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BYGGARBETSPLATSEN

EVP har ett bra sortiment av produkter som används på en modern 
byggarbetsplats idag.

Våra produkter är designade att klara de tuffa krav som ställs på en 
byggarbetsplats. Ett exempel kan vara frostskydd av vatten och  
avlopp vid byggbods etableringar.

Tjältiningsmattor kan användas till upptining av mark upptill 50 cm 
per dygn även hålla sand frostfritt. Upptining av avloppsrör eller  
vattenledningar. Brunnsborrning.

Värmemattor att hålla gångvägar snö och isfria eller vid stillastående 
arbete hålla varmt under fötterna vintertid.

Betonghärdning och pelarvärme för härdning av betong under  
vinterhalvåret, bibehållen kvalitet på betonggjutning.



Frostskydd av grundplattor

Frostskydd av grundplattor

Används vid tjältining upptill 50 cm per dygn, frostskydd av gjutsand, uppvärmning av gjutformar, 
vattenledningar och avloppsrör med mera. 
 
Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning.
Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med  
reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat.  
Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp.

Spänning: 230V Effekt: 1000W Storlek: 3x1 m

BETONGHÄRDNING
Betonghärdning i grundplattor, valv, pelare och väggar. För säker och 
sommarsnabb betonghärdning vid låga temperaturer.
Betonghärdning färdiga slingor med sladdställ i följande längder.

Längd m Effekt
85 3500W
35 1400W
20 800W
10 400W
3,3 130W

Eliminerar risken för skador på grundplattor orsakade av  
tjälbildning i underliggande mark. Färdiga längder.

Längd m Effekt
100 2115W/230V
175 3655W/230V
220 4850W/230V



PELARVÄRME
Pelarvärme med automatikbox. Fyra stycken värmekablar längd 
per värmekabel är tre meter och nittio centimeter kallkabel. 
 
Automatikboxen är utrustad med jordfelsbrytare och två meter 
sladdställ. Anpassad för upprepad användning.

Total effekt är 360 watt.

Brandpost/Brunnsvärmare
Värmaren är avsedd för brunnar med diameter 600 mm.  
Andra mått på begäran.

Elektrisk värmematta för elskåp
Perfekt vid arbete utomhus vintertid då det finns 
behov att tina tjäle runt elskåp, med upp till 50 cm 
per dygn. Centrumhålets mått är 300x1000 mm för att 
trädas över elskåpet mot marken. Hålet har även små 
flärpar för att sluta tätt mot elskåpet. Värmemattans to-
tala mått är 1400x2000 mm. Andra mått kan tillverkas 
vid behov, kontakta oss så berättar vi mer. 

Teknisk data m.m.
Tillverkad i slitstark PVC-belagd nylonfiberväv.
Isolering av självslocknande skumplast.
Värmekällan är en armerad värmekabel med teflonisolering.
Automatisk temperaturreglering.
Stänkvattenskyddad.
Försedd med öljetter för fastsättning alternativt upphängning 
samt spännband för transport och förvaring.



Frostskydd
Frusna rör är ett problem när kylan kryper ner i vårt land. EVP har produkter för att förebygga skador och 
läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar.

Våra produkter är allt från värmekabel med sladdställ till anpassade längder på löpmeter och färdiga 
slangar med inbyggd värmekabel. Finns även värmekabel för ända upp till 400 meter slinga värmekabel 
invändigt i vattenrör.

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upptill 400 
meter.

EVP DUO

EVP STF 10 W 
Skyddar mot sönderfrysta vattenrör, är en värmekabel i halogen-
fritt utförande.

EVP STF med sladdställ 
Mobil värmekabel med monterad stickpropp som ansluts till jor-
dat uttag. Se mer sid 12.
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