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FDV- dokumentasjon - armeringsnett som leveres av Norsk Stål AS  
 
Armeringsnett B 500 NA 
 
Generelt 
Armeringsnett fremstilles etter kravene gitt i norsk standard NS 3576 "Armeringsnett,  
del 4: Sveisede armeringsnett B 500 NA. 

Karakteristikk av produktet 
Armeringsnett har betegnelse etter om det er et pussnett(P) som ikke brukes til statisk armering, og 
nett der rutene er kvadratiske(K) og tråddiameter og trådavstand er lik i begge retninger, eller om det 
er et nett der rutene er rektangulære og trådavstand og tråddiameter er ulik i begge retninger. Navnet 
på nettet er gitt etter armerings arealet, dvs. antall mm2 pr. m av lengdetråder og tverrtråder. Hvis 
nettet har betegnelsen S bak navnet, betyr det selvbyggernett som lagerføres i mindre format. 
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Bruksområde 
Armeringsnett brukes til armering i betongkonstruksjoner. 

Godkjenning 
Vanligvis trenger ikke brukerne å foreta ytterligere kontroll. 

Kvalitet 
Norsk Stål benytter kun sertifiserte leverandører godkjent av Kontrollrådet. 
 
Vi lagerfører og selger armeringsnett i overensstemmelse med spesifiserte krav i standarden 
NS 3576-4 
 
Vi bruker produkter fra blant annet Van Merksteijn, BESTA Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft 
GmbH og Celsa Armeringsstål AS. 
 
I linken til Kontrollrådet finner du de bedrifter som er godkjent som våre samarbeidspartnere under 
sertifiserte foretak. www.kontrollbetong.no Alle disse produserer armeringsnett fra tråd, som igjen har 
100% skrapstål som hovedinnsatsmateriale.  
 
Norsk Stål har kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 
45001:2018, NS-EN 14001:2015, NS-EN 10080:2005 og NS-EN 1090. 
 
 
 
Larvik, 28. april 2020 
 

Norsk Stål AS 
 
 
__________________ 
Erik Larsen 
Divisjonssjef Bygg & Anlegg 
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