Produktblad LBC Borås AB

Betongfabrik

Vältbetong
Vältbetong har en konsistens som är mycket styv och en sammansättning som anpassats för utläggning med maskinläggare,
alternativt väghyvel. Även utläggning för hand är möjligt.

Egenskaper

Användningsområden

Vältbetong kännetecknas av följande egenskaper:

Vältbetong kan användas som beläggning på praktiskt taget

• Karakteristisk tryckhållfasthet minst 40 MPa.

alla typer av ytor. Eftersom vältbetong har mycket hög styvhet

• Mycket styv.
• Liten krympning.
• Resistent mot oljor och drivmedel.
• Medger tunna överbyggnadstjocklekar.

Hantering
Vältbetong utläggs på samma sätt som vanlig CG (cementbundet grus), d v s med maskinläggare eller väghyvel. En asfaltutläg-

är produkten speciellt lämplig för ytor där höga punktlaster
förekommer.
Exempel på användningsområden är:
• Industriplaner.
• Terminaler.
• Busshållplatser.
• Bensinstationer.
• Industrivägar.

gare kan normalt användas utan speciell anpassning. Vältbetong
utläggs med ca 20% överhöjning och packas på sedvanligt sätt,
normalt med vält. Snarast möjligt efter komprimeringen skall
vältbetongens yta förseglas mot uttorkning t ex med textilväv,
vatten plastintäckning eller en bra fungerande membranhärdare.
Vältbetong kräver stor maskinell utrustning och rekommenderas
därför inte till mindre ytor där oftast platsgjuten markbetong
är ett bättre alternativ. Beträffande projektering av Vältbetong
hänvisar vi till handboken Betong på mark.

För mer information kontakta:

ulf.knutsson@lbc-boras.se
033 - 17 74 80

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar
LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av
vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i
Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 230 fordon och maskiner

fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik
samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi genom lång
erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster
som gör oss till en unik samarbetspartner och leverantör.
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