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HÄFLA LÄTTDURK
Häfla lättdurk är ett tåligt lågviktsmaterial för beläggning av tex. plattformar,  

bjälklag, gångbanor, bassängtäckning och industrigolv. Rätt projekterad,  

som vi naturligtvis gärna hjälper till med, så blir lättdurken med sina 

extrema värden på bärigheten – upp till 2000 mm – mer än 30% billigare 

än ett golv/entresol/plattform där man använder exempelvis gallerdurk 

eller durk/tårplåt. Hemligheten är att vi inte behöver så mycket under-

liggande stål helt enkelt, det är det vi menar med överlägsen bygg-

ekonomi! 

Häfla lättdurk är alltid 50 mm hög och tillverkas i 4 olika varianter med 

samma systemtänkande. Vill du minska halkrisken? Vill du ha en god 

genomsläpplighet för vätskor eller ljus? Vill du ha en tät gångyta för att 

minimera svindelkänslan på hög höjd? Ska det estetiska intrycket vara 

industriellt? Häfla lättdurk är ett totalekonomiskt och kvalitativt bra val 

för ditt projekt.

Häfla lättdurk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i standard- 

bredder med kundspecifika längder. 

Obehandlad eller varmförzinkad.

Häfla Lättdurk
Spännvidd 1,5 - 2,0 m

Gallerdurk
Spännvidd 1,2 -1,4 m

Durkplåt 
Spännvidd 0,5 - 0,6 m
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Häfla Lättdurk tillverkas i två olika profiler, bygg- och avslutnings-
profil. Profilerna bildar ett byggsystem som med hjälp av infäst-
ningsskruven och byggprofilens konstruktion låser profilerna till 
underlaget. Durkprofilernas låga vikt underlättar montaget. De 
kan läggas för hand utan hjälp av kran eller dylikt.
Lättdurken kan skäras och bearbetas helt efter Era önskemål. 
Det är en fördel att göra dessa ingrepp på fabrik, före varmför-
zinkning, för att få bästa resultat.
Häfla Bruk lättdurk väger endast 21,8 kg/m2 i 500 mm bredd. 
Lättdurken är fribärande upp till två meters  
spännvidd och därigenom kan betydande  
materialbesparingar göras på den bärande  
konstruktionen. 

3 km lång utrymningsväg i Öresundstunneln.
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Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Tät lättdurk, Häfla LDT
Häfla LDT har ett präglat mönster som 

ger gott halkskydd. Används överallt 

där man vill ha tätt golv.

Eftersom durken är tät kan man ljud-

isolera i eller under durken.

Hålad lättdurk, Häfla LDH
Häfla LDH har utstansade hål för att 

släppa igenom ljus, smuts och vätskor.

Används när man vill ha ett relativt 

slätt golv men ändå genomsläppligt. 
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Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Slitsad lättdurk, Häfla LDS
Häfla LDS är en durktyp med stor 

genomsläpplighet för smuts och 

vätskor. Den tandade ovansidan ger 

extremt bra halkskydd.

Används där det ställs stora krav på 

halksäkerhet. 

Perforerad lättdurk, Häfla LDP
God halksäkerhet men inte lika god 

genomsläpplighet som Häfla LDS. 

Används där det ställs stora krav på 

halksäkerhet och inga föremål får falla 

igenom öppningarna.

Lämpligt när t ex hjulförsedda föremål 

ska skjutas över golvet.
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BRANDSLÄCKNINGSDURK
En speciell version av Häflas perforerade lättdurk har utvecklats för att användas som brandsläckningsdurk på gropar 

runt transformatorstationer m.m. Häflas brandsläckningsdurk är billigare och lättare att montera än traditionellt 

montage med galler och makadam. Dessutom är det mycket enklare att demontera vid t.ex. underhållsarbete.

Vid brandtillbud där brinnande transformatorolja kommer ut i transformatorhuset så rinner den igenom perforeringen 

i durken och kvävs p.g.a. syrebrist i gropen under durken. Det tar bara ca 5-15 sekunder innan elden är helt släckt.

Brinnande transformatorolja rinner ut på brandsläckningsdurken.

Efter 5 sekunder är det mesta av elden släckt.

Efter 8 sekunder har elden slocknat helt.
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HÄFLA TRAPPSTEG I LÄTTDURK
Häfla Bruks AB tillverkar kompletta trappor eller levererar lösa trappsteg av Häfla lättdurk. Häfla trappsteg lagerförs 

varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009.

Hålade lättdurkssteg, 
Häfla TLDH

Slitsade lättdurkssteg, 
Häfla TLDS

Perforerade lättdurkssteg, 
Häfla TLDP

Täta lättdurkssteg, 
Häfla TLDT
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Returadress: Häfla Bruks AB, 610 14 Rejmyre

Övriga produkter:
Gallerdurk
Spiraltrappor
Raka trappor
Designade trappor
Ramper

Räcken
Förrådsinredningar
Maskinskydd
Entrégaller
Laserskärning
Plåtbearbetning Se mer på www.hafla.se
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


