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Användarinformation Spännband 5,00m

Produktbeskrivning

a ... 5,0m

Avsedd användning

Spännbandet 5,00m är till för att förankra Doka valv-
system (avsedd användning).

Exempel med Dokamatic formbord 

Lagring

Förvara spännbandet där det är rent, torrt och väl ven-
tilerat och undvik direkt solljus samt kemisk påverkan.

Underhåll / kontroll

 ▪ Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!
 ▪ Doka påtar sig inget ansvar för förändrade produk-

ter! 

Före varje användning

Spännband får inte användas längre om t.ex.:

Regelbundet

 ▪ En sakkunnig ska regelbundet kontrollera spänn-
banden i överensstämmelse med nationella lagar 
och föreskrifter.  
Om inte annat är föreskrivet ska kontrollen utföras 
minst en gång per år.

A Spännare
B Krok
C Triangel
D Band

Tillåten dragkraft: 2000 daN (20 kN)
Den tillåtna dragkraften beror på användningen (se 
användarinformationen för det använda formsyste-
met).

A Spännband 5,00m

INFORMATION
 ▪ Annan användning eller användning som 

inte överensstämmer med det som anges 
ovan är icke avsedd användning och kräver 
ett skriftligt godkännande från Doka!

 ▪ Det är förbjudet att förankra system eller 
komponenter från andra tillverkare.

AB BD

a

C

9767-366-01

A

Vid och innan varje användning måste man 
kontrollera om spännbanden har iögonenfal-
lande brister.  
Om du fastställer brister, vilka kan påverka 
säkerheten, får inte spännbanden användas 
längre.

Etiketten saknas och tillverkaren är 
okänd.

Bandet har ett snittställe större än 10 % 
av tvärsnittet.

Väven är skadad genom syra/lut eller vär-
mepåverkan.

Kopplingselementet eller spännaren har 
sprickor, hack, trasiga ställen eller korro-
sion.

Spännaren eller spännarens komponen-
ter är deformerade.

Kroken har vidgats mer än 5 % (är defor-
merad).
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Allmänna säkerhetsanvisningar

Beroende på använt formsystem måste extra 
information i tillhörande användarinformation 
beaktas!

VARNING
➤Om de efterföljande extra viktiga anvisning-

arna inte beaktas kan inte spännbandets 
funktion garanteras längre.  
Allvarliga olyckor med skaderisk eller till och 
med dödlig utgång är möjligt.

INFORMATION
 ▪ Se till att endast utbildade personer använ-

der spännbanden.
 ▪ Det är förbjudet att använda spännbanden 

för någon annan än den avsedda använd-
ningen.

 ▪ Det är endast tillåtet att använda spännban-
den inom temperaturintervallet -40°C till 
+80°C.

 ▪ Spännband med oläslig etikett eller etikett 
som inte är kvar ska inte användas längre 
eftersom säkerhetsanvisningar som saknas 
kan leda till felaktig användning.

 ▪ Spännare ska rengöras med jämna mellan-
rum och endast smörjas lätt i området med 
spärrhjulen.

 ▪ Spännbandens förspänningskraft ska kont-
rolleras under hela användningen.  
Vid behov måste man efterspänna.

 ▪ Bandmaterialet av textil kan färga av sig. 
Känsligt material ska därför skyddas.

Användning med kemisk påverkan som 
t.ex. syror och lut ska undvikas!  
Undantag: Efter överenskommelse med 
tillverkaren.

Spännband får inte spännas över vassa 
kanter och inte dras över vassa kanter 
eftersom bandet då skärs av.  
En vass kant finns redan när kantradien 
”r” är mindre än bandets tjocklek ”d”.

Kroken måste ligga an med hela bredden 
i krokens botten.

INFORMATION
Innan spännbandet öppnas måste det säker-
ställas att formen står säkert också utan för-
ankring.
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Användarinformation Spännband 5,00m

Användning

Montera avsträvning

➤Haka in: Haka in båda krokkäftarna på fästpunk-
terna.

Exempel: Dokamatic formbord 

Exempel: Doka expressankare 

➤Sätta om: Sätt spännbandet kring fästpunkten och 
haka in kroken i triangeln.

Exempel: Dokaflex 

➤Dra åt bandet och håll fast. 

➤Rör på handtaget fram och tillbaka tills den nödvän-
diga spänningen har uppnåtts.

Det måste bli minst 1,5 lindningar, maximalt 3 
lindningar på slitsaxeln.

➤Säkra spännaren.

Ta bort förankringen

➤Lossa.

INFORMATION
➤Sätten som spännbandet monteras, hakas 

in eller sätts om beror på användningsfallet 
(se användarinformationen för det använda 
formsystemet).

A Spännband 5,00m
B Doka expressanker 16x125mm

A Spännband 5,00m
C Spännbandets triangel
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INFORMATION
Innan spännbandet lossas måste det säker-
ställas att formen står säkert också utan för-
ankring.



Användarinformation Spännband 5,00m

5999820010 - 10/2021



999820010 - 10/2021Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com

Över hela världen nära dig

Doka räknas till de globalt ledande företagen inom 
utveckling, tillverkning och försäljning av formteknik för 
alla områden inom byggtekniken.
Med mer än 160 filialer och logistikcentraler i mer än 70 
länder har Doka Group ett effektivt försäljningsnät och 

garanterar på så sätt att materiel och teknisk support till-
handahålls snabbt och professionellt.
Doka Group är ett företag inom Umdasch Group och 
sysselsätter globalt mer än 6 000 medarbetare.


