ferdigarmert
Fiberarmert betong ...... Klar... Ferdig... Betong!
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Klar...

Glem armeringsnettet – bestill ferdigarmert betong til betonggulvet eller påstøpen!
Ved at Unicon armerer betongen for deg på betongstasjonen, slipper du arbeidet med
henting, håndtering, tilpassing og legging av armeringsnettet. Gulvet ditt armerer vi ved å
tilsette riktig type og mengde stålfiber i betongen. Når betongbilen ankommer din
byggeplass, mottar du dermed ferdigarmert betong rett i forma.

Stålfiberarmert betong leveres til gulv i boliger, garasjeplater og til industrigulv.
Til ditt gulv trengs følgende mengde stålfiber:
						
		
Betongkvalitet				
Mengde stålfiber				
Tilsvarende nett				

Boliggulv		

Garasjeplate		

Gulv til lett industri

B 20			
20–25 kg/m3		
K 131			

B 30 vanntett		
25–30 kg/m3		
K 189			

B 30
25–30 kg/m3
K 189 ev. K 257

Ferdig...
Fordeler du får å velge ferdigarmert betong:
• Du trenger ikke slite med uhåndterlige
armeringsnett.
• Armeringen plasseres riktig hver gang.
• Rask og enkel utstøping, større fleksibilitet.

• Du slipper å tråkke på eller snuble i
armeringsnettet – det gir økt trygghet.
• Prisgunstig og betydelig tidsbesparelse –
husk tid er penger!
• Stålfiberarmering gir mulighet for redusert
gulvtykkelse.

Betong!

Det stålfiberarmerte gulvet ditt etterbehandles som vanlig betong. Det betyr skuring og/eller
stålglatting før tildekking med plast, vintermatter osv., avhengig av årstid og de lokale værforhold.
Stålfiber er prisgunstig. Sammenlign vårt pristilbud på stålfiber med armeringsnettet du kan
kjøpe hos ditt lokale byggevareutsalg! Når du nå i tillegg vet hvilke fordeler du ellers oppnår med
stålfiberarmert betong er valget enkelt!

Unicon presenterer byggeløsninger og -metoder
UNI-Light, lys betong i tre nyanser. UNI-Surface sikrer
attraktive og spennende betongoverflater. UNI-Energy
bidrar til redusert energibehov og bedre totaløkonomi.
UNI-Log sikrer logistikken i prosjektet. Unicon ser
helheten – og leverer!
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