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b=2,60 m... ...b=2,30 m... ...b=2,00 m

SW20 10
a=2,60/10=0,26m
a/2 = 0,13m

a=2,30/10=0,23m
a/2 = 0,115m

a=2,00/10=0,20m
a/2 = 0,10m

SW30 8
a=2,60/10=0,26m
a/2 = 0,163m

a=2,30/8=0,288m
a/2 = 0,144m

a=2,00/8=0,25m
a/2 = 0,125m

SW40 5
a=2,60/5=0,52m
a/2 = 0,26m

a=2,30/5=0,46m
a/2 = 0,23m

a=2,00/5=0,40m
a/2 = 0,20m

SW40      (5)

SW30      (8)

SW20      (10)

*b = 2,60 (-2,00) m

a = b/5

a = b/8

a = b/10

a/2

a/2

a/2

SW20
(2,60 x 7,70m = 10      x 34      )

SW30
(2,60 x 9,70m = 8      x 34      )

SW40
(2,60 x 15,80m = 5      x 34      )
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SoilWeb® er et registreret varemærke tilhørende SOILTEC GmbH, Tyskland.  Disse oplysninger er udarbejdet til gavn for kunder, der er interesserede i SoilWeb® Geocell-produkter.  Den er blevet 
omhyggeligt kontrolleret inden offentliggørelsen. SOILTEC påtager sig intet ansvar for dens nøjagtighed eller fuldstændighed. Det er udelukkende brugerens ansvar at afgøre, hvilke oplysninger 
eller materialer der er egnede til den påtænkte anvendelse eller anvendelsesform. // SoilWeb® on Saksan SOILTEC GmbH:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tieto on laadittu SoilWeb® Geocell 
-tuotteista kiinnostuneiden asiakkaiden hyödyksi. Se on tarkasteltu huolellisesti ennen julkaisemista. SOILTEC ei ota vastuuta tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Asianmukaisten tietojen tai 
materiaalien lopullinen määrittäminen aiottua käyttöä tai käyttötapaa varten on yksinomaan käyttäjän vastuulla. // SoilWeb® är ett registrerat varumärke som tillhör SOILTEC GmbH, Tyskland.  Den 
här informationen har utarbetats för kunder som är intresserade av SoilWeb® Geocell-produkter. Den har granskats noggrant innan den publicerades. SOILTEC tar inget ansvar för riktigheten eller 
fullständigheten. Det slutliga fastställandet av lämplig information eller lämpligt material för den avsedda användningen eller typen av användning är enbart användarens ansvar.

Headquarter 
Neue Finien 7a, 28832 Achim 
Tel.: +49 4202-7670-0  
E-Mail: geozellen@soiltec.de 
www.soiltec-geosystems.de

Din forhandler / Jälleenmyyjäsi: / Din återförsäljare:
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Underlaget skal forberedes i overensstemmelse  
med standarderne for jordarbejder.

Pohja rakennetaan maanrakennusstandardien mukaisesti. 

Underlaget ska förberedas i enlighet med standarderna  
för jordarbeten.

Udlæg enhederne og forspænd dem.

Linjaa- ja venytä yksiköt.

Linjering och sträckning av enheter.

Fastgør den fastspændte enhed med stålstænger.   Monter 
den nye enhed, forbind den med finnøglen (på tværs) og 
klem.

Kiinnitä venytetty yksikkö maa-ankkureilla. Liitä uuteen yksik-
köön finn-Keyllä (poikittain) ja venytä.

Fäst den expanderade enheten med armeringsjärn. Placera på 
den nya enheten, anslut den med finnnycklar (tvärgående) och 
spänn den.

Spænd den sidevis fastgjorte enhed fast med stålstænger 
og forbindes med finn-nøgle (i længderetningen).

Viereinen yksikkö venytettävällä sivulla, kiinnitetty raudoilla ja 
yhdistetty finn-Keysillä (pitkittäin)

Angränsande enhet till den sida som ska spännas ut, fäst med 
armeringsjärn och ansluten med finn-nycklar (i längsled).

Monter geotekstil (hvis nødvendigt). Mål og marker ar-
bejdsbredden. Installer armeringsstænger for at strække 
enhederne.

Asenna geotekstiili (tarvittaessa). Mittaa ja merkitse työleveys.
Asenna maa-ankkurit yksiköiden venyttämiseksi.

Installera geotextil (om det behövs). Mät och markera arbets-
bredden. Installera armeringsjärn för att sträcka ut enheterna.

finn™-Key 
Information

®

Udlæg fyldmateriale (fjern stålstænger - kan genbruges!) 
og komprimer i overensstemmelse med reglerne for 
jordarbejde.

Asenna täytemateriaali (poista raudoitus - uudelleen käytettä-
vä!), tiivistys maanrakennusstandardien mukaisesti.

Installera fyllnadsmaterial (ta bort armeringsjärn - återan-
vändbara!), kompaktering enligt standarder för jordarbeten.

Spænd enhederne efter og fastgør dem sidelæns med 
stålstænger. Afstand mellem stålstænger: ~1m 

Kiristä yksiköt ja kiinnitä ne raudoilla sivusuunnassa.  
Välitankoteräs: ~1m

Dra åt enheterna och fäst dem med armeringsjärn i sidled. 
Avstånd stålstång: ~1m

Vi anbefaler, at finnøglen monteres i den langsgående forbindelse i 
arbejdsretningen (i henhold til forspændingen). Jo mindre enhederne er 
forspændt, jo nemmere er det at installere finn™-Key.

Suosittelemme finn-Keyn asentamista työsuunnassa (esijännityksen mukaan) 
pituussuunnassa. Mitä vähemmän yksiköissä on esijännitystä, sitä helpompi on 
finn-Keyn asentaa.

Vi rekommenderar att du installerar nyckeln i den längsgående anslutningen 
i arbetsriktningen (i enlighet med förspänningen). Ju mindre enheterna är för-
spända, desto lättare är det att installera finnnyckeln.

Efter komprimering         

Tiivistyksen jälkeen    

Efter komprimering   
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Indholdet og illustrationerne i denne generelle vejledning er eksemplariske, ikke i målestok og har ikke krav på at være 
fuldstændige. Der tages forbehold for ændringer. Den generelle egnethed og udformning skal kontrolleres i forhold til den 
pågældende lokalitet og om nødvendigt tilpasses.

Sisältö ja kuvat ovat suuntaa-antavia ohjeita ja malleja, ei mittakaavassa eivätkä ole  täydellisiä. 
Voi muuttua. Yleinen soveltuvuus ja suunnittelu on tarkastettava kulloisenkin kohteen mukaisesti ja muokattava tarvittaessa.

Innehållet och illustrationerna i denna allmänna riktlinje är exempel, inte skalenliga och gör inte anspråk på att vara fullständiga. 
Ändringar kan komma att göras. Den allmänna lämpligheten och utformningen måste kontrolleras med hänsyn till respektive 
plats och vid behov justeras.
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