GulvBetong
Gjør det enkelt med Unicon gulvbetong!

Unicon tar ansvar for hele leveransen. Klar... Ferdig... Betong!

unicon.no

Klar...

Unicon gulvbetong for hele, glatte, sterke og pene betonggulv! Det perfekte gulv
er fullt mulig. Det forutsetter riktig betong tilpasset ditt prosjekt. Og det forutsetter riktig framgangsmåte før, under og etter utstøping. Unicon hjelper deg
med det meste, tvers igjennom hele jobben. Men det forutsetter også at den som
bygger, gjør sitt!

Ferdig...

Riktig bestilling. Ved bestilling, pass på slik at du får riktig type betong med riktig konsistens og
kvalitet til akkurat ditt bruk. Forklar hva du skal støpe, hvor og hvordan. Utnytt Unicons kompetanse. Riktig resept er begynnelsen på et perfekt betonggulv.
Riktig mottak. Ved mottak, kontroller følgeseddelen, at leveringsadresse, kvalitet og bruksegenskaper er etter bestilling. Pass på at betongen piskes opp på bilen før utstøpingen starter.
Sjekk betongen visuelt før oppstart. Hvis den helt tydelig ikke holder bestilt konsistens, tilsettes

Betong!

SP-stoff (flytstoff). Dette anmerkes på følgeseddel. NB! Unngå uvettig bruk av SP-stoff, generelt
ikke mer enn 1 liter per m3! Uvettig bruk kan gi dårlig sluttresultat. Og det skal ikke tilsettes
vann i betongen da det gir en svakere betong og endrede bruksegenskaper.
Riktig etterbehandling og herding. Riktig overflatebehandling sikres med erfarne folk og riktig
utstyr. Unngå uttørking i betongens tidlige herdefase. Vanning er mest effektivt for å unngå
opprissing. En tynn vannfilm dusjes over betongen når overflaten tillater det. Mindre prøvefelt
anbefales. Dekk til utsatte flater med plastfolie eller membran.

Unicons standard gulvbetonger har gode støpelighets- og
pusseegenskaper. Tilpass konsistensen til gulvet ditt, vi
anbefaler generelt ikke høyere konsistens enn 220-230 mm.
Ved behov for konsistens over 230 mm, anbefales
selvkomprimerende betong, SKB.
Gulv med fall, begrens konsistens oppad til180 mm.
Max steinstørrelse er 16 eller 25 mm. Bestill betong
med minst mulig steinreduksjon, og som samtidig
egner seg til den aktuelle konstruksjonen. 50 prosent
redusert steinmengde frarådes på grunn av økt risiko
for rissdannelse. Dette medfører dessuten økte
kostnader for kunden.

Unicon presenterer byggeløsninger og –materialer i tiden.
Unicon gulvbetong er én av våre funksjonsbetonger. 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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