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MAURER Hybridprofil Nr. 65.95 
 
 
Hybridrandprofil type SW er et kloprofil med overdel af rustfrit ædelstål til MAURER Dilatationsfuger. 

 
 
MAURER Dilatationsfuger med hybridprofil er en udvikling 
af den velkendte og godkendte modulopbygning af 
fugekonstruktioner med randprofiler, hvis overdel som 
noget nyt nu kan udføres i rustfrit ædelstål. 
 

 
 
 
Generel MAURER standard: 

MAURER Dilatationsfuger fremstilles af førsteklasses 
byggestål, med udmattelsessikre detaljer og med særlig 
opmærksomhed på holdbarheden. 
 
Ulempen ved stålets korrosionsfølsomhed kompenseres 
med belægninger, hvis levetid trods alt er begrænset. Den 
del af stålprofilernes overflade der til stadighed er trafik-
påvirket ruster ikke - heller ikke uden særlige materialer 
eller beskyttelsesforanstaltninger. Anderledes er det for 
ikke-trafikerede overflader og de indstøbte dele i fortove 
eller for tætningsområderne mellem randprofilerne, her 
især i dybdepunktet nær kantstenen, hvor vandet samler 
sig. I disse områder kan der forekomme korrosion, hvis 
årsager kan føres tilbage til forskellige påvirkninger: 

• Maskinel beskadigelse af overfladen, for eksempel af 
sneplove eller ved montage. 

• Beskadigelse af randprofilerne ved opskæring af 
støbefuger. 

• Klemnæsen ruster af på grund af påvirkning fra 
aggressive medier. 

 
De to førstnævnte fænomener medfører ingen funktionel 
begrænsning, men kan af og til give påtaler på grund af 
udseendet og frygten for forkortet levetid. Dilatationsfuger 
med mere end et tætningsprofil dimensioneres trætheds-
teknisk til 40 års levetid. Korrosionsbeskyttelsen er også 
dimensioneret til 40 års vejrligs- men ikke trafikpåvirkning. 
 
For ankerbøjleforankrede MAURER Dilatationsfuger med 
ét tætningsprofil og randprofiler tilsluttet isoleringen, vil 
levetiden i dag svare til konstruktionens, og ikke være 
tidsmæssigt begrænset som følge af ældning og slidtage af 
tætningsprofilerne. 
 

I Tyskland regnes med udskiftning af tætningsprofiler med 
ca. 20 års mellemrum. Senest efter den anden udskiftning 
er korrosion af randprofilernes klemnæser så fremskreden, 
at også en udskiftning af mindst den øverste ståldel er 
påkrævet. 
 
Af kvalitetshensyn fremstilles stålprofilerne til Maurer 
Dilatationsfuger ved varmvalsning og ikke stangpresning. 
Af tekniske årsager fremstilles de altid af to dele, hvor en 
svejsesøm forbinder kloens overdel med underdelen. 
Varmetilførsel og vridninger ved svejsning, særligt ved 
anvendelse af forskellige materialer, er årsager til hvorfor 
disse profilers over- & underdel hidtil er blevet svejst 
sammen af samme type materiale. 
 
Det nye Hybridprofil: 

MAURER Söhne har som led i et intensivt samarbejde med 
en af de førende europæiske producenter af specielle 
valsede profiler, under bibeholdelse af de sædvanlige 
kvalitetskrav, udviklet et hybridprofil, der har overdel, klem-
næse og tilslutningsflanke af ædelstål (weiß = W = hvid) og 
i øvrigt som hidtil består af byggestål (schwarz = S = sort) 
af typen S235. Den sort-hvide-forbindelse (SW) sker via en 
dertil optimeret UP-svejsning i klemområdet. Den svejste 
længdeforbindelse af konventionelle randprofiler af S235 
og hybridprofilet udføres problemløst på både værk og 
byggeplads. Hybridprofiler fremstilles på valseværk under 
overvågning af MPA Dortmund. Hermed er der ved 
udnyttelse af de respektive materialefordele, det vil sige 
korrosionsbestandighed af overfladen og træthedsstyrke i 
forankringsområdet, opnået en meget økonomisk løsning til 
en merpris på kun ca. 20 %. 
 

 
 
Kloens overdel fremstilles af rustfrit austenitisk stål 
(materialenummer 1.4571), der er bygningsmæssigt tilladt 
og takket være sin korrosionsmodstand anvendelig ved 
selv svært tilgængelige bygningsdele. Ved korrekt 
forarbejdning beholder det sin korrosionsbestandighed, 
også ved svejsning, uden den i øvrigt påkrævede 
udglødning. 
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Til beskyttelse mod korrosion i områder med svejsesømme 
og mod flyverrust på overfladen får ædelstålet samme 
korrosionsbeskyttende belægning som resten af profilet.  
 
Inde i kloområdet påføres kun et grundingslag. Her findes 
endnu en fordel ved hybridprofilet, idet kloens indvendige 
øvre område, der er svært tilgængeligt for sprøjtedyser, 
også vedvarende efterlever kravene uden korrosions-
beskyttelse. Der kan ved en komplet korrosionsbeskyttelse 
være usikkerhed omkring den vedvarende og dermed 
vandtætte fastklemning af tætningsprofilet på grund af 
lagtykkelsestolerancer, men ved hybridprofilet er usikker-
heden alene betinget af de geometriske tolerancer. 
 
MAURER Söhne tilbyder tre variationer af dilatationsfuger 
med det nye Hybridprofil afhængigt af bygherrens ønske: 

• Enprofilerede Maurer Dilatationsfuger med Hybridprofil 

• Flerprofilerede Maurer Dilatationsfuger med Hybridprofil 

• MAURER Dilatationsfuger med Hybridprofiler i fortove 
 
Dilatationsfuger med ét tætningsprofil bør af økonomiske 
hensyn fremover kun udføres med Hybridprofiler. Særligt i 
forbindelse med MAURER D80 G tætningsprofiler 
(fortovsprofiler) fremkommer en løsning af høj funktionel og 
æstetisk kvalitet. Også ved flerprofilerede dilatationsfuger 
er en udførelse med Hybridrandprofiler fordelagtigt, da der 
på MAURER Dilatationsfuger er mulighed for kun at 
udskifte midterprofilerne (ved Schwenktraversen endda 
uden ødelæggelse) og lade randkonstruktionerne forblive i 
konstruktionen ved renovering. 
 

 
 
 
Anbefalet udbudstekst: 

Indbygning af vandtæt fugekonstruktion af stål og tætnings-
bånd, svarende til de statiske og konstruktive krav inklusive 
kantbjælke- & kantstensudformninger jf. tegning, i hele 
tværsnittets bredde. 
Korrosionstruede stålflader forbehandles på værk, til 
normrenhedsgrad SA 2½. 
Korrosionsbeskyttelse jf. ZTV-KOR. 
Tætningsbånd i kørebane som V-profil, fortove med 
MAURER specialprofil D 80 G eller tilsvarende. Profilføring 
i niveau med overkant af fortov til underkant af kantbjælke. 
Stålrandprofiler som hybridprofil af typen MAURER SW 
eller tilsvarende. Mindst 20 mm højt randprofilhoved af 
fuldmateriale i ædelstål, materialenummer 1.4571 målt fra 
kørebaneoverfladen til tætningsprofillaget. Svejsning med 
underkonstruktion af S 235 JR ved hjælp af fuldsvejsning. 
 

 
Referencer: 

• Aischbrücke Ühlfeld i.Z.d B 470 / SBA Ansbach 
D80 Übe 1 (14 m), DT160 (13 m) 

• Brücke Ewaldstraße i.Z.d. A 2 ved Herten Amt: 
Landesbetrieb Straßenbau NRW NL Hamm D80 Übe 1 
(37,5 m) 

• BW 806 über DB ved Senden A 43 FR Münster Amt: 
Landesbetrieb Straßenbau NRW NL Hamm renovering 
D80 (60 m) 

 
 

 
 
 


