
 Unicons fugefrie gulv består av ferdig fiberarmert betong 

tilsatt svinnreduserende tilsetningsstoff fra Master Buil-

ders. Våre preaksepterte løsninger bidrar til at du kan 

støpe fugefrie gulvflater på opptil 1300m², selvfølgelig 

avhengig av laster og underlag. Større gulv, opptil 

2500m², kan i mange tilfeller også løses, men må da be-

regnes særskilt. Vi har også en løsning for enda større 

arealer, men da blir det en kombinasjonsløsning med 

fiberbetong og armeringsnett i toppen, eller evt. spennar-

mering. En annen forutsetning er også at gulvet må utfø-

res fritt flytende. Fugefritt gulv kan også lages iht Norsk 

Betongforenings publikasjon NB15 «Betonggulv – gulv 

på grunn, påstøp» og dens gulvklasser I,II og III. 

 

Teknisk informasjon 

Unicons fugefrie gulv må beregnes av vår fiberleveran-

dør Bekaert. De har lang erfaring og høy kompetanse på 

dette området. Skjema for beregning av gulv på grunn 

må fylles ut og sendes oss. Du finner skjema på vår 

hjemmeside. Vi vil ut ifra dette gjøre en beregning som 

optimaliserer gulvet iht dine ønsker. Dialogen holdes un-

derveis tett med deg som entreprenør.  Ut ifra disse opp-

lysningene, vil vi da komme med et forslag til løsning ift. 

fibertype, fibermengde, SRA-mengde og evt dekketykkel-

se. 

For utførelsen av selve gulvstøpen og den viktige etter-

behandlingen, under og rett etter utstøpningen, henviser 

vi til beskrivelse i Norsk Betongforenings publikasjon 

NB15 «Betonggulv – gulv på grunn, påstøp» og dens 

gulvklasser I,II og III. 

FUGEFRITT BETONGGULV  

- støp fugefrie gulvflater opptil 1300m²  

Egenskap 

Ferdig fiberarmert betong med tilsatt svinnredu-

serende tilsetningsstoff fra Master Builders. Løs-

ningen bidrar til at du kan støpe fugefrie gulvfla-

ter på opp til 1300m², selvfølgelig avhengig av 

laster og underlag. 

 

Fordel 

Mange opplever opprissing, delaminering og 

bruddskår i forbindelse med sagefuger på nye 

gulv. Med Unicons fugefrie gulv får du ikke bare 

et gulv hvor disse utfordringene minimeres, men 

også økt fleksibilitet med tanke på gulvets geo-

metri. Du slipper også å tenke på inndeling av 

sagefuger ifm. fall, plassering av søyler og inner-

vegger samt evt flislegging. 

 

Utbytte 

Redusert tidsforbruk ved planlegging, utførelse 
og konstruksjon av gulvflater i byggeprosjekt. 


