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En ny kudde av skumgummi 
håller vid tätt vid gjutning. 
Kudden används i stället för 
plyfaskivor och hindrar 
läckage av våt betong.

För några år sedan tog Andreas 
Uppgren, betongarbetare från Lin-
köping, fram en tätningslist som an-
vänds för tätning kring rör som dras 
genom betongvalv. Listen monteras 
på röret och bildar en krage som tä-
tar hålet innan det fylls med betong.  

Vid sidan av sitt ordinarie jobb 
som betongarbetare, nu på Linkö-
pingsföretaget Wilzéns Byggtjänst, 
har han tillsammans med två kom-
panjoner marknadsfört tätnings-
listen.

Det har också gett nya idéer. 
En av dem är en kudde som an-

vänds för att täta kring ett avlopps-
rör som inte kan centreras i hålet i 
valvet. Den kallas Flexilist och har 
olika urtag för att passa 110 mm rör. 
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n Smarta verktyg som underlättar 
fönsterbyten finns det många bra ex-
empel på. Det här monteringsstoppet 
består av ett vinkelbeslag, två hylsor 
och en bit gängstång med vinkel på.
Konsolerna, vanligtvis 4 stycken, mon-
teras på insidan av fönsteröppningen 
och hindrar att fönstret fallet utåt 
under monteringen. Allt arbete kan 
göras inifrån, ingen ställning behövs 
på utsidan av fasaden.

Konsolen togs fram av Roger 
Gustavsson, entreprenör och ägare 
till verkstadsföretaget Thordab i Örn-
sköldsvik, tillsammans med Peab när 
de nyligen byggde om företagets egen 
fastighet i Arnäsvall. Monteringskon-
solerna har även använts vid monte-
ring av tunga ståldörrar i byggnaden.

Förra året utsågs Roger Gustavsson 
till 2015 års vinnare av Skapastipendiet,  
då för en avfuktare för hydraulik-
system. 
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Här är kudden  
som håller tätt

En annan idé som han fick vid 
sina besök på olika byggen är multi- 
listen. Den liknar en skumgum-
mikudde och har 14 stycken för-
stansade hål och kan användas för 
fyra olika rördimensioner – från av-
loppsstammar till smala vattenrör. 

AllA formlister  är tillverkade av 
brandklassat skumgummi och har 
en dubbelhäftande tejp på utsidan. 
Listerna sätts fast i betongvalvet 
underifrån och fixeras av tejpen och 
skumgummits eget tryck.

– Det går att få en formlist för 
egna önskemål, säger Andreas Upp-
gren och ger exempel på en ny list 
som en kund behövde för rörgenom-
föringar i korrigerad plåt

Vid sidan av sitt arbete som  
betongarbetare så har han till-
sammans med två andra delägare  
startat ett företag, Puraform AB, för 
produktion och försäljning av sina 
gjuthjälpmedel vid stambyten. 

Kenneth Petterson

Betongarbetaren Andreas Uppgren visar skumgummikudden som används 
för att täta rör. Den finns i olika utföranden beroende på rörets dimension. 

Konsolen hindrar att fönstret faller 
utåt under monteringen. 

Här är kudden i ett 
utförande anpassad 
för plåttak. 


