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Viktig informasjon

Alle gjeldende forskrifter og retningslinjer som 
gjelder i land der produktene våre brukes, må føl-
ges.

Bildene vist i denne brosjyren viser byggeplasser 
som pågår. Av denne grunn kan ikke spesielt sik-
kerhets- og ankerdetaljer alltid anses som avgjø-
rende eller endelige. Disse er underlagt risikovur-
dering utført av entreprenøren.

I tillegg er datagrafikken som benyttes å betrakte 
som systemrepresentasjoner. For å lette forståel-
sen er disse og de detaljerte illustrasjonene som 
vises delvis redusert til visse aspekter.               

De sikkerhetsinstallasjonene som ikke er vist i 
disse detaljerte beskrivelsene skal likevel være til-
gjengelige. Systemene eller elementene som vi-
ses er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.

Sikkerhetsinstrukser og lastspesifikasjoner skal 
følges strengt til enhver tid. Det kreves egne kon-
struksjonsberegninger for eventuelle avvik fra 
standard designdata.

Informasjonen her er gjenstand for tekniske 
endringer av hensyn til fremdriften. Det tas forbe-
hold om feil og typografiske feil.

Systemtillegg og tilbehør Prosjekteksempler examples

23 Planlegg MAXIMO med 
PERI QuickSolve

24 Panel høyder 300 og 360
25 Innvendig hjørne MXI 60/60
26 MX Sjakthjørne 
28 Element Koblingslås MX VS
29 Støttebeinsfeste for plassering 

på finerside og veggbrakett 
MX WK

30 Bunnbraketter
31 Strekk- og trykkstøtter
32 Systemløsninger for raske og 

sikre arbeidsprosesser
34 Tettningsteknologi

38  Hexagon kontorbygg, Calgary,  
Canada

40  “Humboldt Forum” City Palace  
Berlin, Tyskland 

40  “am Hirschgarten” urban district, 
MK 4 “Friends”  
Munchen, Tyskland

41  Kopp Office Building  
Emerkingen, Tyskland

41  Maakri-Kvartal Business Complex, 
Tallinn, Estland
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Systemfordeler

MAXIMO
Elementforskalingen med ensidig  
MX Ankerteknikk

Raskere ankerplassering
gjennom den ensidige ankertek-
nikken uten avstandsrør og konus

Færre ankere/stag 
takket være symmetriske anker-
plasseringer

Finere betongoverflate
som følge av at elementskjøter 
og staggjennomføringer er satt i 
system

MAXIMO er på grunn av mindre personalbehov betydelig raskere enn tradi-
sjonelle elementforskalinger. Muligheten til å lukke forskalingen med en 
mann fra kun en side reduserer tidsforbruken, samtidig med at det åpner for
muligheten til å bruke elementforskalingen på synlig betong, pga. elemente-
nes stagplassering og symmetri.

Det selvstendige forskalingsystemet er kompatibelt med TRIO og fyller de høyeste 
krav til lønnsomhet og utførelse. Alle fremragende fordeler ved TRIO, som f.eks. få 
forskjellige elementstørrelser, og systemlåsen BFD som eneste forbindingsmiddel, 
ble videreført ved utvikling av MAXIMO. 
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Systemfordeler

Raskere ankerinstallasjon
Ensidig intstallasjonsteknologi med 
MX 15 og MX 18 Ankere

Ankersystem MX 15 
(Tillatt belastning for ankeret: 90 kN)

MX 15 Anker 15 – 25
for veggtykelser 15 cm, 17.5 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm og 25 cm
MX 15 Anker 20 – 30
for veggtykkelser 20 cm, 22 cm, 24 cm, 25 cm og 30 cm
MX 15 Anker 30 – 40
for veggtykkelser 30 cm, 35 cm, 36 cm og 40 cm

Ankersystem MX 18 
(Tillatt belastning for ankeret: 130 kN)

MX 18 Anker 15 – 25
for veggtykkelser 15 cm, 17.5 cm, 20 cm, 
22 cm, 24 cm og 25 cm
MX 18 Anker 20 – 30
for veggtykkelser 20 cm, 22 cm, 24 cm, 25 cm 
og 30 cm
MX 18 Anker 30 – 40
for veggtykkelser 30 cm, 35 cm, 36 cm og 
40 cm
MX 18 Anker 40 – 50
for veggtykkelser 40 cm, 45 cm og 50 cm
MX 18 Anker 50 – 60
for veggtykkelser 50 cm, 55 cm og 60 cm

Monteringsrekkefølge
Klargjøring av oppstillingsforskalingen Repeterende steg

Fest staglåsen MX 15 til oppstillingsforskalingen 
med ringskruen

Skyv anker MX 15 gjennom staghullet i forskalin-
gen og skru staglås MX 15 inntil. Drei anleggspla-
ten med ringskruen slik at den kan festes i riktig 
posisjon

Marker veggtykkelsen med splinten. Oversikt 
over veggtykkelser markert på ankeret.
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Systemfordeler

DW 15 og DW 20 stag kan benyttes som alter-
nativ til MX Ankerteknikk.

Staghullet i elementforskalingen tillater en vinkel-
forandring i ankerstaget opptil 4°. Konkret så be-
tyr dette på veggtykkelse 30 cm et sprang på +/- 
3,8 cm. Som et resultat av dette så kan montering 
av anker ved f.eks. ujevnhter i bunnplaten gjøres 
uten problemer.

ca. 3.8 cm

30 cm

Mutteren ligger inntil forskalingenSkru inn anker MX 15 så langt som mulig med 
skralle MX 15 eller staglåsnøkkel

Stram til ringskruen med skralle MX 15, sta-
glåsnøkkel MX 15 eller stillasbyggerskralle. Ikke 
bruk makt.
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Raskere ankerplassering
Helt uten avstandsrør og konus

Det koniske ankeret trenger ingen avstandsrør eller ko-
nus. Dette gjør at du kan betjene ankeret kun fra lukke-
siden av forskalingen. 

Dette gjør at forankring raskt kan utføres av en enkelt per-
son. Det er ikke behov mellomplattformer med fallsikring på 
oppstillingslemmen. I tillegg blir kravet til plass mellom pri-
mærforskalingen og f.eks tilstøtende utbygging eller spunt 
kraftig redusert

Sammenlignet med vanlig elementforskaling med tradisjo-
nell ankerteknologi gir den ensidige ankerinstallasjonstekno-
logien til MAXIMO betydelige fordeler: 

MX Stagforing

De avtakbare MX-stagforingene som brukes med MAXIMO-systemet, lukker bindepunktet på en pålitelig måte 
når du bruker MX anker og forhindrer derfor betongblødning. Dette gjelder også for skjevstilling på staget på opptil 
4°. I tillegg beskytter en metallring ankerhullet mot alle støt.

Utskiffning av stagforing for MX 15 ... … til MX 18. Utskiftningen er rask og enkel, og kan 
utføres på byggeplassen.

MAXIMO Elementforskaling Panelforskaling med konvensjonell ankerteknologi

Ensidig ankerprosess utført av kun 1 person Ankerprosess uført av 2 personer

Redusert antall arbeidsoperasjoner Flere arbeidsoperasjoner som følge av at avstandsrør er  
påkrevd

Færre hovedkomponenter: MX Ankernøkkel og  
MX Vingemutter

Flere hovedkomponenter, f.eks.: ankernøkkel, konuser,  
avstandsrør, kombimutter

Rask og enkel justering av veggtykkelser ved hjelp av  
forhåndsinnstilte ankere

Justering av veggtykkelse ved hjelp av avstandsrør, med flere  
kontroller, om nødvendig

Fin betongoverflate med sentraliserte ankerhull Inkonsekvent betongfinish
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Færre ankere/stag
Optimalisert ankerplassering

På MAXIMO er stagplasseringen 
sentrert i midten på alle element-
størrelsene. Hvert ankerhull benyt-
tes og det er ikke nødvendig med 
stagplassering i randprofil/hjørner.

Det er obligatorisk at alle ankerhullene 
benyttes. Dette sikrer optimalisert be-
tongfinish og eleminerer mulige feilkil-
der og etterarbeider ved eventuelle 
blødninger fra ubenyttede staghull.

Samtidig reduseres antall stag ved bruk 
av MAXIMO opptil 40%. Dette gir - 
sammen med tidsgrevinsten ved ensi-
dig ankerinstallasjon - positive utslag på 
driftstiden.

Elementskjøt med systemlås BFD 
Systemlås BFD sørger for tette ele-
mentskjøter og dermed en renere be-
tongoverflate. Med kun en komponent 
er det mulig å oppnå en elementskjøt 
som er plan, justert og tett



240 120 90 60 45 30

30

60

90

120

270

330

11

Systemfordeler

Variable kombinasjonsalternativer med MAXIMO Elementer 

MAXIMO elementene er tilgjengelige i 6 høyder fra 30 cm til 3,3 m 
og 5 bredder 30 cm til 2.40 m i raster på 30 cm. Spesialstørrelser på 
3.00 m og 3,6 m er også tilgjengelig. Tilleggselementet som er 45 
cm bredt minimerer i stor grad behovet for utfyllingsplater.

BreddeHøyde
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Finere betingoverflate
Elementskjøter og staggjennomføringer satt i system

MAXIMO lar deg produsere be-
tongoverflater på en systematisk, 
kostnadseffektiv og enkel måte.

Vi mottar ofte forespørsler kunder og 
arkitekter om mulighetene for å lage 
spesielle veggflater ved å benytte et 
effektivt elementforskalingssystem 
uten store merkostnader. Den sentrali-
serte ankerplasseringen til MAXIMO 
elementforskaling gir et regelmessig 
og optimalisert fugemønster – både 
horisontalt og vertikalt. Du kan velge 
mellom en rekke elementkombinasjo-
ner for å lage din skreddersydde 
veggoverflate.

Betongoverflate med MX Raster

Det definerte systemet av de individu-
elle MAXIMO elementene i såkalte 
«MX Raster» legger til rette for tiltalen-
de utforming av betongoverflater. An-
tall og plassering av ankerpunktene er 
konstant i variantene vist her.

Vegger som er produsert med MAXIMO skiller seg 
ut på grunn av den rene betongfinishen på overfla-
tene. Den er fri for fordypninger, ubrukte staghull 
og blødrninger gjennom uforseglete ankerpunkter.
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Ytterligere fordeler med systemet
Enkel å rengjøre og høy beskyttelse mot korrosjon

Enkel å rengjøre

Pulverlakkeringen på MAXIMO  
Elementrammene reduserer  
betongvedheft på forskalingen og  
forenkler rengjøringsprosessen. I  
tillegg til gode støperesultater vil du  
dra nytte av lang levetid.

Høy beskyttelse mot korrosjon 

Pluverlakkeringen beskytter også godt 
mot korrosjon på innsiden av  
elementene. 

Uavhengig av temperaturer og fuktig-
hetsforhold, virker den aktive korro-
sjonsbeskyttelsen på metalloverflaten 
og danner et beskyttende lag mot på-
virkning fra oksygen.



Avansert sikkerhetskonsept

MAXIMO elementforskaling gir deg 
en høy grad av sikkerhet. Ved hjelp 
av MXK-braketten får du trygge og 
praktiske arbeids- og betongplattfor-
mer på elementforskalingen.

15
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Systemoversikt

MAXIMO Elementforskaling 

De følgende sidene beskriver standardapplikasjoner for forskaling av vegger, fundamenter, søyler og til-
støtende vegger. Forklaringene viser kun viktige grunnprinsipper. Alle detaljerte spesifikasjoner samt 
eventuelle landsspesifikke data finnes i monterings- og brukerveiledningen. I tillegg må den tilhørende 
bruksanvisningen også følges.
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Systemoversikt

MAXIMO elementforskaling er 
optimal for byggeprosjekter 
med høye vegger og høye 
overflatekrav.

Å realisere andre standardapplika-
sjoner som fundamenter og hjør-
ner er raskt og enkelt med MAXI-
MO. Dessuten skiller forskalingen 
seg ut på grunn av det sofistiker-
te sikkerhetssystemet, som gjør 
at arbeidsoperasjoner på bygge-
plassen kan utføres på en rask, 
men sikker måte.
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Standardløsninger

240

Elementskjøt Veggforbindelse

Elementskjøt
2 x Systemlås BFD

Tverrvegger
Veggtykkelse 15 – 40 cm

Innvendig forskaling
Innvendig hjørne MXI 50/20
3 x BFD Systemlås

Utvendig forskaling
Element MX 60
2 x BFD Systemlås

Tilpassning av veggtykkelse med 
veggutlingningsstykke eller treverk, 
3 x Systemlås BFD

Tverrvegger

Elementsammensetning, veggforbindelse og tverrvegger

Verdiene er kun gyldige opp til en elementhøyde på 270 cm.

Tallene er kun gyldige opp til en  
elementhøyde på 270 cm.
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Standardløsninger
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Veggsprang/forskyving

Hjørner med MXI 50/20
Veggtykkelse 15 – 40 cm

Innvendig forskaling
Innvendig hjørne MXI 50/20
3 x Systemlås BFD

Utvendig forskaling
Utvendig hjørne MXA 45
Element MX 30
4 x Systemlås BFD

Hjørner

20 – 28 cm
 ■ Innvendig hjørne MXI 50/20
 ■Element MX 45
 ■Avstiver MAR 170
 ■Avstiver MAR 85
 ■Treutfylling

65 – 79 cm
 ■ Innvendig hjørne MXI 50/20
 ■Utvendig hjørne MXA 45
 ■Element MX 30
 ■Avstiver MAR 170

 med 1 spennhake DW 15 og kombimutter
 ■Avstiver MAR 85

 med 1 spennhake DW 15 og kombimutter
 ■Treutfylling

Ved korte spenn med inn-
vendig hjørne MXI 50/20 er 
det ikke behov for anker.

Verdiene er kun gyldige opp til en ele-
menthøyde på 270 cm.

Verdiene er kun gyldige opp til en ele-
menthøyde på 270 cm.

Hjørner og veggsprang
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Standardløsninger

Endesteng

Endesteng

Endestengavstivere

Ved bruk av en tradisjonell løsning 
overføres støpetrykket på en-
destegsforskalingen til MAXI-
MO-elementene ved hjelp av en-
destengavstivere og MAR 85. Du 
trenger 3 endestegsavistivere for en 
høyde på 2,70 m.

Endestengklemme MX 15 – 40
Endestengklemmen er en optimali-
sert løsning for alle veggtykkelser 
mellom 15 cm og 40 cm ved for-
ming foran med treutfylling og til-
pasningsfiner. Klemmen er enkel å 
bruke og kan justeres kontinuerlig.

Midtdel MTF, med fugebånd

Midtdel MT, uten fugebåndTRIO avforskalingselement MT/
MTF 
Du kan feste endestengpanelet til 
MAXIMO-elementet ved hjelp av sys-
temlås BFD, som lar deg enkelt føre 
armeringen gjennom endestengpla-
nelet. Den slitesterke gummileppen 
på midtdelenen sikrer at betongen 
holdes på plass. Midtdelen kan bru-
kes med eller uten fugebånd.

For en høyde på 2,70 m og en veggtykkel-
se på ≤ 30 cm kreves to Endestengavstiver 
MX 15 – 40 for et tillatt trykk i fersk betong 
på 60 kN/m2 og tre Endestengavstiver MX 
15 – 40 for et tillatt fersk betong trykk på 
80 kN/m2.
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Standardløsninger

135°

75°

Utside: 3 x BFD
  2 x SRU 122
Innside: 2 x BFD

 = Profilnummer

Utside: 3 x BFD
  2 x MAR 85
Innside: 2 x BFD

Skrå vinkler

Lengdeutfyllinger og skrå vinkler

Lendeutfyllinger

Opp til 10 cm
Med veggutligning MX eller tilskåret tremateriale og sys-
temlås BFD.

10 cm til 36 cm
Med tilpassningsprofil TPP og tilpassningsfiner
TPP 270 for høyde opp til 2.70 m
TPP 120 for høyde opp til 1.20 m

Utvendig forskaling
Leddet hjørne MX utvendig
Element MXM 60
Element MX 45 og MX 30 ved 75°

Innvendig forskaling
Leddet hjørne MX innvendig
Element MX 45
Element MX 30 ved 75°



Planlegging av enkle plantegninger i løpet av minutter

22

Du går så inn i plantegningen som skal dannes og 
bestemmer syklusene.

Verktøyet er selvforklarende og intuitivt: Det før-
ste trinnet er å lage et nytt prosjekt ved å bruke 
de nødvendige vegghøydene og -tykkelsene.



PERI tilbyr en rekke planleggings-
verktøy beregnet for å forenkle det 
daglige byggearbeidet. QuickSolve 
er en av disse og verktøyet lar deg 
blant annet planlegge MAXIMO 
plantegninger. 

Applikasjonen kan brukes til å planleg-
ge og synkronisere enkle plantegninger 
uten bruk av komplekse programvarer.

Du har tilgang til PERI Quicksolve 365 
dager i året uavhengig om du er på 
kontoret eller på byggeplassen. Verk-
tøyet er lett tilgengelig via PC eller 
nettbrett med internettforbindelse og 
krever ingen innstallasjon.

Systemtillegg og tilbehør
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Planlegg MAXIMO med PERI QuickSolve

Første steg er å lage din plantegning, velge forskalingssystemet og angi noen grunnleggende variabler 
for prosjektet. Deretter genereres detaljert syklusoversikt for balanserte sykluser og generering av de-
lelister for materialallokering som enkelt kan skrives ut eller kan eksporteres som PDF.

Supporthenvendelser, krav og forslag til forbe-
dringer kan sendes via tilbakemeldingsfunksjonen 
som er implementert i applikasjonen.Vi ønsker 
kontinuerlig å videreutvikle PERI Quicksolve til 
det beste for brukerne og setter derfor stor pris 
på tilbakemeldinger fra våre kunder.
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MAXIMO MX 18 – MAXIMO 300 og MAXIMO 360

Elementhøyder 300 og 360

All MAXIMO elementforskaling 
med MX 18 ankerteknikk er også 
tilgjengelig i høydene 3.00 m og 
3.60 m. 

Ved bruk av de ekstra elmenthøyde-
ne til større etasjehøyder vil du dra 
nytte av ytterligere tidsbesparelser, 
for eksempel ved bruk til boligbyg-
ging eller underjordiske parke-
ringskjellere

Du kan benytte MX 18 ankersytem 
for veggtykkelser på 60 cm. I dette 
tilfellet vil det kun kreves 2 ankere 
for en veggøyde på 3 m.

Elementhøyde 360

Elementhøyde 300

PERI produkter kan bli produsert i tilpassede farger på 
forespørsel.
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Systemtillegg og tilbehør
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30

30

MXA 45

MXI 60

45

30

30

45
45

60

MXI 60

Tverrvegger

Innvendig hjørne MXI 60/60

Innvendig hjørne 60/60 benyttes 
ved høye krav til betongoverflaten 
med like fuger og ankeravstand mot 
hjørnet, eller i forbindelse ved bruk 
av tettekonus MX 55 for å tette an-
kerhullet.

Hjørner

Hjørner
Veggtykkelse 15 – 40 cm 

Innvendig forskaling
 ■ Innvendig hjørne MXI 60/60
 ■3 x Systemlås BFD

Utvendig forskaling formwork
 ■Utvendig hjørne MXA 35 eller 45
 ■2 x Element MX 45
 ■4 x Systemlås BFD

Tverrvegger
Veggtykkelse 15 – 40 cm

Innvendig forskaling
 ■ Innvendig hjørne MXI 60/60
 ■3 x Systemlås BFD

Utvendig forskaling
 ■2 x Element MX 45
 ■1 x Element MX 60
 ■3 x MAR 170-2
 ■2 x Systemlås BFD

Systemtillegg og tilbehør
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MX Sjakthjørne

MAXIMO MX Sjakthjørne er et 90° innvendig hjørne 
som også fungerer som et avforskalingselement.

Det har to funksjoner: Du kan benytte det til forskaling av 
innvendig hjørne og til å avforskale hele den innvendige 
forskalingen.

 ■Rask, enkel og sikker
Avforskaling gjøres enkelt med kun et par arbeidsopear-
sjoner - uten spinding og fra plattformgulvet. Monteres til 
neste lement med systemlås BFD.

 ■Finerhud helt inn i hjørnet
MAXIMO MX sjakthjørne er belagt med spikerbar finer-
hud over hele overflaten. Dette gjør at utsparings- og inn-
støpningsdeer enkelt kan festes i hjørneområdene.

 ■Flytting av komplette enheter
MAXIMO MX sjakthjørne danner sammen med vegg-
forskalingselementene en komplett forskalingsenhet. 
Nødvendige utfyllinger løses med systemlås BFD. MX 
vingemutteren forblir også festet til elementene.

 ■Sjaktdimensjoner fra 1.30 m x 1.30 m 
MAXIMO MX sjakhørne gjør det mulig å forskale grunn-
riss fra 1.30 m x 1.30 m. Den maksimale sjaktdimensjo-
nen og høyden er begrenset ut fra bæreevne i sjakthjør-
nets løftepunkt med 2.0 t.  

Når man frigjør sjakthjørnene og drar med kran så 
vil det skapes et avforskalingsrom på 35 mm på 
hver side.

MAXIMO Sjakthjørne

I tillegg til standardhøydene 3.30 m, 2.70 m og 1.20 m så er MAXIMO 
MX sjakthjørne tilgjengelig i spesialhøydene 3.00 m og 3.60 m.

Systemtillegg og tilbehør
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For å løsne forskalingselementene fra betongen fester man kranen i løf-
tepunktet, stammer kjettingen og benytter et brekkjern til å løsne av-
forskalingsmekanismen i hjørnet. Deretter kan den komplette enheten 
løftes ut med kranen. 

Du kan bestille MAXIMO Sjakthjørner med både tra-
disjonell forskalingshud laget av finer eller med 
 alkus® forskalingshud. 

alkus® er et panel av helplast som ikke råtner eller blir 
misfarget. Dessuten forekommer heller ikke «rippling». 

Du kan spikre, sage eller benytte drill i plastikkplanelet på 
samme måte som finer. Det kan også sveises, bøyd, for-
met og reparert med de samme materialene.

MAXIMO Sjakthjørne med alkus® forskalingshud

35 mm avforskalingsrom gir enkel avforkskaling.

Ferdig  
forskalt

Avforskalt

Systemtillegg og tilbehør
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Ved å bruke de tre MAXIMO-systemtilleggene som er beskre-
vet nedenfor, kan du jobbe trygt og kostnadseffektivt i en-
hver situasjon. Du kan kombinere tilleggskomponentene og 
bruke dem sammen med forskalingssystemene MAXIMO og 
TRIO.

Elementkoblingslåsen MX VS er den ideelle løsningen for 
elementtilkoblinger i situasjoner der plassen er svært be-
grenset, som for eksempel foran steiner eller eksisterende 
vegger. 

Element Koblingslås MX VS

Element Koblingslås MX VS

Systemtillegg og tilbehør
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Støttebeinsfeste MX RS brukes til å koble til strekk- og 
trykkstøtten til den trygge innvendige siden. Enkel håndte-
ring takket være det todelte designet og den lave vekten. 
Den galvaniserte overflaten beskytter mot rust og gjør ele-
mentet svært slitesterkt. 

Veggforskalingsbraketten MX WK fungerer også som dekke-
kantforskaling. Den gjør at MAXIMO- og TRIO-elementene 
kan plasseres raskt og trygt på dekkekanten i en høyde på 
opptil 5,40 m. I tillegg kan dekkekantforskaling opp til 35 cm 
monteres ved å feste en rekkverksstolpe MXK.
Den galvaniserte og rustbestandige overflaten forlenger bra-
kettens levetid.

Støttebeinskoblingen MX RS  sammen med 
Veggbraketten MX WK.

Støttebeinskobling MX RS og Veggbrakett MX WK

Støttebeinsfeste MX RS for plassering på finerside

Veggbrakett MX WK

Systemtillegg og tilbehør
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Bunnbraketter

MAXIMO Bunnbrakett

Bunnbraketten lar deg feste  
MAXIMO-elementer til en eksis-
terende vegg, for eksempel ved 
en tverrvegg. 

Alternativt er det mulig å feste og fo-
rankre elementene til en bunnplate el-
ler betongplate. Bunnbraketten for-
hindrer at skråelementer løfter seg og 
forbedrer dermed sikkerhetsnivået på 
byggeplassen.

Du kan benytte bunnbraketten sam-
men med kantprofilene fra MAXIMO- 
og TRIO-forskalingssystemene

For å gjøre det kan du for eksempel bruke en 
ankerbolt.

MAXIMO Bunnbrakett fungerer som anker på en 
tverrvegg.

“Y”

270x240

270x240

Ankerbolt

Systemtillegg og tilbehør
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Strekk- og trykklask

Strekk- og trykklask

Det sentralt plasserte ankeret gir 
store fordeler ved forskaling av 
fundamenter, brystninger eller 
underliggende dragere.

Ved å benytte strekk- og trykklask 
sammen med det sentralt plasserte 
ankerpunktet på MAXIMO elemen-
tet så er det ikke behov støtter i 
bunnen av forskalingen.

Søttene er tilgjengelig i to lengder:
MX 15 - 40 er justerbar til 40 cm i 5 
mm intervaller 
MX 15 – 100 er justerbar til 40 cm i 
5mm intervaller.

Fundament/oppkant
 ■Behov for minimalt med plass.
 ■Fugeblikk berøres ikke.

Underliggende drager
 ■Tykk armering er ingen hindring.

Brystning og andre bygningsdeler

Systemtillegg og tilbehør
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MXK Brakettsystem

Systemløsninger for raske og sikre arbeidsprosesser

Betongplattform MX

Ved hjelp av MXK-brakettsystemet 
kan du lage trygge og praktiske ar-
beids- og betongplattformer på både  
MAXIMO- og TRIO-forskalinssys-
temet. I motsetning til tradisjonelle 
løsninger, vil systemet gjøre at du 
drar nytte av kompatible system-
komponenter.

Brakettsystemet monteres på 
forskalingselementene horisontalt 
på bakken. De essensielle system-
komponentene er lette og kan hånd-
teres uten bruk av kran.

De supplerende systemkomponen-
tene, som dekk med adkomstluker, 
stigeadkomst, systemløsninger for 
innvendige og utvendige hjørner, 
samt lengdekompensasjoner, sikrer 
en gjennomgående pålitelig løsning 
på alle områder.

Arbeids- og betongplattformen for 
MAXIMO og TRIO er festet til ele-
mentet ovenfra og er selvsikrende.

Ståloverflaten gir en høy grad av sik-
kerhet. Dette legger til rette for 
raskt og sikkert arbeid. 

Arbeidsplattformene festes på elementene 
med korresponderende bredde og vil også for-
bli festet ved midlertidig lagring.

Systemtillegg og tilbehør
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Plattform MXP

Plattform MXP muliggjør effektiv in-
stallering av romslige arbeidsplatt-
former på MAXIMO og TRIO. I til-
legg skiller MXP seg ut på grunn av 
sin høye grad av sikkerhet og bru-
kervennlighet.

Den monteres for hånd på bakken. 
Store enheter kan flyttes med kran, 
og dermed forbedre kostnadseffek-
tiviteten ytterligere, spesielt ved 
høye vegger og flere bruksområder.

Deretter garanterer den integrerte 
stigetilgangen, lukene og rekkverke-
ne effektive arbeidsoperasjoner. 
MXP gir raske løsninger for hjørner, 
lengdekompenseringer og en-
destengforskaling. Ved større vegg-
tykkelser kan modifikasjoner også 
utføres på forsiden av veggen ved 
hjelp av en kontinuerlig plattform-
montasje.

Du kan henge ankrene direkte på rekkverkene. 
Når enheten er flyttet, er de klare for installa-
sjon igjen.

Alle ankre er lett tilgjengelige, mens den gule 
gummileppen beskytter elementet mot smuss.

Systemtillegg og tilbehør
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Tetningsteknologi

Montering fordypet
Montering jevn overflate 
Kun optisk tetting
Tetting mot vann som ikke står under trykk
Tetting mot vann som står under trykk
Vegger med lydisolering/lydkrav
Vegger med brannvernklasse F90
Ved bruk for optisk tetting av pene og synlige betongoverflater
Skyggefuge

Montering fordypet
Montering jevn overflate 
Kun optisk tetting
Tetting mot vann som ikke står under trykk
Tetting mot vann som står under trykk
Vegger med lydisolering/lydkrav
Vegger med brannvernklasse F90
Ved bruk for optisk tetting av pene og synlige betongoverflater
Skyggefuge

Endepropp 
MX Ø 17.5 – 22

Ingen behov 
for konus

Anker MX 15

Anker MX 18

Endepropp 
MX Ø 24 – 28

Ingen behov 
for konus

PERI kan tilby deg ulike typer tetningsteknologi for bruk med MAXIMO 
elementforskaling. På denne måten vil du kunne oppnå et optimalt støpe-
resultat selv om kravene er høyere enn normalt, som for eksempel ved 
vanntett betong, arkitektonisk betong eller vegger i brannvernklasse F90.

Systemtillegg og tilbehør
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Skrubar endepropp 
MX 15 – 50 OF – LS

Skrubar endepropp 
MX 18 – 50 OF – LS

De innebygde magnetene fester seg i me-
tallringen i elementenes innebygde tetting. 

Anker MX 15

Anker MX 18

Skrubar endepropp 
MX 15 – 50 MF – LS

Skrubar endepropp 
MX 18 – 50 MF – LS

Skrubar endepropp 
MX 15 – 75 MF – L
 MX 15 – 75 MF – S

Skrubar endepropp 
MX 18 – 75 MF – L
 MX 18 – 75 MF – S

DK Betongkonus 
DW15 – 58/30

DK Betongkonus 
 Arkitektonisk/01  

DW 15 – 58/52

DK Betongkonus 
UNI 58/52

Ingen behov for konus

Ingen behov for konus

Magnetkonus MX 15 – 55

DK Betongkonus 
DW15 – 58/30

De innebygde magnetene fester seg i me-
tallringen i elementenes innebygde tetting. 

Magnetkonus MX 18 – 55

DK Betongkonus 
 Arkitektonisk/01

DW 15 – 58/52

DK Betongkonus 
UNI 58/52

Systemtillegg og tilbehør
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Tetningsteknologi

Montering fordypet
Montering jevn overflate 
Kun optisk tetting
Tetting mot vann som ikke står under trykk
Tetting mot vann som står under trykk
Vegger med lydisolering/lydkrav
Vegger med brannvernklasse F90
Ved bruk for optisk tetting av pene og synlige betongoverflater
Skyggefuge

Systemtillegg og tilbehør
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For vanntette, brannbestandige og lydabsor-
berende ankerpunkter med endepropp DW 
15. For bruk med DK Betongkonus DW 15 – 
55. 

For bruk med avstandsrør og DK betongko-
nus DW 20/55.

Endepropp 
DR 22

DK Betongkonus  
DW15 – 58/30

Endepropp 
FRZ 22

DK Betongkonus 
 Arkitektonisk/01

DW 15 – 58/52

DK Betongkonus
UNI 58/52

DW 15 DW 15 / DW 20

Systemtillegg og tilbehør

For bruk med av-
standsrør eller Far-
sersementrør FZR. 
konus MX DR 22/2 
dekker tettingen på 
elementet.
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MAXIMO i bruk 

Hexagon kontorbygning, Calgary, Canada

En kombinasjon av MAXIMO elementforskaling og CB klat-
reforskaling ble brukt under rekonstruksjonen av Hexagon-
hovedkvarteret i Calgary, Canada. Dette gjorde det mulig for 
byggeplassteamet å holde seg til den stramme tidsplanen 
samtidig som de møtte de strenge kravene til betongover-
flatekvalitet.

For å produsere armerte betongvegger ble det benyttet MA-
XIMO elementforskaling. Takket være den ensidige MX an-
kerteknologien, var det mulig å spare verdifull arbeidstid.  

Forankringsprosessen ble raskt utført av en enkelt person. 
På grunn av den koniske formen til MX-stagstangen, var det 
hverken nødvendig med avstandsrør eller konuser og man 
sparte dermed både materialer og eventuell ekstra innsats. 
De sentrale ankerpunktene i MAXIMO forskalingen tillot 
vanlig skjøt- og ankerarrangement – både horisontalt og ver-
tikalt.

To MAXIMO-sjaktenheter ble brukt til å produsere de seks 
bygningene med flere etasjer. Under denne prosessen ble 

Prosjekteksempler
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Kombinasjon av MAXIMO elementforskaling og 
CB klatreenheter i aksjon

Verdifull arbeidstid ble spart ved å bruke den  
ensidige MX ankerteknologien

Vanlig skjøt og anker plassering takket være sen-
tralt plasserte ankerpunkter

De seks bygningene med flere etasjer ble produ-
sert ved hjelp av MAXIMO sjakthjørneelementer

den innvendige forskalingen installert ved hjelp av MAXIMO Elementer med pas-
sende sjakthjørner. Samtidig fungerte sjakthjørne MXSE som 90° indre hjørner 
samt avforskalingselementer. Det var mulig å avforskale hele den innvendige for-
skalingen raskt som en komplett enhet og løfte den ut med kran for å flytte den 
til neste støpeseksjon.

For utvendig kjerneforskaling brukte PERI totalt 12 enheter bestående av CB-klat-
rebraketter og MAXIMO elementforskaling som kunne flyttes med kran. I tillegg 
sørget arbeidsplattformene for at arbeidsforholdene var trygge.

Prosjekteksempler

Jamie Wood, Site Manager
“Ikke bare mener jeg at PERI MAXI-
MO Sjakthjørne er den sikreste 
sjaktforskalingen som finnes, men 
jeg mener også at den er den en-
kleste å avforskale og flytte. Vi sim-
pelten elsker MX sjakthjørne”
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“am Hirschgarten” urban district, MK 4 “Friends”
Munchen, Tyskland

Det sentrumsnære boligkomplekset MK 4 med dets 260 lei-
ligheter og kontor- og hotellenheter bestående av to 16-eta-
sjers boligtårn som hver har en høyde på 53 m. Kjelleretasje-
ne rommer underjordisk garasje, boder og tekniske anlegg.

I løpet tolv måneders byggetid ble totalt 40 000 m³ betong 
og 5 700 tonn konstruksjonsstål installert. En omfattende 
forskalings- og stillasløsning levert av PERI-ingeniørene i 
Munchen garanterte sikkerhet og effektivitet i like stor grad.

MAXIMO elementforskaling ble brukt til å forme veggene. 
Takket være den ensidige ankerteknologien uten avstandsrør 
og konuser, var kunden i stand til å gjøre betydelig besparel-
ser på personalkostnader og tiden som kreves for 
forskalingsprosessen. 

MAXIMO i bruk

Veggene til bydistriktet "am Hirschgarten" ble realisert på kort tid ved å bruke 
MAXIMO elementforskaling.

“Humboldt Forum” City Palace
Berlin, Tyskland 

Til gjenoppbyggingen av Berlins City Palace leverte PERI et 
stort antall kostnadseffektive forskalings- og stillasløsninger. 
I tillegg til rask montering og flytting, sørget støtten fra PE-
RI-ingeniørene for at den svært stramme byggeplanen kun-
ne opprettholdes.

Mer enn 6 000 m² MAXIMO elementforskalingsmaterialer 
var i bruk samtidig i Berlin. Spesielt garanterer den ensidige 
MX ankerteknologien betydelige tidsbesparelser under alle 
forskalings- og avforskalingsoperasjoner. Dette er fordi MA-
XIMO ikke krever noen avstandsrør eller konuser – og samti-
dig sparer kostnader til en ekstra person på motsatt side.

Spesielt var det å ta hensyn til alle byggeoppgaver et viktig 
element i PERIs totalløsning. I tillegg til å tilby moderne og 
tidsbesparende systemer, hadde den gjennomtenkte sikker-
hetsteknologien, utarbeidelse av prosjektspesifikke 
forskalingsmontasjer og prosjektledelse av PERI-prosjektle-
deren en svært positiv effekt og akselererte arbeidsproses-
sene.

Mer enn 6 000 m² MAXIMO elementforskalingsmaterialer var i bruk samti-

dig i Berlin. City Palace.

Prosjekteksempler
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Kopp Office Building
Emerkingen, Tyskland

Med sin ensidige MX Ankerteknologi garanterer MAXIMO 
Elementforskaling raske arbeidsoperasjoner og raske syklus-
sekvenser under byggearbeid. Dette betydde en person 
mindre ved forankring og stillasmontering på oppstillingssi-
den, samtidig som man eliminerte tidkrevende arbeidstrinn 
som kutting av avstandsrør og stenging av ubrukte anker-
punkter. Spesielt muligheten til å bruke MAXIMO Standar-
delementer, på grunn av det sentralt plasserte ankerpunktet 
og det perfekt avstemte skjøte- og bindearrangementet for 
å realisere ekstremt imponerende betong finish i arkitekto-
nisk betongkvalitet, overbeviste både byggherre, arkitekt og 
entreprenør.

For å oppnå et optimalt resultat, samarbeidet prosjektledel-
sen tett med PERI-forskalingsspesialistene på et tidlig tids-
punkt. Dermed var designmulighetene ved bruk av 30 cm 
rutenettet til MAXIMO forskalingspaneler allerede innarbei-
det i byggeplanene. Både kostnader og tid ble spart ved kun 
å bruke standardisert leieforskaling i byggearbeidene. På 
forespørsel fra kunden ble det kun levert MAXIMO Elemen-
ter utstyrt med ny forskalingsfiner for de synlige flatene.

Det moderne kontorbygget i to etasjer skiller seg ut på grunn av sin impone-
rende arkitektoniske betongfasade. Byggets dimensjoner, samt vindu og 
døråpninger, var smart definert slik at ikke var nødvendig med hindrende til-
pasningsfiner og en perfekt betongfinish med et jevnt fuge- og stagarrange-
ment var mulig.

Maakri-Kvartal Business Complex, Tallinn, Estland

I samarbeid med entreprenøren utviklet PERI-ingeniørene et 
omfattende helhetskonsept for å konstruere selve bygnings-
skallet. RCS Hydraulisk klatreforskaling på skinner ble kombi-
nert med MAXIMO-elementforskaling for å danne parallelle 
klatreenheter.

MAXIMO Elementforskaling ble ikke bare benyttet på klatre-
forskalingen, men også til andre veggområder. Verdifull ar-
beidstid ble spart takket være panelhøyder på opptil 3,30 m 
og den ensidige MX Ankerteknologien. MX vingemutter ble 
bare festet én gang på den primære forskalingen ved begyn-
nelsen av arbeidsoperasjonene; Deretter kunne MX Ankeret 
skrus inn gjennom lukkeforskalingen inn i vingemutteren – 
dette gjorde at det kun var behov for at én person betjente 
ankeret fra en side så lenge forskalingen var bruk. Det konis-
ke ankeret krever ingen avstandsrør og konuser, og dette re-
sulterer i besparelser både når det kommer til materiell og 
eventuell arbeidstid. Dessuten krevde MAXIMO opptil 40 % 
færre ankerpunkter sammenlignet med panelforskalings-
systemer med tradisjonell ankerteknologi.

Klatreenhetene ble løftet inn i neste seksjon i trinn på 50 cm hjelp av mobil 
klatrehydraulikk. Dermed ble MAXIMO-veggforskalingen plassert på en 
vogn og trukket tilbake med opptil 90 cm for å utføre armeringsarbeidet.

Prosjekteksempler
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PERI Norge AA
Forskaling Stillas Engineering
Orhusveien 6, 
3070 Sande i Vestfold
Tel. +47 32204940
kundeservice@peri.com
www.peri.no
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Det optimale systemet for 
alle prosjekter og alle be-
hov

Systemfritt tilbehør
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