ISOLERANDE BETONG FORMAR
TILL VÄGGAR, GOLV OCH TAK

Till Professionella
Från Professionella Sedan 1994

U-0,28
2 Standard Paneler

U-0,20

1 Standard Panel + 1 Plus Panel

U-0,15
2 Plus Paneler

ISO 9001:2000
Certified Company

Fördelar med Quad-Lock
www.quadlock.com

Kännetecken och Fördelar
• Anpassningsbar: 4 huvuddelar, 10 olika möjligheter till väggbredd

www.quadlock.com
www.quadlock.com
1.888.711.5625
www.quadlock.com
www.quadlock.com
1.888.711.5625

• Support i Världsklass: Nationellt träningsschema samt arbetsplatsträning. Vårt nätverk av återförsäljare kan erbjuda lokal assistans och inventarier
• Starkt och Säkert: Exceptionellt lång livslängd och väderbeständighet. Ingen risk för mögel, kondens
eller röta
• Ljudresistent: Njut av tystnaden med 50% mindre ljud genomträngning, jämfört med de vanligaste reglade väggarna
• Miljövänligt: Mindre användning av energi och vatten i vår tillverkningsprocess. Konstruktionsspill är minimalt
och kan återvinnas

www.quadlock.com
“Quad-Lock har utökat
design möjligheten
www.quadlock.com
i min arkitekt firma.
Inget annat byggsystem erbjuder så många
fördelar i samband
www.quadlock.com
med arkitektonisk
flexibilitet som QuadLock gör“

www.quadlock.com
Mark Preston,
Preston Architectúra
Burien, Washington

www.quadlock.com

www.quadlock.com

www.quadlock.com

“Det var första gången
www.quadlock.com
vår byggnadsentreprenör
använde Quad-Lock och
vi var imponerad över
www.quadlock.com
hur smidigt och snabbt

installationen gick till.“
Larry Koop,
www.quadlock.com
Lifestyles Assisted Living
Chilliwack, BC

Kvalité
Ledande i U-värde – Quad-Lock
erbjuder det lägsta U-värdet bland
ICF tillverkare med U-0.15.
Engagerad i Kvalité – Vårt mål är att
leverera byggindustrin ett utmärkt
vägg, golv och taksystem. Genom
våra kompetenta återförsäljare får
man en exceptionellt hög service.

Teknisk Support
Service

Exempel På Arbetskrafts Beräkning

Vi erbjuder dig all support du
behöver för att sälja, beräkna och
installera vårt system.

Ca 550m2 vägg, 165 löpmeter som
är 3.35m hög

Det innebär:
• Entreprenör träningsseminarium

Omfattande Distribution – Våra
produkter är på väg och finns i lager
hos återförsäljare världen över,
väl förberedda att möta köparens
behov.

• Arbetsplatsträning

ISO 9001:2000 Certifierad – QuadLock är den enda ICF tillverkaren
som är ISO certifierad.

- Installations DVD

Flexibilitet
Quad-Lock kan lätt anpassas
till dagens modernt designade
byggnader. Det gäller öppningar,
hörn, vinklar, valv och rundade
väggar.
Ledande
installatörer
rekommenderar Quad-Lock som det
bästa systemet för att bygga svängda
väggar och andra design former.

• Stödmaterial Till Träning:
- Produkt Manual (inklusive CAD ritningar)
- Installations Guide i pocket form
- Beräkningsprogram

45 stycken 90° hörn, 27 öppningar,
samt en del skiljeväggar
Om man använder ett arbetslag
som inte är van med ICF byggsystem
Totalt 275 arbetstimmar
Totalt 2m2 per person och
timme
Beräkningen grundar sig på arbetet från
början till slut, exklusive grund. Arbetstimmarna kan variera beroende på typ
av projekt.

Quad-Lock Bygglösningar
www.quadlock.com
Quad-Lock system för isolerande betong formar (ICF) är framställt och
utvecklat för att minska kostnaderna och öka användningsområdena
för betongväggar, golv och tak som är gjutna på plats.

www.quadlock.com

Det finns bara fyra delar till Quad-Lock byggsystem; paneler,
låsbryggor, plåtkonsoler och plåtrännor, vilket underlättar
leverans och konstruktion. Alla byggelement är konstruerade
med vår patentbelagda panel/ låsbryggor design. Horisontella
armeringsjärn får plats i låsbryggorna, medan vertikal armering
inte är begränsad på höjden. Det finns inget behov av special
tillverkade delar.

Quad-Lock Komponenter
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Standard Paneler
1218mm lång, 305mm hög och
57mm bred. Formgjuten, expanderad
polystyrene (EPS), hög densitet och
brandsäker. Skåran är 50mm för att
underlätta mätning, skärning och
placering av låsbryggorna.
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www.quadlock.com

Plåtränna

Tråd Hållare
Används i överkant på väggen i samband med plåtrännan för att få
en rak och fin avslutning.
Plåtrännan
Galvaniserad plåtränna för att underlätta start och avslut av väggen.
Utformad för att förenkla montering. Finns i 57mm eller 108mm bredd.
Hörn och Justerbar Vinkel Konsol
Galvaniserad plåt, formad för 90° hörn och vinklar av alla grader.

Plus Paneler
Utvecklat för väggar som kräver maximal
isolering. Dimensionerna är det samma
som standard paneler, med en skillnad,
att de är 108mm tjock. Kombinera en
standard panel med en plus panel för att
åstadkomma U=0,20 eller 2 plus paneler
för U=0,15.
Låsbryggorna
Tillverkade i sprutformar. Hög densitet
polyethylene (HDPE) Fem standard
storlekar med färgkod för att underlätta
identifiering; 102mm svart, 153mm blå,
203mm gul, 254mm grön och 305mm
röd. Även två speciella låsbryggor finns
tillgängliga. En förlängnings del till
låsbryggorna möjliggör en obegränsad
väggtjocklek. Utskjutande tegelbrygga
är speciellt utformad för att göra en
betonghylla till tegelfasad eller andra
stenfasader. Eventuellt kan den också
användas till golvbjälklag.
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”Vi som äger Forever
www.quadlock.com
Homes bygger endast
betonghus med material från Quad-Lock.
www.quadlock.com
Vi behöver en produkt
som är stark, exakt och
anpassningsbar i alla
lägen. Quad-Lock är
www.quadlock.com
den produkten.“
Brian Honcoop,
FOREVER HOMES
www.quadlock.com
Bellingham, Washington

Stöd System
Används till att säkra upp 1 till 2 lager av panel under bjälklags
gjutning.
Övriga Produkter
För mer information angående övriga godkända Quad-Lock
produkter, se vår produkt katalog.

www.quadlock.com

Förvänta Dig Mer Av Ditt Hem
• Energi Effektiv
• Hälsosam
• Miljövänlig
• Säker
• Design Vänlig
• Beprövad Metod

Quad-Lock Produkter Godkänd Av:
European Technical Approval (ETA) #06/0189 CE
 BBA Agrément Certificate 06-4347 - Tested to
EN1365-1
 U-Value / Humidity Protection Report # B1-11/01
by FIW, Munich, Germany
 ICC/ICBO #ER-5188
 CCMC #12914-R


Globalt skyddat patent och varumärke

