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f
venska Stöldskyddsföreningen är en ideell 
örening. Föreningen har till ändamål att 

främja trygghet och säkerhet för person och 
egendom genom förebyggande arbete mot 
brott samt att verka som opinionsbildare och 
informationsspridare i det brottsförebyggande
arbetet.

S

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2
fastställda 2000-06-08.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer 
för provning och klassificering inom de områden som anses gagna 
föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på 
SSFs hemsida med adressen www.stoldskydd.se.
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1 Allmänt 
 

Denna norm är avsedd för låskätting och ersätter provisorisk SSF – 
Norm för Låskätting av 1982-09-23. 
Normen ligger kravmässigt i nivå med den av Svenska 
Stöldskyddsföreningen fastställda normen för hänglås ”Norm för Hänglås 
– Krav” av 1993-04-15. 
Normen är i första hand avsedd för låskätting av stål men kan även 
tillämpas för kättingar av andra material samt i tillämpliga delar även för 
liknande anordningar 
 
För verifiering av kraven i denna norm skall ”Norm för Låskätting – 
Provning” av 1996-06-30 tillämpas. 
Klassificering av kätting avseende inbrottsskydd sker i fem klasser,  
1 – 5. Klassindelningen motsvarar klassindelningen av hänglås enligt 
ovan angiven norm. 

 
  
2 Definitioner 
 
2.1 Kätting 
 

Element bestående av sammanlänkade trådämnen med anpassade 
egenskaper för sammanhållning. 
 

2.2               Övriga definitioner 
 
Hänvisar till svensk nomenklaturstandard SS 2218. 
 

 
  
3 Allmänna krav 
 
3.1 Kättingen skall vara utformad på ett sådant sätt att när den är anbringad 

och låst med hänglås inte kan demonteras eller avlägsnas
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