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ILF & nät
PRODUKtInFORMAtIOn 

En del av din styrka
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Rätt nät föR vaRjE ändamål

vi på Stena Stål har lång erfarenhet av armeringsnät och vi  
samarbetar med de ledande tillverkarna i Europa. vi kan 
hjälpa dig med såväl materialval som utformning för att 
få bästa resultat. vi har den armering du behöver – allt 
från armeringsnät till armeringsstål i olika lagerlängder 
samt Ilf, inläggningsfärdig armering, givetvis från SBS-
godkända verkstäder. Som anslutna till SBS-kontrollen 
kan vi garantera hög kvalitet.  dessutom kan vi hjälpa 
dig med överkantsstöd, markdistanser och armerings-
skarvar. våra leverantörer i Europa har den teknik och 
det kunnande som krävs för att få optimala nätlösningar. 

tId äR pEngaR
med rätt nät går arbetet fortare och skrotfallet blir mindre. 
näten  är utvecklade för att underlätta arbetet.  fingerskar-
vade nät gör det till exempel lättare att distansera och den 
lägre vikten gör dem lättare att hantera.
   nät tillverkas av valstråd, som dras och profileras till kva-
litet npS500. nät kan också tillverkas av varmvalsad pro-
filerad tråd i kvalitet B500BKR. I denna kvalitet tillåtes att 
häftsvetsa. näten svetsas med så kallad motståndsvets, 
detta för att fixera trådarna men inte för att ta upp några 
krafter. näten görs i storlekar anpassade för transport och 
användningsområden. fråga oss gärna om rostfria och syra-
fasta nät. vi har kompetens och rätt tillverkare för att kunna 
möta era behov av professionella nätlösningar.

Rullnät
används främst med grov armering på stora ytor utan 
hinder. det är det snabbaste och mest ergonomiska sättet 
att armera större ytor. Rullnäten tillverkas med tvinnade 
trådar, vilket ger oss möjlighet att erbjuda rullnät även där 
bronorm 2002 och 2004 förskrives. Sparar mycket tid och 
vikt vilket ger bättre ergonomi och ekonomi. 

Envägsnät 

Kallas även sparnät. används ofta vid lite grövre armering 
istället för lösjärn, för att förenkla och påskynda utlägg-
ningen. armeringsytan blir jämnare, då näten inte bygger 
på varandra i skarvarna. Ergonomiskt sett mycket bra då 
man kan styra nätvikterna. Sparar tid och pengar jämfört 
med lösarmering. 

Standardnät 

vi lagerhåller dessa nät på alla våra lager. Ett enkelt och 
bra armeringsnät som kan användas av de flesta. 

fingerskarvsnät 

dessa nät används främst på plattor samt bjälklag. med 
fingerskarvsnät utnyttjas armeringen bättre än standardnät 
eftersom de inte bygger lika mycket på höjden i skarvarna. 
vikten är också lägre än standardnäten vilket underlättar 
utläggningen, distanseringen och ergonomin. finns även 
som så kallade väggnät. 
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UtläggnIngSSchEma föR fIngERSKaRvSnät

1 2

3 4

nätgUIdEn

nättyP StORLeK I MeteR VIKt Kg/St täcKAnDe ytA cA m2 AnVänDnIngSOMRåDe

5100 5,85 x 2,35 43,0 11 m2                          Prefabindustri ,  byggentreprenörer 

5150 2,45 x 2,30 12,1 4,3 m2 Byggvaruhandel , konsument

5150 5,00 x 2,30 24,4 9,7 m2 Prefabindustri ,  byggentreprenörer 

5200 2,45 x 2,25 9,0 3,8 m2 Byggvaruhandel, konsument

5200 4,85 x 2,25 17,6 9,1 m2 Byggvaruhandel , konsument

6100 4,95 x 2,35 52,5 10,3 m2 Prefabindustri ,  byggentreprenörer 

6150 0,60 x 2,30 4,1 Skarvnät till plattbjälklag

6150 5,00 x 2,30 35,1 9,7 m2 Används av alla - det vanligaste nätet

6200 4,85 x 2,25 25,4 9,1 m2 Byggvaruhandel, konsument.

7100F* 5,85x2,35 74,4 11 m2 Byggentreprenad, platta på mark mm

7150 5,90 x 2,30 56,3 11,6 m2 Prefabindustri ,  byggentreprenörer 

8100F* 5,90x2,40 98,6 11 m2 Byggentreprenad, platta på mark mm

8150 5,00 x 2,30 62,5 9,7 m2 Används av alla

8150F* 5,95 x 2,35 64,9 10,8 m2 Byggentreprenad, platta på mark mm

9150F* 5,85 x 2,40 81,1 10,5 m2 Byggentreprenad, platta på mark mm

10150F* 5,90 x 2,45 101,7 10,5 m2 Byggentreprenad, platta på mark mm

9300 spar 3,95 x 2,40 28,9 8 längs Byggentreprenad. Platsgjutna väggar

Nät tillverkas av trådar från 3-12 mm i olika trådindelningar och format. De vanligaste näten som vi lagerför är dessa. 

F* = fingerskarvsnät

det är viktigt att lägga ut fingerskarvsnäten i rätt ordning för att kunna utnyttja fördelen med att näten inte bygger 
så mycket på höjden i skarvarna. det kommer att sticka ut fingrar på två sidor av plattan, på bilden nedan är det till 
vänster samt undertill. näten kan kompletteras med lösjärnsarmering för att utnyttja hela nätarmeringsytan.
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InläggnIngSfäRdIg aRmERIng — Ilf

typBlad 2a

Inläggningsfärdig armering sparar både tid och 
pengar. Rakstål klipps och bockas efter ert önske-
mål och levereras i sorterade och märkta buntar 
direkt ut till byggarbetsplatsen, redo att användas 
utan extra bearbetning.  

dessa är de standarbyglar som finns men självklart 
kan vi även tillverka just den bygel du behöver. Rita 
upp bygeln för hand med mått och dimension så 
hjälper vi dig med en armeringsspecifikation.

Exempel: 
K-bygel som används i 
villagrund tillsammans 
med armeringsnät.

K-bygel
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EnKlaRE ByggpRocESS

vi har den armering du behöver - allt från 
alla typer av  armeringsnät till armeringsstål 
i olika lagerlängder samt Ilf – givetvis från 
SBS-godkända verkstäder. dessutom kan vi 
hjälpa dig med överkantsstöd, markdistanser, 
armeringsskarvar och armeringsbalk. från våra  
lager runt om i Sverige sker leveranserna snabbt 
med vårt omfattande turbilssystem, oftast med 
kranbil. att vara nära kunderna tror vi är en 
förutsättning för att ge rätt service. 

pREcISt föR pREfaB
vi erbjuder produktionsanpassade nät för olika 
ändamål. de tillverkare vi samarbetar med har 
kunskaper och möjligheter att erbjuda nät med 
olika tråddiametrar, trådavstånd, dubbeltrådar i 
både plant och bockat utförande. låt oss ta del 
av era önskemål så tar vi fram den tekniskt bästa 
lösningen för just er.
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våRa tIllBEhöR
vi kan erbjuda er alla typer av tillbehör så som kloss, distansstegar, armeringsskarv, förtagningslådor, najtråd mm, som vi tar 
från välkända tillverkare. vi har valt att lagerhålla de absolut vanligaste tillbehören på våra lager, för snabb leverans till er med 
vårt turbilsystem. de * -märkta produkterna lagerförs för omgående leverans, resterande tas direkt från leverantören med 
korta leveranstider. 

Snap Smd                                          åtgång ca:2-4 st/m²

art nr täckskikt (mm) antal/förp (St)

Smd4162025 20-25 300

Smd4163040* 30-40 250

Smd4164050* 40-50 250

Smd4166070 60-70 175

Smd41680 80 125

SSm4204050 40-50 300

dIStanSlInjalER för mark   åtgång ca:1-1,3 m/m²

art nr täckskikt (mm) antal/förp (m)

dlm15 15 100

dlm20 20 100

dlm25 25 100

dlm30* 30 100

dlm35 35 60

dlm40 40 60

dlm50* 50 60

Distansstege

Nät

Kloss

dUBBElaRmERad BottEnplatta  
mEd StandaRdnät, KloSS och  
dIStanSStEgE.

Snap vaRIant vägg och valvdistans spikbar                                        
åtgång ca:2-4 st/m²

art nr täckskikt (mm) antal/förp (St)

vvd4201520 15-20 1000

vvd4202025 20-25 900

vvd4203035* 30-35 700

vvd4204045 40-45 550

vvd4204550 45-50 500

vvd4205055 50-55 500

vvd4205060 50-60 230

dIStanSStEgE typ ”a” för dubbelarmerad matta                                  
åtgång ca:1-1,3 m/m²

art nr täckskikt (mm) antal/förp (St)

n050* 50 50

n070* 70 50

n090* 90 50

n110* 110 50

n130* 130 50

n150* 150 50

n170* 170 50



7

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med ett brett 
sortiment av balk, armering, rör, grovplåt, tunn- och band-
plåt, stångstål, rostfritt, verktygsstål, legerat konstruk-
tionsstål, smide och gjutgods. Stena Stål är ledande inom 
figurskärning och cnc-bearbetning av grovplåt. vi anpas-
sar stålet så att du kan använda det direkt i din produktion. 
dina ledtider kortas och det blir en enklare och effektivare 
produktion. vi kan blästra, måla, kapa, borra, figurskära 
och cnc-bearbeta materialet enligt önskemål. 

det stål du vill ha. i det 
utförande du behöver.

Copyright: Stena Stål  AB  2011. Foto: Henrik Andersson, Strömsholmsbild. Illustrationer: Streckstudion. 
Tryckt på   170 g MultiArt Silk hos Göteborgstryckeriet.

Besök vår hemsida för att hitta aktuella kontaktuppgifter 
för alla våra enheter runt om i landet:

www.stenastal.se

Kiruna  
0980-135 30

luleå 
0920-25 06 10

Skellefteå 
010-445 3915

örnsköldsvik 
010-445 3820

Sundsvall 
060-15 03 50

Stockholm 
010-445 3693

västerås 
021-10 75 00

jönköping 
036-585 57 77

värnamo 
0370-69 95 00

Kalmar 
0480-42 69 80

älmhult 
0476-534 70helsingborg 

042-20 12 20

våra försäljningsställen för armering.
övriga produktionsenheter och försäljningskontor.

göteborg 
010-445 0000

lidköping 
0511-216 00

Karlstad 
010-445 3591

v 2 11/12

Ring mig och  
fråga om stål!

KOlla in lagerprislistan  
som webbapp. Scanna koden 
eller surfa in på  m.stenastal.se
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för att helheten ska bli bra behöver varje 
liten del hålla måttet och fungera ihop med 
de andra. detta är alltid vår utgångspunkt, 
oavsett vilken stålkomponent du behöver. 
vi formar den, bearbetar den och kvalitets-
säkrar den. allt för att den ska passa perfekt 
in i din produktion eller verksamhet.  om 
du vill kan vi med vår erfarenhet och kom-
petens vara med i ditt utvecklingsarbete 
och hjälpa dig att bestämma bästa möjliga 
stålsort, tillverkningslösning och bearbet-
ningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper 
vi dig att lägga pusslet.  www.stenastal.se


