
Muottivälike normaalivaluihin 
varastokokoina seuraaville seinäpaksuuksille:  
100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vesitiiviisiin ja  
VSS-valuihin varastokokoina seuraaville 
seinäpaksuuksille: 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vanhaa seinää tai kalliota 
vasten valettaessa. Valmistetaan mittojen 
mukaan lyhyellä toimitusajalla.

Muottivälike eristeellisiin sokkelihalkaisuihin. 
Mahdollistaa sokkelin molempien kuorien 
valamisen kerralla. Valmistetaan mittojen 
mukaan pienellä toimitusajalla.

-muottivälike

Erittäin helppo ja 

nopeakäyttöinen muottivälike, 

jolla saat oikeat  

seinäpaksuudet ja  

suojaetäisyydet automaattisesti 

ilman erillistä säätämistä ja 

kiristämistä.

�  oikea seinän paksuus

�  tasalaatuinen erikoisteräs

�  mittatarkka

�  katkeaa aina oikeasta kohdasta

�  ei pyörähdä katkaistaessa

www.kiinnikekolmio.�



MALTHUS-muottivälike 
irtolaudoituksessa:

MALTHUS-muottivälikkeet valmistetaan 6 mm 
teräksestä (ST 80), jonka mitoitusvetolujuus on 
14 kN (1400 kg). Murtolujuus >20 kN.

Ohuutensa ansiosta välike soveltuu 
erinomaisesti vesitiiviisiin ja VSS-valuihin, 
koska betonin plastisen painuman 
aiheuttamat raot välikkeen alla ovat hyvin 
vähäiset.

MALTHUS-välikettä voidaan käyttää yhtä 
hyvin irtolaudoituksen kuin  
MALTHUS-kasettimuotinkin kanssa.
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M-MUOTTIPULTTIEN
MÄÄRÄ/LAUD. m2

1. Välikkeeseen stanssattu teräsprikka PL-kiilalukko
2. PL-kiilalukko
3. Vaakajuoksut (esim. 50 x 100 mm)
4. Pystyjuoksut (esim. 50 x 100 mm)
5. Muottipinta (esim. 12-18 mm vaneri tai lauta)
6.  

Valun kovetuttua on MALTHUS-muottivälikkeen pää 
helppo katkaista käsin. Välike taitetaan seinää vasten 
ja kierretään noin ¼-kierroksen verran, jolloin välike 
katkeaa muovikartion juuresta. Kartion jättämä kolo on 
helppo tarvittaessa paikata.

Muotti kiristyy automaattisesti välikkeen päässä 
olevan prikan taakse asennettavan kiilalukon ansiosta. 
Muottirakenteiden etäisyyksiä ei tarvitse erikseen 
säätää ja kiristää paikalleen. Valmiista MALTHUS-
muottirakenteesta ei myöskään törrötä vaatteita 
repiviä teräksiä, joten se on turvallinen ja mahtuu 
myös ahtaisiin paikkoihin.

MALTHUS-muottivälike on helppo asentaa 
paikalleen oikean seinäpaksuuden mukaan 
kohdalleen stanssattujen muovikartioiden 
ansiosta. Tuplatessa asetat vain muotin 
muovikartioita vasten ja muotit ovat oikealla 
etäisyydellä toisistaan.
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