


IBygherrekrav Q]

Henviser
Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt

a
Udlægges der tætte fugtfølsomme belægninger på be-

Ved ja: se Bygningsreglement CDtongulvet som f.eks. vinyl og linoleum?

b Kræves gulvet isoleret? Ved nej: Ilægning af kapillarbryden-
CDde lag

c Er jorden selvdrænende eller er konstruktionen et Ved nej: Ilægning af kapillarbryden- CDetagedæk? de lag

d Kan fuger i gulvet accepteres? CDCD®
e Er der krav til fugekanternes styrke? CD®
f Kan knusninger af fugekanterne accepteres? ®
g Er der krav til planhed og tolerance?

Ved ja, hvilken!
~®®IAlslcl

h Kan synlige, men uskadelige revner, accepteres? CD
i Rum-/feltstørrelser -"store" eller "små", angiv evt. m2 XX CD

rl Vinterbyggeri og/eller krav til byggetid Ved ja: udsættes betonen for frost, eller CDer der krav til hurtig udtørring af betonen?

k Er der kraveller ønsker, der betinger udlægning af slid-, CDafretnings- eller toplag?

I
Betinger byggeriet opretning af eksisterende gulv udover CDalmindelig spartling?

m Kan kratere (knusninger) i gulvets overflade accepteres? CD
n

Kan gulvet, ud fra anvendelsen, klassificeres i en af Ved ja, hvilken klasse CDklasserne angivet i bilag 1, skema 1.1?

o Er der krav til rengøringsvenlighed? ®®
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Nej Isolering Ja Se Bygningsreglement
og SBI anvisning 178

:z:
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Feltstørrelse Ja Glidelag indlægges,
>25 m2 se bilag 5

Råjordlunderbunden1) Belastnigs- Bærelagstykkelse Betontykkelse
klasse i mm og typer2) imm3)

Sand, grus Svag (A+B) 100 SIG 150
Normal og ler Middel (C) 200 SIG el. 150 CS 180

(moræneler) Kraftig (D) 200 CS el. 150 CG 200

Silt samt -' Svag (A+B) 1'50 SIG 180
Ringe meget fed ler Middel (C) 250 SIG el. 200 CS 200

(plastisk ler) Kraftig (D) 250 CS el. 200 CG 220

SIG: Sand eller grus

CS: Cementstabiliseret sand l se Beton-Teknik 6/04/1976
CG: Cementstabiliseret grus

1) Ved tilpasning af råjorden, er det vigtigt, at der aldrig køres med materiel på råjordplanum.
Maskiner skal altid køre på overjorden.

2) Ved særlig dårlig jordbundsforhold kan det være nødvendigt at øge bærelagets tykkelse.
Der bør i disse tilfælde altid foretages en geoteknisk vurdering.

3) Den samlede tykkelse af betonpladen inkl. eventuel afretnings- eller slidlag. Gælder for
uisolerede gulve.

:z:
~.

Ja Min. 150 mm ifølge Bygnings-
Kapillarbrydende reglement.

lag Isolering kan indgå heri

Opbygning af gulvkonstruktion
og gulvkonstruktionens tykkelse

Dampbremse bør ind
lægges.
Se bilag 2



Uarmeret, dog eventuelt
ilægning af lokalarmering
udfor udadgående hjør
ner, se bilag 5

Ja

Krav til
maksimalt svind Ja
og lille friktion
t>150mm

Feltstørrelse Nej
>35m2

Vakuumbe
handling og lille friktion

mellem beton og
underia

Ja

Ja

Skal der
udlægges slid-, afret

ning- eller toplag

Armeret med en svind-
'X-------I

armering

"O)
:z:

"CU'
:z:

Feltstørrelse
<50 m2

Isoleres gulvet

Rum
<25 m2

, længste
side maks. 1,5 x

den kort

Kan
synlige og

uskadelige revner
acceptere

Nej

Ved konventionel armering
armeringsprocent 0,3-0,6.
Stålfiberarmering, se bilag
5og leverandørens anvis
ninger

Nej Kan fuger
accepteres

Feltstørrelse og svindarmering 3

Vedrørende pladetyk-
kelse og armering, Ja
se materialeleverandø- If------".

rens anvisninger og
dimensioneringstabeller

I
I
I
I
L _

Armeringsprocent >0,6
med konventionel arme- Nej
ring. Stålfiberarmering,
se bilag S.



Opbygning af slid-, afretnings
eller toplag

Op-
Nej fylder under- Nej Udlægges

beton kravet til sam- laget på en nyud-
menhængs- lagt beton

styrke

co

Ja
---::»

Svind <0,3 %0
Se bilag 10

Ja

Ja Svind s0,5 %0
>----~

Se bilag 10

4

Lagtykkelse
>30 mm
<SOm

Lagtykkelse
<30mm

Laget armeres

Nej Ingen fuger i slid-, af
retnings- eller toplaget

"(i)
z:

Kan fuger
accepteres

Fuger
og/eller revner i
underbetone

Dækkon
konstruktion med

vinkeldrej
ninge

Fuger i underbetonen
føres igennem slid-,
afretnings- eller topla~et

Ja

Nej

Særlige foranstaltninger
eller projektering med
hensyn til:
-materialevalg
- konstruktion (f.eks. et

armeret slidlag på et
glidelag)



Slid-, Ja Tykkelse Nej Kornstørrelse 4-5
afretnings- eller mm, dog max 1/3

toplag
>30 mm af tykkelsen

"ID Ja:z:

Kornstørrelsen så stor
Kornstørrelse 8-16som muligt, dog max Nej Tykkelse Ja

1/3 af tykkelsen. Se <50 mm mm, dog max 1/3

bilag 7 af tykkelsen

Den valgte betonstyrke
kan anvendes med: Udsættes Betonens sammensætning
-luftindblanding Ja beton/mørtlen for ændres.
-min. stenklasse M frost i vandmætte Valg af en beton med speci-
-min. sandklasse A tilstand elle egenskaber. Se bilag 7

"ID "ID
:z: :z:

Ud- Kan
lægges tætte

Ja
den valgte be-

fugtfølsomme belæg- ton forventes at være
ninger på gulvet. udtørret til den kræ-

Se bilag vede RF%

"ID
:z:

Kan ro

Den valgte betonkva-
-..,

Nej kratere (knus-
litet kan anvendes ninger) i overfladen ae-
med stenklasse A eepteres? Se do Er be-

bilag 7 tonen udtørret- Den valgte beton kan
ro Ja til en RF på 80% ved ud- Nej anvendes med:-..,

lægning af den tætte fugtføl- - min. stenklasse M

Den valgte beton kan
somme belægning - min. sandklasse ASe bilag

anvendes med en Ja Planhedsklasse 7
"ensartet konsistens", Beller C
d.v.s. ±30 mm

Beton/mørtelkval itet 5

Belastningsklasse A B C D

Vejledende minimum
styrkekrav MN/m2 20 25 30 35 -I

Mi.nimum materialeklasse P P M M

Resume skema
Valgt beton-/rllørtelkvalitet MN/m2 krav til: Ja Nej
Luftindblanding
Stenklasse M
Stenklasse A
Sandklasse A
Special betonsammensætning
"Ensartet konsistens" ±30 mm
Maksimal stenstørrelse -- __ mm

6



Nej Behov for
IE------'---------< optagelse af vertikalr;;1 .>+----------1

bevægelse[

Arbejdsfuger
Se bilag 3og
figur 3.4,3.5 og 3.6

6

7
Nej

Ja
Låsning af pladefelterne er

Planhedsklasse nødvendig.
Beller C Gennemgående armering.

Se bilag 3

-Cl)
z:

Krav til Ja · Særlig fuge udformning
fugekanternes · Special beton ved fuge

styrke · Placering af fuger

Den valgte fugeløsning kan
anvendes uden særlige
fdranstaltninger

"Cl)
z:

Se bilag 3og
figur 3.4 og 3.8

Behov for
fuger

Kontraktionsfuger
Se bilag 3og
figur 3.4,3.5,3.6,3.7,3.8
og 3.9

Fugekonstruktion

Isolationsfuger
Se bilag 3og
figur 3.1,3.2 og 3.3



I Resumeskema [I]
Oplysninger til brug ved valg af udstyr og arbejdsudførelse.

Hentet fra
rutedia-
gram nr. Tekst Ja Nej Bemærkninger

a 2 lIængning af dampspærre? F.eks. se projekterings-
materiale

b 2 Kapillarbrydende lag? F.eks. se projekterings-
materiale

c 2 Isolering? F.eks. se projekterings-
materiale

d 2 Indbygning af glidelag ? F.eks. se projekterings-
materiale

e 2 Samlet pladetykkelse? [X[X ____mm

f 3 Kan fuger accepteres?

g 3 Forudsættes maksimal feltstørrelse? Hvis ja angiv
længde xbredde

h 3 Forudsættes vakuumbehandling ?

i 3 Krav om maksimalt svind i betonen?

j 3
Krav til svindarmering og armeringsprocent for konven-
tionel armering?

k 3 Krav til svindarmering og mængde for fiberarmering ? Hvis ja angiv type
og mængde

I 3 Krav til ilægning af armering ud for udadgående hjør-
ner?

m 4 Udlægning af slid-, afretnings- eller toplag ?

n 4og 6 Speciel udformning af fuger eller anvendelse af Hvis ja f.eks. se projek-
specialbeton ved fuger? teringsmateriale

o 4og 6 Skæring af fuger?
Hvis ja f.eks. se projek-
teringsmateriale

p 4og 6 Låsning af pladefelterne ? Hvis ja f.eks. se projek-
teringsmateriale

q 4 Slid-, afretnings- og toplagets tykkelse? [X[X ____ mm

r 4 Svindarmering i slidlag og toplag ?

s 4 Maksimal kornstørrelse islid-, afretnings- og toplag. [X[X ____mm·

t 4 Særlige foranstaltninger med hensyn til udførelse af Hvis ja f.eks. se pr.ejek-
slidlag: -materialevalg -konstruktion teringsmateriale

u 5 Krav til sammenhængsstyrke for slid-, afretnings- eller [X[X ____MN/m2

toplag

v 5 Krav til beton/mørtelkvalitet Hvis ja f.eks. se projek-
teringsmateriale

w 5 Krav til betonens udtørring
Hvis ja f.eks. se projek-
teringsmateriale



Ledere, feltforskalling og fuger

Valg af skæremaskine
Ja Krav til tilslag, se

>---~ bilag 7
Vurdering af tidspunkt
for skæring, se bilag 13

Fugeudformning
som angivet i
bilag 3

Nej

•Cl)
z::

Behov for
skæring af

fuger

Behov for
gennemgående

armering i
fuge

Ledere der muliggør
en gennemgående
armering.
Se bilag 4



IVibrerings- og planeringsudstyr I 9

II" Følgende udstyr Banebredde Konsistens-
kan anvendes m interval mm

Pladetykkelse Nej Enkelt bjælkevibrator*** <3 >30 og ~ 160
>100 mm Dobbelt bjælkevibrator ~ 10 >60 og ~ 160

Pladevibrator 00 >30 og ~ 60

co Planvibrator** >3og ~ 12 >160
---:>

I I
II" I I

Dobbelbjælkevibrator
Pladetykkelse Nej og stavvibrator ~ 10 >60 og ~ 160
>150 mm Triangulær trykluft

dreven vibrator >6 >30* og ~ 100

co
Planvibrator** >3og ~ 12 >160 t----@---:>

I I
I I

Planvibrator** >3og ~ 12 >160

Pladetykkelse Nej Triangulær trykluft
H>350 mm dreven vibrator >6 >30* og ~ 100

Dobbelbjælkevibrator
og stavvibrator ~10 >60 og ~ 160

I I
co I I

---:>

~f1 Speciel udførelse

*Kontakt leverandør ved konsistens mellem 30 og 60
mm,

** Ved konsistens mindre end 160 mm benyttes plan
vibrator sammen med andet udstyr f,eks. dobbelt
bjælkevibrator og stavvibrator.

*** Pladetykkelse maksimalt 60 mm ved konsistens
mellem 30 og 120 mm.





f <30 MN/m2
ck

Særlige krav til beton-
ens sammensætning:
- luftmængde
- fillerindhold
-eementtype
~- stenproeent

Kontakt betonfabrik

Begrænset mængde af
FA og MS og/eller ingen
tilsætning af FA og MS

Ja

Nej Flyveaske (FA) og mikro-
I----o-~siliea (MS) kan anvendes

"Ci)
:z:

Vinterbyggeri

Krav til
hurtig udtørring

Ja

Ja

8etonsammensætning 11

Krav om
-----~ vakuumbehandlin

Varm beton min. 15°C
If-------<

Krav til eementtype

Speeial sammensat
beton, se bilag 7





Beskyttelsesmateriet 13

Ja
Isoleringsmåtter.
Påsprøjtning af forseglingsmid

.--- del1) eller plastfolie udrullet på
lister, se bilag 11

Isoleringsmåtter.
Påsprøjtning af forseglingsmid-L-- ~

del1) eller plastfolie,
se bilag 11

"O)
:z:

Hurtig
afdækning

Ja

Påsprøjtning af forseglingsmid-
;;-- J_a~----fIdel1) eller plastfolie udrullet på

lister, se bilag 11

1) Det flydende forseglingsmiddel (curingmembran) må ikke hindre en god vedhæftning for en
efterfølgende belægning.

Påsprøjtning af forseglingsmid-
L...-- ~ del1) eller plastfolie,

se bilag 11

"(1)
:z:

Vinterbyggeri

Krav om
hurtig afdækning





Bestilling af beton 1151
l

Fra Emne Bemærkninger

CD
.~

Styrkeklasse MN/m2

® vlc . forhold

ø®® Konsistens mm

ø® Luftindblanding

® Flyveaske/mikrosilica (FAlMS)

ø Tilslagsmaterialeklasse, sten (P,M,A)

ø Tilslagsmaterialeklasse, sand (P,M,A)

® Stentype

ø Største stenstørrelse, beton

ø Største stenstørrelse, slidlag

ø® Vakuumbeton

® Varm beton

@ Cementtype
J,

I Forslag til betonrecept I
~

Recept Nej

ok?
~

Ja

CD•
Recept Nej

ok?
Ja

9

•
Recept Nej

ok?
Ja

10

Recept Nej

ok?
Ja

11

Recept Nej
ok?

Ja Endelig recept
. udstøbning kan
foretages


