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MAPEI erbjuder mer än 1 500 produkter som ingår i ett stort urval av 
systemlösningar för byggbranschen. Systemtänkandet är viktigt för MAPEI.  
Alla produkter är systematiskt anpassade till varandra och baseras på ett stort  
antal utprovade komponenter.

MAPEI grundades i Milano 1937 och är i dag världens största tillverkare av lim, 
fogmassor och kemiska produkter för byggbranschen. Den kvalitet som vi levererar 
bygger på mer än 75 års erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling. Företaget 
strävar alltid efter att finnas nära kunden, den lokala marknaden och att använda 
korta transportsträckor. I dag omfattar MAPEI-koncernen 81 dotterbolag och  
70 fabriker. Alla fabriker har ett eget laboratorium för kvalitetssäkring.  
Koncernen är verksam i 32 länder på alla fem kontinenter.

I Norden har MAPEI varit en ledande norsk leverantör av lim, fogmassor och andra 
kemiska produkter för byggbranschen sedan 1976 då det norska företaget Rescon 
grundades. Rescon blev en del av den internationella koncernen MAPEI S.p.A. 
1999/2000. Anläggningen i Nord-Odal utgör alltjämt hörnstenen för den nordiska 
marknaden. Här finns även ett av MAPEI-koncernens internationella FoU-center.

MAPEI-koncernen investerar mer än 5 procent av sin årliga omsättning i 
forskningsarbetet. Av detta går 70 procent till utveckling av miljövänliga, 
hållbara produkter som uppfyller eller överträffar internationellt erkända 
certifieringsstandarder. Över 12 procent av MAPEIs anställda är verksamma  
inom forskning och utveckling. Varje dag arbetar de för att göra MAPEIs  
produkter ännu bättre. Resultatet är beprövade och användarvänliga lösningar  
enligt den senaste tekniken inom forskning och utveckling. Med systemlösningar 
från MAPEI kan du lita på att alla produkter uppfyller internationella krav på  
säkerhet och miljöhänsyn och har lång livslängd för slutanvändaren.
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MAPECRETE® SYSTEM  – FOGFRIA GOLV

Med tre enkla komponenter tillsatta till betong kan 
du gjuta stora golvytor utan att behöva foga. Det ger 
betydligt lägre underhållskostnader, enklare rengöring 
och större flexibilitet under brukstiden.
 
– Undersökningar har visat att golv är det som 
byggherrar är minst nöjd med. Utmaningarna är 
sprickor, svaga ytor, kantresningar och fogar som 
skapar problem vid drift. Fogfria golv är ett bra alternativ 
och trenden är att fler väljer detta. 
 
Bauhaus i Linköping, Hydralic i Anderstorp och det 
3400 m² stora golvet hos LMI i Helsingborg är exempel 
byggnader som de sista åren har lagt fogfria golv. 

Kombinationen av Expancrete-pulver, Mapecrete®  
SRA-N och stålfiber, Steelfibre DE50/0,75 N betyder 
minimalt med rörelser i betongen under härdning. Därför 
kan man gjuta större ytor utan fogar och man erhåller 
planare ytor och estetiskt snyggare resultat.
 
– Utan fogar uppnår man större flexibilitet om man 
senare skall ändra rumsindelningen. Man slipper 
också kantresning och fogar som blir förstörda och 
skapar renoveringsbehov över tid. Mapei kan erbjuda 
Mapecrete® System, fogfria golvlösningar för de flesta 
projekt. Mapei har stor internationell erfarenhet och kan 
erbjuda utbildning och uppföljning för entreprenörer och 
konsulenter för att säkra korrekta lagda fogfria golv. 
 
För  fabriksbetongsleverantörer och Mapei är detta ett 
viktigt satsningsområde och vi uppmanar alla som är i 
behov av funktionella golv att ta kontakt med oss  för att 
se vad vi kan göra tillsammans. 
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VARFÖR GÅR DET ATT GJUTA 
FOGFRITT MED MAPECRETE® SYSTEM?

Vid gjutning av normal betong leder krympning i 
betongen till dragpåkänningar som gör det nödvändigt 
att lägga rörelsefogar med 6–10 meters avstånd för att 
förebygga för stora spänningar och därmed sprickor i 
betongen. 

Med Mapecrete® System tillverkas en betong som 
är avsevärt mer volymstabil. Den kallas även för 
krympkompenserad betong.

Metoden innebär att man blandar i ett expanderande 
tillsatsmedel, Expancrete®, som skapar en expansion 
de första dygnen, samt en krympreducerande 
komponent, Mapecrete® SRA-N, som minskar 
krympningen i betongen.

Vid mätning under laboratorieförhållanden uppstår först 
en expansion i betongen och därefter en krympning 
tillbaka till utgångspunkten (figuren nedan). 

I praktiska tillämpningar med golv på bottenplatta 
uppnås inte samma rörelser som under 
laboratorieförhållanden. På grund av friktionen 
mot underlaget minskar expansionen till en knapp 
mätbar nivå samtidig som underlaget spänns. 
Under krympfasen uppnås en gradvis minskning av 
spänningarna i underlaget (figuren nedan). 

Den tredje komponenten i systemet är stålfiber, 
Steefibre DE 50/0,75 N, som fördelar och dämpar 
spänningarna under expansions-/spänningsfasen och 
under krymp-/avspänningsfasen.
Ishallen i Minsk är ett bra exempel på vad som går att 
uppnå med Mapecrete® System. isbana med ingjutna 
kylrör utan en enda fog (nedanstående bilder).

Mapecrete®	  System	  
	  

Systembeskrivelse	  –	  16.3.15	   Fugefrie	  gulv	  på	  grunn	  	   2	  av	  12	  

Hvorfor	  kan	  man	  støpe	  fugefritt	  med	  Mapecrete®	  System	  
	  
Ved	  utstøping	  av	  normalbetong	  vil	  svinn	  i	  betongen	  føre	  til	  strekkspenninger	  som	  gjør	  at	  man	  må	  lage	  bevegelsfuger	  med	  6	  
–	  10m	  fugebredder,	  for	  å	  unngå	  for	  store	  spenninger,	  og	  dermed	  riss	  i	  betongen.	  
	  
Med	  Mapecrete®	  System	  lager	  man	  en	  betong	  som	  er	  mye	  mer	  volumstabil.	  Også	  kalt	  svinnkompensert	  betong.	  
	  
Grovt	  sett	  setter	  man	  til	  et	  ekspanderende	  tilsetningsmateriale,	  Expancrete®	  ,	  som	  skaper	  en	  ekspansjon	  de	  første	  
døgnene,	  samt	  en	  svinnreduserende	  komponent,	  Mapecrete®	  SRA-‐N,	  som	  reduserer	  svinnet	  i	  betongen.	  
	  
Målt	  i	  laboratoriet	  får	  man	  ført	  en	  ekspansjon	  i	  betongen,	  og	  deretter	  svinn	  tilbake	  mot	  utgangspunktet	  (figur	  under).	  
	  

	  
	  
I	  et	  praktisk	  tilfelle	  med	  gulv	  på	  grunn	  vil	  man	  ikke	  få	  samme	  bevegelse	  som	  i	  laboratoriet.	  Ekspansjonen	  blir	  på	  grunn	  av	  
friksjon	  mot	  underlaget	  redusert	  til	  knapt	  målbart	  nivå,	  samtidig	  som	  man	  får	  en	  oppspenning	  av	  underlaget.	  Videre	  vil	  man	  
i	  svinnfasen	  få	  en	  gradvis	  reduksjon	  av	  spenningene	  i	  underlaget	  (figur	  under).	  

	  
	  
Den	  tredje	  komponenten	  i	  systemet	  er	  stålfiber,	  Steefibre	  DE	  50/0,75	  N,	  som	  fordeler	  og	  demper	  spenninger	  både	  i	  
ekspansjons-‐	  /	  oppspenningsfasen,	  og	  i	  svinn-‐	  /	  avspenningsfasen.	  
	  
Ishallen	  i	  Minsk	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  hva	  som	  er	  mulig	  å	  få	  til	  med	  Mapecrete®	  System.	  Totalt	  6000m2	  skøytebane	  med	  
innstøpte	  kjølerør,	  og	  uten	  en	  eneste	  fuge	  (figurer	  under).	  
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Gulvtykkelser	  og	  fibermengder	  -‐	  Mapecrete®	  System	  
	  
Fugefri	  løsning	  utføres	  med	  bruk	  av	  stålfiber,	  normalt	  Steelfibre	  DE	  50/0,75	  N.	  Eksempel	  på	  normal	  fiberdosering	  er	  gitt	  i	  
tabell	  under:	  

	  
	  
Forutsetninger	  for	  tabeller:	  
Beregningen	  er	  basert	  på	  «yield	  line	  theory».	  De	  generelle	  retningslinjene	  er	  beskrevet	  i	  Technical	  
Report	  34	  fra	  Concrete	  Society	  (UK)	  og	  ACI	  relaterte	  dokumenter.	  
	  
Underlaget	  forutsettes	  å	  være	  av	  godt	  komprimert	  knuste	  steinmaterialer	  med	  en	  styrke	  på	  0,08	  
N/mm3	  og	  EV2	  på	  minimum	  80MPa,	  Ev2/Ev1	  <=	  2,5.	  	  
	  

• Langtidslaster	  har	  sikkerhetsfaktor	  1,	  2%	  deformasjon	  ved	  50	  års	  levetid	  
• Kortidslaster	  har	  sikkerhetsfaktor	  1,6,	  10%	  deformasjon	  
• Egenvekt	  er	  inkludert	  

	  

	  
	  
Denne	  tabellen	  inneholder	  ikke	  beregninger	  for	  isolasjon.	  På	  side	  12	  er	  det	  gitt	  to	  eksempel	  på	  
kapasiteter	  ved	  ulike	  isolasjonskvaliteter	  og	  tykkelser	  inder	  betonggulvet:	  

• XPS	  100,	  tykkelse	  150	  mm	  
• XPS	  200,	  tykkelse	  100	  mm	  

	  
	  

Volumstabil	  betong–	  Mapecrete®	  System	  
	  
Betongkvalitet	  følger	  normale	  behov	  til	  styrke	  og	  bestandighetsklasse.	  Generelt	  skal	  reduksjon	  av	  
steinmengde	  begrenset	  til	  et	  absolutt	  minimum.	  
	  
Effekten	  av	  Expancrete®	  og	  Mapecrete®	  SRA-‐N	  i	  nordiske	  sementer	  er	  testet	  både	  av	  uavhengig	  
sertifiseringsorgan,	  Vattenfall	  Utvekling	  og	  i	  eget	  laboratorium.	  Basert	  på	  disse	  resultatene	  anbefaler	  
vi	  følgende	  design	  for	  å	  oppnå	  en	  tilstrekkelig	  volumstabil	  betong	  til	  at	  gulv	  på	  grunn	  kan	  utføres	  med	  
stor	  avstand	  mellom	  fugene	  (eks.	  50	  x	  50m)).	  
	  
	   	  

MAPECRETE® SYSTEM  – GOLVTJOCKLEKAR OCH FIBERMÄNGDER 

MAPECRETE® SYSTEM  – VOLYMSTABIL BETONG

Den fogfria lösningen utförs med stålfiber, vanligen Steelfibre DE 50/0,75 N. I nedanstående tabell finns exempel på 
normal fiberdosering:

Betongkvaliteten uppfyller normala krav på hållfasthet 
och beständighetsklass. Generellt ska minskningen av 
stenmängden begränsas till ett absolut minimum.

Effekten av Expancrete® och Mapecrete® SRA–N i 
nordiska cementtyper har testats både av oberoende 
certifieringsorgan, Vattenfall Utveckling och i vårt 
eget laboratorium. På basis av dessa resultat 

rekommenderar vi följande konstruktion för att uppnå 
en tillräckligt volymstabil betong som gör det möjligt att 
lägga golv på bottenplatta med stort avstånd mellan 
fogarna (t.ex. 50 x 50 m).

I syfte att dokumentera volymstabiliteten i betong 
med Mapecrete® System har vi utfört ett stort antal 
provningar med de ballastmaterial som är vanligast 

Förutsättningar för tabellerna:
Beräkningen har baserats på ”yield line theory”. De generella riktlinjerna beskrivs i Technical Report 34 från Concrete 
Society (UK) och ACI-relaterade dokument.

Underlaget förutsätts bestå av väl komprimerat, krossat stenmaterial med en hållfasthet på 0,08 N/mm³ och EV2 på 
minst 80 MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5.

• Långtidslaster har en säkerhetsfaktor på 1 (2 % deformation vid 50 års livslängd)
• Korttidslaster har en säkerhetsfaktor på 1,6 (10 % deformation)
• Egenvikten är inräknad

Denna tabell inkluderar inte beräkningar för isolering. På sida 12 ges exempel på kapaciteten vid isolering av varierande 
kvalitet och tjocklek under betonggolvet:

• XPS 100, tjocklek 150 mm
• XPS 200, tjocklek 100 mm

Lastbil:   Last per hjul
Gaffeltruck:  Last per hjul
Lagerhyllor:  Minsta avstånd mellan ben – 250 mm, fotplattor 150 x 150 mm.
Ytlast:   Jämnt fördelad last
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i Norge samt olika doseringar av Expancrete® och 
Mapecrete® SRA–N. I alla provningar har vi lagt stor 
vikt vid att erhålla korrekt dokumentation genom att 
undvika idealiska recept. I stället har vi använt recept med 
relativt stora cement- och vattenmängder som ger stor 
krymppotential. Långtidskrympningen mäts på balkprover 
som lagras i 50 % RF (bilderna nedan).

Mapecrete®	  System	  
	  

Systembeskrivelse	  –	  16.3.15	   Fugefrie	  gulv	  på	  grunn	  	   4	  av	  12	  

For	  å	  dokumentere	  volumstabiliteten	  i	  betongen	  med	  Mapecrete®	  System	  er	  det	  gjort	  et	  stort	  antall	  prøver	  
med	  utvalg	  av	  de	  mest	  benyttede	  tilslagene	  i	  Norge,	  samt	  ulike	  doseringer	  av	  Expancrete®	  og	  Mapecrete®	  SRA-‐
N.	  Det	  er	  i	  alle	  prøvene	  lagt	  vekt	  på	  at	  dokumentasjonen	  er	  trygg,	  slik	  at	  det	  ikke	  er	  benyttet	  ideelle	  resepter,	  
men	  resepter	  med	  relativt	  store	  sement	  og	  vannmengder,	  og	  dermed	  høyt	  svinnpotensial.	  Langtidssvinnet	  blir	  
målt	  på	  bjelkeprøver	  lagret	  i	  50%RF	  (figurer	  under).	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
Basert	  på	  erfaringer	  fra	  interne	  laboratoriemålinger,	  eksterne	  tester	  og	  praktiske	  erfaringer	  fra	  prosjekter,	  har	  
følgende	  dosering	  vist	  å	  fungere	  best,	  ut	  fra	  tekniske	  og	  økonomiske	  hensyn:	  
Expancrete®	   5%	  av	  sementvekt	  
Mapecrete®	  SRA-‐N	   1%	  av	  sementvekt	  
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For	  å	  dokumentere	  volumstabiliteten	  i	  betongen	  med	  Mapecrete®	  System	  er	  det	  gjort	  et	  stort	  antall	  prøver	  
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N.	  Det	  er	  i	  alle	  prøvene	  lagt	  vekt	  på	  at	  dokumentasjonen	  er	  trygg,	  slik	  at	  det	  ikke	  er	  benyttet	  ideelle	  resepter,	  
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Basert	  på	  erfaringer	  fra	  interne	  laboratoriemålinger,	  eksterne	  tester	  og	  praktiske	  erfaringer	  fra	  prosjekter,	  har	  
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MAPECRETE® SYSTEM  – VOLUMSTABIL BETONG

3 prismor.
100 mm x 100 mm x 500 mm.

20°C, 50% RF.

Mäts med botten upp och sida 
upp. Medelvärde från botten 
och sida från var och en av de 
tre prismorna.

På basis av erfarenheter från 
interna laboratoriemätningar, 
externa tester och praktisk 
erfarenhet från olika projekt 
har följande dosering visat sig 
fungera bäst i tekniskt och 
ekonomisk avseende:
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Utførelse	  –	  Mapecrete	  System	  
	  
Fugefrie	  gulver	  er	  enkle	  å	  utføre!	  Utstøping	  av	  betong	  foregår	  som	  normalt,	  men	  man	  har	  svært	  lite	  eller	  praktisk	  talt	  ingen	  
armeringsmontering,	  og	  ingen	  saging	  av	  fuger,	  kun	  eventuelle	  dagfuger.	  
	  
Det	  er	  som	  ved	  all	  annen	  betong	  ekstremt	  viktig	  at	  betongen	  holdes	  fuktig	  med	  vanning	  de	  første	  7	  dagene.	  Dette	  er	  en	  
forutsetning	  for	  å	  oppnå	  en	  sterk	  og	  tett	  overflate,	  og	  for	  å	  oppnå	  ekspansjonen	  i	  den	  første	  fasen.	  
	  
Gode detaljer ved utførelse: 

Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater 
 
Montering av et 
fleksibelt skumbånd min 
10mm tykkelse 
 
 

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70% 
 
Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging 

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv. 
 
 
 
 
 
 
 

Vanning og tildekking med 
plast i min 7 døgn. 
 
Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god. 

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale rundt 
søyler og 
fastholdingspunkt. 
 
 
 
 
 
 

 

Tilleggsarmering må monteres ved fastholdingspunkter: 

Under	  er	  det	  gitt	  noen	  eksempler	  som	  dekker	  kravene	  til	  tilleggsarmering.	  
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MAPECRETE® SYSTEM  – UTFÖRANDE 

Fogfria golv är enkla att utföra! Betongen gjuts på vanligt sätt, men med mycket lite eller ingen armering. Inga fogar 
sågas upp, förutom eventuella dagfogar.

Precis som med all betong är det extremt viktigt att betongen hålls fuktig genom bevattning de sju första dygnen. Detta 
är en förutsättning för att ytan ska bli stark och tät samt för att uppnå expansion under den första fasen.

Viktiga arbetsmoment under utförandet:

Tilläggsarmering måste monteras vid fästpunkter:

Nedan visas några exempel som uppfyller kraven på tilläggsarmering.

Förhindra fastkilning och 
möjliggör rörelser mot 
ytterväggar och andra 
kontaktytor. 

Montera ett flexibelt 
skumband med minst 10 
mm tjocklek.

Extra armering vid 
utvändiga hörn, 
ursparningar och liknande.

Återfyll med flexibelt 
material runt pelare och 
fästpunkter.

Korrekt montering av 
flexibelt material runt pelare 
och fästpunkter.

Bevattna och täck över 
med plast i minst 7 dygn.

En fuktad fiberfilt är också 
en mycket bra lösning.

Täck för öppningar och sörj 
för en hög relativ fuktighet 
vid gjutningen (RF > 70 %).

Om luftfuktigheten inte 
kan uppnås måste ett 
härdningsmembran 
användas efter läggning.

Kantpelare:
3 x Ø 10 cc 50mm,
plasserat i topp

Pelare i fält:
3 x Ø 10 cc 50mm,
plasserat i topp

Hörn:
3 x Ø 10 cc 50mm,
plasserat i topp
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Betongens konsistens
Golvbetong som pumpas och läggs ut och glättas 
för hand ska ha en konsistens med sättmått från 
200 till 220 mm. Om betongen läggs ut direkt från 
en automatblandare och glättas med maskin kan 
sättmåttet vara 150–200 mm. Betongen ska ha en 
så jämn konsistens som möjligt vid ankomsten till 
byggplatsen. För att förhindra problem med pumpning, 
kallfogar eller uppstickande fibrer får den inte variera 
mer än ± 20 mm.

Om betongen är för styv måste den justeras till önskat 
sättmått med Dynamon superplasticerande tillsatser. 
Uteblivna eller försenade leveranser kan speciellt i varmt 
väder leda till kallfogar, ojämn yta eller uppstickande 
fibrer.

Betongproducenten måste ta höjd för att en tillsats av 
30–40 kg fibrer minskar betongens sättmått med 30–50 
mm.

Pumpning av betong med hög 
stålfiberhalt (> 30 kg/m³)
Vid pumpning av betong med hög fiberhalt kan det 
vara fördelaktigt att inledningsvis pumpa med betong 
utan fibrer (0,3–0,5 m³) för att smörja upp pumpen. Om 
långa rör eller slangar används måste rördimensionen 
minskas i flera steg så att det inte uppstår för högt tryck 
och för stor friktion i rörledningen. Samtidigt elimineras 
risken för igensättning i pumpen.

Gjutning
För att förebygga problem med uppstickande fibrer och 
samtidigt uppnå stränga toleranskrav för golven måste 
betongen läggas ut i ett systematiskt förfarande med 
flera arbetssteg:

1. Vid läggning med pumpslang måste  
 höjderna fortlöpande kontrolleras med laser  
 och utläggningen vid behov justeras.

2. När golvet nått rätt höjd ska betongen vibreras  
 med en glättningsmaskin som tvingar upp  
 cementpastan till ytan och lägger  
 uppstickande fibrer vågrätt i pastan. 

3. Sista arbetssteget vid läggning är  
 manuell glättning (vibrering) vinkelrätt mot  
 glättningsmaskinens arbetsriktning.
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Utførelse	  av	  Mapecrete	  System	  
	  
Betongens	  konsistens	  
Konsistensen	  for	  en	  gulvbetong	  som	  skal	  pumpes	  og	  legges	  ut	  og	  glattes	  for	  hand,	  må	  være	  i	  området	  
200-‐	  220mm	  synk.	  Skal	  betongen	  legges	  ut	  direkte	  fra	  automixer	  og	  glattes	  med	  maskin,	  kan	  synk	  
være	  fra	  150	  –	  200mm.	  Betongens	  konsistens	  ved	  ankomst	  på	  byggeplass	  må	  være	  så	  jevn	  som	  
mulig,	  og	  ikke	  variere	  mer	  enn	  ±	  20mm,	  for	  å	  unngå	  problemer	  med	  pumping,	  kaldskjøter	  eller	  fiber	  
oppstikk.	  	  
	  
Dersom	  betongen	  er	  for	  stiv	  må	  det	  benyttes	  Dynamon	  superplastiserende	  stoffer	  for	  å	  justere	  
betongen	  til	  ønsket	  synk.	  Stopp	  eller	  forsinkelser	  i	  leveransen	  kan	  spesielt	  i	  varmt	  vær	  føre	  til	  
kaldskjøter,	  ujevn	  overflate	  eler	  fiberoppstikk.	  
	  
Betongprodusenten	  må	  ta	  høyde	  for	  at	  tilsetning	  av	  30	  –	  40kg	  fiber	  vil	  redusere	  betongens	  synk	  med	  
30-‐50	  mm.	  
	  
Pumping	  av	  betong	  med	  høyt	  stålfiberinnhold	  (>	  30kg/m3	  )	  
Ved	  pumping	  av	  betong	  med	  høyt	  fiberinnhold	  kan	  det	  være	  en	  fordel	  å	  starte	  opp	  pumping	  med	  en	  
betong	  uten	  fiber	  (0,3	  –	  0,5	  m3)	  for	  å	  smøre	  opp	  pumpen.	  Ved	  lange	  rør	  eller	  slangeutlegg	  må	  
rørdimensjonen	  snevres	  inn	  i	  flere	  steg	  for	  å	  unngå	  for	  stort	  trykk	  og	  friksjon	  i	  rørgaten,	  og	  unngå	  høy	  
risiko	  for	  propp	  i	  pumpen.	  
	  
Utstøpning	  
For	  å	  unngå	  problemer	  med	  fiberoppstikk,	  og	  	  oppnå	  nøyeste	  toleranskrav	  for	  gulvene,	  er	  det	  
nødvendig	  å	  legge	  ut	  betongen	  I	  en	  systematisk	  flere	  stegs	  prosedyre:	  
	  
1. Ved	  utlegging	  fra	  pumpeslange	  må	  høyder	  fortløpende	  sjekkes	  med	  laser,	  og	  utleggingen	  

justeres	  
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2. Når	  riktig	  høyde	  for	  gulvet	  er	  oppnådd	  må	  betongen	  vibreres	  med	  en	  glattemaskin	  for	  å	  få	  
sementpasta	  til	  overflaten,	  og	  for	  å	  legge	  ned	  oppstikkende	  fiber	  til	  horisontal	  posisjon,	  
neddykket	  I	  pasta.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3. Siste	  steg	  ved	  utlegging	  er	  manulle	  glatting	  (dissing)	  i	  en	  retning	  vinkelrett	  på	  retningen	  man	  
benyttet	  for	  glattemaskinen.	  
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Glatting,	  pussing	  og	  eventuelt	  påføring	  av	  hardbetong:	  

Påføring	  av	  hardbetong,	  Mapetop®	  N,	  vil	  gjøre	  overflatene	  med	  slitesterke,	  og	  vil	  også	  redusere	  
risikoen	  for	  at	  fiber	  synes	  I	  overflaten.	  
	  
Det	  er	  to	  måter	  å	  påføre	  hardbetong	  på	  overflaten:	  
	  
1. 	  Påføring	  på	  fersk	  betong	  etter	  utlegging	  av	  betong,	  anbefalt	  dosering	  4-‐	  6	  kg/m2	  
	  
2. Etter	  at	  betongen	  er	  glattet	  en	  omgang	  legges	  hardbetongen	  ut	  med	  en	  spredekasse.	  Etter	  

ulegging	  glattes	  betongen	  en	  omgang	  for	  å	  presse	  hardbetongen	  ned	  i	  betongen,	  og	  trekke	  
opp	  fukten	  i	  overflaten.	  Anbefalt	  dosering	  2	  –	  3	  kg/m2.	  Overdosering	  kan	  være	  skadelig	  og	  
føre	  til	  delaminering	  og	  avskalling	  I	  overflaten.	  

	  

	  
	  
	  

Utendørs	  dekker	  
	  
Om	  fugefrie	  dekker	  er	  støpt	  utendørs	  må	  det	  påføres	  herdemembran,	  Mapecure®	  1	  eller	  Mapecure®	  
WF	  75	  umiddelbart	  etter	  utstøping.	  Dette	  vil	  redusere	  avdamping	  slik	  at	  man	  unngår	  plastiske	  
svinnriss	  før	  betongens	  overflate	  er	  herdet	  tilstrekkelig	  til	  å	  kunne	  påføres	  vann	  og	  /eller	  plast.	  
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MAPECRETE® SYSTEM  
 – GLÄTTNING, PUTSNING OCH EVENTUELL APPLICERING AV HÅRDBETONG

Genom applicering av hårdbetong, Mapetop® N, blir ytan mer slitstark samtidigt som risken för synliga fibrer i ytan 
minskar.

Hårdbetong kan appliceras på två olika sätt: 

1. Applicering på färsk betong efter läggning av betong, rekommenderad dosering 4–6 kg/m². 

2. När betongen glättats en gång läggs hårdbetongen ut med en strövagn. Efter läggning glättas  
 betongen en gång så att hårdbetongen pressas ned i betongen samtidigt som fukt pressas upp mot  
 ytan. Rekommenderad dosering 2–3 kg/m². Överdosering kan vara skadligt och leda till delaminering  
 och avspjälkning i ytan.

Bärlag utomhus
Då fogfria bärlag gjuts utomhus måste ett 
härdningsmembran, Mapecure® eller 
Mapecure® WF 75, appliceras omedelbart efter 
gjutning. Membranet minskar avdunstningen och 
förhindrar därmed plastiska krympsprickor innan 
betongens yta har härdat tillräckligt för att kunna 
bevattnas och/eller täckas med plast.
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Mapecrete® LI Hardener
Om en hårdare och tätare yta önskas, rekommenderar vi Mapecrete® Ll Hardener med 0,05–0,1 kg/m². Detta är en 
lättflytande impregnering/härdare som appliceras med raka och som eventuellt kan poleras med glättningsmaskin.

Vi rekommenderar att Mapecrete® Ll Hardener eller andra aktiva härdare inte appliceras förrän betongen är 
fullständigt härdad och uttorkad, dvs. efter 4–6 veckor.

MAPECRETE® SYSTEM  – EFTERBEHANDLING

Golv och bärlag som utförts fogfritt med Mapecrete® System kan behandlas på samma sätt som annan betong.

Vi rekommenderar följande:

• Tätning av byggnaden vid gjutning för att uppnå hög luftfuktighet (RF > 70 %). I övriga fall används  
 härdningsmembran efter läggning av betongen. 

• Bevattning och övertäckning med plast så att ytan hålls fuktig (100 % RF) i minst 7 dygn. 

• När plasten tagits bort torkas bärlagen i måttlig värme.
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Eksempel	  på	  fiber	  volumer	  ved	  isolasjon	  under	  betonggulvet	  
 

 

 

Forutsetninger 

Lastebil	  	   	   ast	  per	  hjul	  med	  kontakttrykk	  maksimalt	  0,8	  MPa	  
	  
Gaffeltruck	   	   last	  per	  hjul	  med	  kontakttrykk	  maksimalt	  3	  MPa	  
	  
Reol	  systemer	   	   Rygg	  mot	  rygg	  reoler	  med	  søyleavstand	  250	  mm,	  trykk	  i	  fotpaten	  4	  N/mm2	  
	  
Jevnt	  fordelte	  later	   Langtidslaster,	  sikkerhetsfaktor	  1,00,	  2%	  deformasjon	  ved	  50	  år	  
	   	   	   Kortidslaster	  (24	  timer),	  sikkerhetsfaktor	  1,6,	  10%	  deformasjon	  
	   	   	   Egenvekt	  er	  innkalkulert	  i	  langtidslaster	  
	  
Diagrammene	  er	  kun	  eksempel,	  og	  kan	  kun	  benyttes	  for	  foreløpige	  beregninger	  av	  kapasiteter.	  

MAPECRETE® SYSTEM  – EXEMPEL PÅ FIBERVOLYMER VID 
ISOLERING UNDER BETONGGOLVET

Förutsättningar

Lastbil Last per hjul med kontakttryck på högst 0,8 MPa 
Gaffeltruck Last per hjul med kontakttryck på högst 3 MPa 
Hyllsystem Hyllor rygg mot rygg med 250 mm avstånd mellan stolparna samt ett tryck 
 i bottenplattan på 4 N/mm² 
Jämnt fördelade laster  Långtidslaster, säkerhetsfaktor 1,00 (2 % deformation efter 50 år). Korttidslaster (24  
 timmar), säkerhetsfaktor 1,6 (10 % deformation). Egenvikten är medräknad i långtidslaster.

Diagrammen är endast exempel och enbart avsedda för preliminära beräkningar av kapaciteten. 
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