0,003 588180000
Kombi-Ankerstopfen R20/25

Framax trekant liste 2,70m 0,38 588170000
Framax-Dreikantleiste 2,70m

Frami ankerstyr 0,58 588453000
Frami-Ankerhaltewinkel

Frami bundbeslag 0,53 588495000
Frami-Bodenhalter

Framax fundamentslås 0,90m 4,9 588141000
Framax-Fundamentspanner 0,90m

Doka hulbånd 50x2,0mm 25m 17,0 588206000
Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

Støttevinkel 10,7 588477000
Abstützwinkel

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Dokamatic transport båndstrop 13,00m 10,5 586231000
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

Finerskraber dobbelt Xlife 100/150mm 1,40m 2,8 588674000
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

DokaXlight stilladskonsol 60 8,0 589186000
DokaXlight-Konsole 60

Ankersystem 15,0

Ankerstav 15,0mm galv. 0,50m 0,72 581821000
Ankerstav 15,0mm galv. 0,75m 1,1 581822000
Ankerstav 15,0mm galv. 1,00m 1,4 581823000
Ankerstav 15,0mm galv. 1,25m 1,8 581826000
Ankerstav 15,0mm galv. 1,50m 2,2 581827000
Ankerstav 15,0mm galv. 1,75m 2,5 581828000
Ankerstav 15,0mm galv. 2,00m 2,9 581829000
Ankerstav 15,0mm galv. 2,50m 3,6 581852000
Ankerstav 15,0mm galv. .....m 1,4 581824000
Ankerstav 15,0mm sort 0,50m 0,73 581870000
Ankerstav 15,0mm sort 0,75m 1,1 581871000
Ankerstav 15,0mm sort 1,00m 1,4 581874000
Ankerstav 15,0mm sort 1,25m 1,8 581886000
Ankerstav 15,0mm sort 1,50m 2,1 581876000
Ankerstav 15,0mm sort 1,75m 2,5 581887000
Ankerstav 15,0mm sort 2,00m 2,9 581875000
Ankerstav 15,0mm sort 2,50m 3,6 581877000
Ankerstav 15,0mm sort 3,00m 4,3 581878000
Ankerstav 15,0mm sort 3,50m 5,0 581888000
Ankerstav 15,0mm sort 4,00m 5,7 581879000
Ankerstav 15,0mm sort 5,00m 7,2 581880000
Ankerstav 15,0mm sort 6,00m 8,6 581881000
Ankerstav 15,0mm sort 7,50m 10,7 581882000
Ankerstav 15,0mm sort .....m 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Galvaniseret
Diameter: 1,6 cm

Blå
Diameter: 2,3 cm

Blå
Diameter: 3 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 12,7 cm
Bredde: 6,7 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 66 cm
Bredde: 37 cm
Højde: 91 cm

Følg driftsvejledningen!

Grøn
Følg driftsvejledningen!

Galvaniseret
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Super gigant møtrik 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Vingemøtrik 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Ankerplade 12/18 1,5 581934000
Winkelplatte 12/18

Sekskantmøtrik 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0

Frami trykplade 8/9 0,55 588466000
Frami-Druckplatte 8/9

Afstandsholder 20cm 0,04 581907000
Afstandsholder 25cm 0,05 581908000
Afstandsholder 30cm 0,06 581909000
Distanzhalter

Plastafstandsrør 22mm 2,50m 0,45 581951000
Kunststoffrohr 22mm 2,50m

Universal konus 22mm 0,005 581995000
Universal-Konus 22mm

Prop 22mm 0,003 581953000
Verschlussstopfen 22mm

Beskyttelseskappe 15,0/20,0 0,03 581858000
Schutzkappe 15,0/20,0

Ankerstav nøgle 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Skraldenøgle SW27 0,49 581855000
Freilaufknarre SW27

Topnøgle 27 0,65m 1,9 581854000
Steckschlüssel 27 0,65m

Genbrugsbeholdere

Frami barelle 1,50m 69,0 588476000
Frami-Palette 1,50m

Doka multi transport box 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Multi transport box skillevæg 0,80m 3,7 583018000
Multi transport box skillevæg 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Galvaniseret
Højde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøglestørrelse: 27 mm

Galvaniseret
Længde: 10 cm
Højde: 5 cm
Nøglestørrelse: 27 mm

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 5 cm
Nøglestørrelse: 30 mm

Galvaniseret

PE
Grå
Blå

PVC
Grå
Diameter: 2,6 cm

Grå
Diameter: 4 cm

PE
Grå

Gul
Længde: 6 cm
Diameter: 6,7 cm

Galvaniseret
Længde: 37 cm
Diameter: 8 cm

mangan fosfat overflade
Længde: 30 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 168 cm
Bredde: 100 cm
Højde: 114 cm

Galvaniseret
Højde: 78 cm

Ståldele galvaniseret
Trædele gul laseret
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Doka multi transport box 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m

Doka transport barelle for smådele 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Hjulsæt for transport barelle B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Doka gitterbox 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka transport barelle 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka transport barelle 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Galvaniseret

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Længde: 154 cm
Bredde: 83 cm
Højde: 77 cm

Blå lakeret

Galvaniseret
Højde: 113 cm

Galvaniseret
Højde: 77 cm

Galvaniseret
Højde: 77 cm
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Altid i din nærhed

Doka er en af verdens førende virksomheder inden for 
udvikling, fremstilling og distribution af forskallingsteknik 
på alle områder inden for byggeri.
Med mere end 160 distributions- og logistiklokationer i 
over 70 lande råder Doka Group over et stærkt netværk 

og garanterer dermed en hurtig og professionel levering 
af materiel og teknisk support.
Doka Group er en virksomhed inden for Umdasch 
Group og beskæftiger over 6000 medarbejdere over 
hele verden.

www.doka.com/dokaxlight
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