
På Nordbygg 2018 presenteras Gunnebo  
Fastenings tre nyaste produkter. Den enda  
AMA-hus godkända panelskruven, Sveriges 
snyggaste och starkaste beslagskruv, och 
nästa generations expanderskruv.

Styrka genom innovation sedan 1764 – det 
är Gunnebo Fastenings motto. Med våra tre 
storlanseringar bevisar vi att vi förtjänar mottot 
bortom alla tvivel. Missa inte att besöka oss i 
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ÅRETS TRE  
STÖRSTA 
PRODUKTNYHETER

Panelskruv

Beslagskruv SS-F

Expander M2 Zink-Nickel

Att skruva paneler blir allt vanligare. Därför  
presenterar vi nu Sveriges första godkända  
Panelskruv enligt AMA Hus, som ett  
komplement till vår framgångsrika Panelspik.

Beslagskruv SS-F är det nyaste tillskottet bland  
Gunnebo Fastenings infästningar för bygg- 
beslag. Den är designad för att vara lika stark 
som den befintliga SS-H, men har ett mindre  
huvud som ger ett extra snyggt slutresultat.

Vår nya Expanderskruv M2 Zink-Nickel slår 
 traditionella utomhus-ytbehandlade expandrar 
med hästlängder.  Den har en enastående 
korrosionsbeständighet och en imponerande 
lastbärförmåga.
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Gunnebo Fastening presenterar Sveriges 
första godkända Panelskruv enligt AMA 
Hus. 2014 var Gunnebo Fastening först med 
att ta fram en godkänd Panelspik – Spiken 
som skyddar Sveriges fasader från förstörda 
vindskydd. Nu följs succélanseringen 
upp med fästdonet för alla som föredrar 
skruvdragaren.

Det finns anledningar till att majoriteten av 
Sveriges fasader spikas. Spiken har i sin natur 
flera tekniska fördelar gentemot skruvar som 
träpaneler drar nytta av. Spikens flata huvud 
lägger sig på ytan av träet och skyddar från 
att fukt tränger in i de blottade träfibrerna som 
annars kan skapa rötskador. En annan fördel 
med spiken är att den är betydligt mer duktil 
(mjuk) än de flesta skruvarna, som härdas och 
därmed blir sprödare. 

Innan 2014 fanns det dock inte någon spik 
som var anpassad för moderna byggmetoder 
av träpaneler. På grund av för långa spikar 
med för dålig utdragsbärförmåga punkterades 
vindskydden bakom träpanelen, vilket skapar 
riskkonstruktioner. En panelspik med precist 
anpassad längd och enastående utdrags- 
kapacitet blev lösningen.

Men varför allt prat om spik? På grund av de 
tekniska utmaningarna med träfasadsinfästning 
har det hittills inte funnits en godkänd skruv* för 
ändamålet. Detta har varit ett problem eftersom

allt fler föredrar att skruva framför att spika. Inte 
förrän nu.

– Efter flera års utveckling har vi lyckats skapa 
Sveriges första godkända Panelskruv som klarar 
alla de krav som hittills endast Panelspiken 
uppfyllt. Vi har arbetat i tät dialog med organisa- 
tionen Svenskt Trä som länge känt till utmaning- 
arna med infästning av träfasader – Isac 
Lejondahl, Produktchef Skruv & Infästning

Panelskruvens unika huvudgeometri efterliknar 
spikens flata, utanpåliggande huvud och 
kombineras med kraftfulla rillor som skapar 
en perfekt försänkning. Skruven har även en 
övergänga som säkerställer att den aldrig riskerar 
att ”spinna” i basmaterialet när huvudet ska 
försänkas. 

Men det mest unika med Panelskruven är det 
som inte syns med ögat. För att skapa en skruv 
som klarar träfasadens rörelser utan att varken 
skruven eller träpanelen spricker, krävdes helt 
nya bearbetningsmetoder av stålet i kombination 
med stållegeringar som normalt inte används för 
liknande skruvar.  

Panelskruven kommer finnas både i Rostfritt 
Syrafast stål för ädelträpaneler och vid kustnära 
montage, och i utomhusytbehandlad variant för 
målade furupaneler.

SVERIGES FÖRSTA GODKÄNDA PANELSKRUV
PANELSKRUV

LANSERING: Panelskruven kommer finnas tillgänglig fr.o.m. Oktober 2018.

För mer information om Panelskruven, kontakta:
Isac Lejondahl, Produktchef Skruv & Infästning Gunnebo Fastening
Mail: Isac.lejondahl@gunnebofastening.com

För information ang. publicering och bildmaterial, kontakta:
Jonatan Börjesson, Marknadskommunikatör Gunnebo Fastening
Mail: jonatan.borjesson@gunnebofastening.com

*Enligt anvisningarna i AMA Hus och organisationen Svenskt Trä.



Under Nordbygg 2018 lanserar Gunnebo 
Fastening, som ett led i att förbli marknads-
ledande inom infästning till byggbeslag, en 
ny beslagskruv vid namn SS-F. Den har tack 
vare konan under huvudet en perfekt pass-
ning i beslagets hål vilket skapar en stark 
kraftöverföring från beslaget till skruven, 
och har förärats med ett särskilt estetiskt 
tilltalande huvud.

Visste du att den allra första typgodkända 
Ankarspiken utvecklades av Gunnebo Fastening 
redan under 70-talet? Ingen kan såklart leva på 
gamla meriter, men sedan dess har sortimentet 
kompletterats ett antal gånger för att nu innehålla 
flera produkter som är avsedda för infästning av 
byggbeslag. Ankarskruven utvecklades snart 
därefter, och under 2015 lanserades den s.k. 
”Fralla-dräparen” (läs Fransk Träskruv) vid namn 
Träskruv Sexkant SS-H med grova dimensioner 
upp till 12,0x200mm. Vår Gunnebotillverkade 
Beslagspik levereras över hela Europa och nu på 
senare tid även i stora volymer till USA.

– När Träskruv Sexkant SS-H utvecklades var 
den främsta målgruppen limträindustrin där 
kraven på lastbärförmågan är stor i kombination 
med att den ska vara lätt att driva in. Tack vare 
vårt utvecklingscenter lyckades vi utveckla en 
träskruv som är 50% starkare än Fransk Träskruv, 
ja starkare än all skruv för byggbeslag, samtidigt 
som vi lyckades reducera indrivningsmomentet 
markant – Håkan Karlsson, Utvecklingsingenjör

NÄSTA GENERATIONS BESLAGSKRUV
BESLAGSKRUV SS-F

Trots att SS-H främst utvecklades för limträ- 
industrin har denna blivit minst lika populär hos 
våra återförsäljarkunder, så populär att många 
helt har kastat ut den Franska Träskruven. Många 
kunder har efterfrågat en skruv som är lika stark 
som SS-H men som har ett utpräglat estetiskt 
slutresultat framförallt till trallbyggnationer och 
dylikt där skruven blir synlig. 

Därför kommer nu Beslagskruv SS-F. 

SS-F har samma höga lastbärförmåga och 
låga indrivningsmoment, men är förärad med 
ett litet, runt och slätt huvud. Dimensionerna är 
anpassade för trädgårdsbeslag såsom diverse 
stolphållare. Den minimala huvuddiametern 
undviker problemen med s.k. ”snedställning” 
vilket annars är risken med för stora skruv- 
huvuden. Ett för stort huvud riskerar skapa fula 
glapp mellan beslag och huvudet om man råkar 
komma snett (vilket ofta blir fallet), och kan till och 
med riskera att skruvhuvudet knäcks om man  
har otur. 

– En beslagsinfästning ska ha ett litet huvud. Titta 
bara på Ankarspiken. Risken för ”Genomdrag”, 
där det fastsatta materialet dras loss över skruv-
huvudet, finns inte för byggbeslag. Därav det lilla, 
vackra huvudet – Isac Lejondahl, Produktchef 
Skruv & Infästning

LANSERING: Beslagskruven kommer finnas tillgänglig fr.o.m. September 2018.

För mer information om Beslagskruv SS-F, kontakta:
Isac Lejondahl, Produktchef Skruv & Infästning Gunnebo Fastening
Mail: Isac.lejondahl@gunnebofastening.com

För information ang. publicering och bildmaterial, kontakta:
Jonatan Börjesson, Marknadskommunikatör Gunnebo Fastening
Mail: jonatan.borjesson@gunnebofastening.com



Gunnebo Fastenings Expanderskruv 
står inför ett generationsskifte. Nya 
M2 Zink-Nickel är bättre på mer eller 
mindre allt. Högre lastbärförmåga, längre 
livslängd, snabbare montage och mindre 
kant- & centrumavstånd bäddar för sann 
byggekonomi.

Livslängd:
Expanderskruv M2 har fått en ny ytbehand-
ling. Eller nja, kanske inte helt ny ändå. 
Gunnebo Fastening började redan 2011 
använda Zink-Nickel som ytbehandling 
för Trall- & Träskruv vilket blev en succé. 
Ytbehandlingen har en marknadsledande 
livslängd och slitstyrka. Sen dess har 
några branschkolleger följt efter, men aldrig 
tidigare har ytbehandlingens styrkor utnytt-
jats för betonginfästningar. Med den nya 
ytbehandlingen ökar livslängden med upp 
till 50% jämfört med befintliga utomhusyt-
behandlade expandrar.

– Det är egentligen konstigt att ytbe-
handlingen aldrig har använts för 
betonginfästning fram tills idag. Slitstyrkan 
är direkt avgörande för Expanderskruv 
med hårda hammarslag och hög 
friktion mot betongen – Håkan Karlsson, 
Utvecklingsingenjör

LANSERING: Expandern kommer finnas tillgänglig fr.o.m. April 2018.

För mer information om Expanderskruv M2 Zink-Nickel, kontakta:
Isac Lejondahl, Produktchef Skruv & Infästning Gunnebo Fastening
Mail: Isac.lejondahl@gunnebofastening.com

För information ang. publicering och bildmaterial, kontakta:
Jonatan Börjesson, Marknadskommunikatör Gunnebo Fastening
Mail: jonatan.borjesson@gunnebofastening.com

Lastbärförmåga:
Med det uppdaterade ETA-godkännandet har 
tvärkraftsbärförmågan ökats med upp till 60%. 
Högre lastbärförmåga innebär färre fästpunkter 
vilket skapar snabbare och billigare montage. 
Samma ETA-godkännande tillåter tätare kant- & 
centrumavstånd vilket många gånger kan vara 
direkt avgörande i trånga utrymmen.

Snabbare montage:
Det går betydligt snabbare att montera nya 
Expanderskruv M2 Zink-Nickel. Expandrar 
fixeras med hjälp av ett expanderande clips. 
Detta clips har fått en ny utformning för att 
lättare kunna slås ner i det förborrade hålet, 
samtidigt som det expanderar betydligt 
snabbare.

– Expanderskruv M2 Zink-Nickel är vår största 
lansering för betong sedan vår populära 
Universalplugg MQ. Betonginfästning ska ta 
mycket last och ska samtidigt vara snabb- 
monterad. Vår nya expander tar verkligen 
ett stort steg framåt ur alla aspekter – Isac 
Lejondahl, Produktchef Skruv & Infästning

BÄST I KLASSEN
EXPANDER M2 ZINK-NICKEL


