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FABRIKSBETONGRUPPEN

Klargøring til støbning

PLANLÆGNING
AF STØBNING

° /
Pafor
formolie i et tyndt
og jaevnt lag.

/ formen med
Rengor
magnet og vand.

ØBNING

ING AF ST

PLANLÆGN

Fjern eventuelt affald
fra formarbejdet.

DYT

Vaer opmaerksom
pa° vejrforholdene.
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°
Pas paå
/
stobehastigheden.

Folg
planen.
/

DYT

Bestil beton i god tid og
/
aftal onsket
leveringshastighed.

Ved god
planlaegning
°
undgas
fejl.
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Udstøbning af beton

Undga° separation.
Lad ikke betonen falde
/
fra for stor hojde.

Med placering pa° rette
°
/
sted undgas
unodig
flytning af betonen.

Hvis beton skal
falde mere end 1,5 m,
/ ”strompe”/ror
/
bor
/
anvendes.

/ beton
I vaegge bor
placeres og vibreres
i lag pa° maks. 0,4 m.
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Hvis beton skal flyttes vandret,
/ skovl eller rive
bor
anvendes - ikke en stavvibrator.

Sorg
for, at der arbejdes fra en
/
stabil platform, og at det rette
sikkerhedsudstyr anvendes.

De bedste
°
resultater opnas
ved at folge
/
reglerne.
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Komprimering af beton

Brug en stavvibrator
med den rette
diameter og frekvens.

Undga° kontakt
med armering
og form.

Kontrollér form
og samlinger.

Lad betonen
flyde
helt sammen.
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Sorg
for, at der arbejdes
/
fra en stabil platform,
og at det rette
sikkerhedsudstyr anvendes.

Vibrér den
grove luft
ud af betonen.

Vibreringstiden bor
/
ikke vaere for kort
men heller ikke
for lang.

Sorg
altid for at
/
have en stavvibrator
i reserve.

°
Nar
et nyt lag vibreres,
bor
/ stavvibratoren ga° 10 cm
ned i det forrige lag for
at sikre god sammenhaeng.

°
Nar
overfladen
°
fremstar
glat, er
der vibreret nok.

Velkomprimeret
beton er tegn pa°
°
godt handvaerk.
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Udtørringsbeskyttelse af beton

°
°
Beslut pa° forhand
hvornar
og
hvilken metode til beskyttelse
/
mod udtorring,
der skal anvendes.

Den bedste metode er
°
at lade formen sidde pa.

Sorg
for beskyttelse mod udtorring
/
/
- hellere for tidligt end for sent.

°
Placér matter
eller presenninger
med tilstraekkeligt overlap. Sorg
/
for at kanter er daekket, og at
°
beskyttelsen kan modsta vind.

Hvis forseglingsmiddel anvendes,
°
/
skal det pafores
jaevnt
og eventuelt flere gange.

/
Udtorringsbeskyttelse
er kun effektiv, hvis
°
den pabegyndes
i tide og
varer laenge nok.

Hvis maling eller
/
belaegning efterfolgende
° /
skal pafores,
brug egnet
forseglingsmiddel.
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°
/
Vanding ma° forst
pabegyndes,
°
nar
betonens overflade har
tilstraekkelig styrke. Hold herefter
°
betonen konstant vad.
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Revner i beton
Der findes tre typer
revner i ung beton.

Plastiske svindrevner.

FORANSTALTNINGER

ÅRSAG

Plastiske
svindrevner
skyldes for hurtig
udtorring
af
/
betonoverfladen.

°
°
Disse undgas
ved at pafore
forseglingsmiddel
/
Eller ved at holde betonen fugtig og
°
beskyttet med matter
eller lignende.

Termorevner
FORANSTALTNINGER
ÅRSAG

Kan forekomme
°
nar
betonen
er varmere
end omgivelserne.

°

Begraens
temperaturforskelle
med isolering.

Lad formen blive
pa° sa° laenge
som muligt.

Skaer
dilatationsfuger sa°
tidligt som muligt.

Prov
/ at
komprimere
jaevnt.

Plastiske sætningsrevner
FORANSTALTNINGER

Hvis plastiske revner
°
opstar,
er det ikke altid
nok at pudse overfladen.
Skaden er sket!

ÅRSAG

°
Opstar
ved
saetning af beton
i hoje
/ vaegge og
sojler.
I daek kan
/
de genkendes ved,
at de folger
/
armeringsmonstret.
/
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Hoje
/
konstruktionsdele
bor
i lag.
/ stobes
/

Komprimer betonen
hurtigst muligt
efter udstobning.
/
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Vinterstøbning
VEJRFORHOLD

MIDDEL
DØGNTEMPERATUR

ANBEFALING

5 °C eller højere

Ingen
problemer.
Fortsaet
arbejdet.

Ikke mindre end -1 °C

0 – 5 °C
Ikke mindre end -2 °C

0 - 5° C
Mindre end -2° C

Hvis blæsende –
se vejrforhold 3.

Tildaek
betonen.

Brug varm beton
eller tilfor
/
ekstern varme til
betonoverfladen
eller brug beton
med hojere
/
styrke.

5°C
Mindre end 0° C
Ikke mindre end -5° C

Mindre end 0° C
-5° C til -10° C

Mindre end 0° C
Mindre end -10° C

Tjek vejrudsigten
- pa° telefon,
radio
eller websider.

S AMARBEJDE
Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
Telefon 72 16 00 00
info@danskbyggeri.dk
www.dfbf.dk

Kontroller
at betontemperaturen
ikke er mindre
end 5° C.

Brug damp eller
tilfor
/ ekstern
varme til
betonoverfladen
for at holde en
temperatur pa°
mindst 5° C.

/ kun
Udstob
beton, hvis
°
arbejdet foregar
i et afgraenset
°
omrade, hvor
temperaturen
kan holdes
over 8° C.

/ ikke mod
Stob
overflader
der er koldere
end -1° C.
Fjern sne
og is.
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Støbning i varmt vejr
Husk forvanding,
hvis betonen skal
udstobes
pa° et
/
sugende underlag.

Fjern stov
/ mm.
fra eksisterende beton
samt stobeskel
/
husk forvanding!

Brug altid
/
de nodvendige
vaernemidler.

Vaer opmaerksom
pa° tab af konsistens.

Start
efterbehandling
i rette tid.

Vaer opmaerksom pa°
at betonen bliver varmere
under transport.

Vaer ekstra
opmaerksom pa° udtorringsbeskyttelse.
/

Beskyt betonen
mod direkte sollys
og kraftig vind.
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