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med svinnredusert gulvbetong

• Betongproporsjonering, dokumentasjon av gulvbetongens totale svinn
• Utførte referanseprosjekter
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Volumstabil betong

NB15 dekker ikke gulvkonsepter basert på betongtyper der 

svinnpotensialet er redusert til et nivå på linje med eller lavere enn 

betongens strekktøyningsevne, ved hjelp av spesielle tilsetninger. 

Slike gulv er ikke utsatt for opprissing pga fastholdte svinntøyninger, og 

prinsippene for rissviddebegrensning i denne publikasjonen er dermed 

ikke relevante. Sikker bruk av slike gulvkonsepter forutsetter at det 

reduserte svinnpotensialet kan dokumenteres.



Betongproporsjonering gulvbetong

• Minst mulig vann og sement

• Valg av bindemiddel

– Lavest svinn i Norcem Anlegg FA, men….

– Støpelighet, pumpbarhet og miljø

• Mest mulig stein

– Mindre steinmengde fører til mer sand

– Mer sand fører til mer sement

• Svinnreduserende tilsetning

• Ekspanderende tilsetning

• Konsistens: synk 220-230mm, SU 450-500mm



Forutsetninger fritt flytende gulv

• Løst fra vegger, søyler, pillastere, sluk o.l. (20mm etafoam e.l.)

• Løst fra underlag (glidesjikt; 1-2 lag 0,20mm plast)

• Godt komprimert grunn

• Tilleggsarmering hjørner

• Tykkelser ≥ 120 mm

• Herdemembran

• Fuktherding 



Forutsetninger for å lykkes

• Ha respekt for vær og vind!

• Mottakskontroll!

• Lønnsomt med betongpumpe ved støper over 20m3

• 3ʺ pumpeslange

– Steinreduksjon ved fibertilsetning

• Uttørkingssvinn (har mest å si for det totale svinnet)

– Avtar med økende fasthet (tørker oppover)

– Langsom utvikling

– Unngå finsats og R50 steinreduksjon

• Autogent eller selvuttørkingssvinn (sementen bruker opp vannet)

– Øker med økende fasthet / etablering av nye bindinger

– Mesteparten kommer på et tidlig stadium etter utstøping



Effekt av svinnreduserende tilsetning (SRA)



Dokumentasjon av totalt svinn iht NB15



Svinnmåling DØNN Fugefri B45 M40



Svinnmåling DØNN Fugefri B35 M45



Svinnmåling DØNN Fugefri B30 M60



Sammenstilling svinn DØNN Fugefri



Fordeler DØNN Fugefri

• Raskere og enklere planlegging 
og produksjon av gulv

• Ingen krevende skjæreriss

• Ingen fuger som knuses i 
kantene

• Større fleksibilitet

• Lavere vedlikeholdskostnader

• Volumstabil betong



Svinnreduserende tilsetning (SRA-N)

• Kapillære krefter på poreveggene reduseres (Effektivt på selvuttørkingssvinnet)

• Ca 30% svinnreduksjon etter 90 døgn

• Reduserer den endelige mekaniske styrken med ca 5%

• Vær oppmerksom ved MF-betong!

Vann + 

Mapecrete 

SRA-N



Ekspanderende tilsetning (Expancrete)

• En initial ekspansjon av betongen blir gradvis utlignet av svinn



Stålfiber

• Fritt flytende gulv –minst mulig friksjon mot underlaget (µ=0,5 – 0,7)

• Fordeler og demper spenningene i oppspenning- og 
avspenningsfasen

• Effekten er vanskelig å måle i laboratorium, men man ser den i felt



Automatisert fiberdosering

• Fiberdoseringsanlegg 
for stålfiber tilsatt i 
betongen

• Industrialisering

• God kvalitetssikring 
av dosering og 
doseringsnøyaktighet 



DØNN Fugefri = VOLUMSTABIL betong

• Et sementbasert system som inneholder både komponentene SRA-N,  Expancrete og 
stålfiber

• Reduksjon av det totale svinnet med mer enn 50%

• Utvider seg i løpet av de første dagene for så å kompensere med påfølgende krymping

• Den endelige lengden på det gitte elementet blir veldig lik den opprinnelige lengden



Entreprenør må 

ta kontroll over 

utførelsen!



Kontroll av utførelse

• Kontroll i utførelsesklasse 1: utføres av den som utførte arbeidet. 
Dette innebærer en kontroll som skal utføres på alt av arbeid som 
utføres –BASISKONTROLL

• Kontroll i utførelsesklasse 2: en intern systematisk og regelmessig 
kontroll med faste rutiner internt i selskapet som utfører arbeidet –EN 
INTERN SYSTEMATISK KONTROLL (Ofte problemer)

• Kontroll i utførelsesklasse 3: en kontroll i samsvar med nasjonale 
forskrifter og/eller produksjonsunderlaget. Kontrollen kan utføres av et 
annet selskap –EN UAVHENGIG KONTROLL (Aldri problemer)



Sulland Bil Hamar 2014 (NCC)

Gulv i utstillingshall:

• Benyttet M60

• DØNN Fugefri 1350 m2 med 60 x 60cm flis 
(ingen fuger)



Innlandsporten 2017 (ECO Sør)

Gulv i kjøpesenter:

• 3 mnd fra IG til åpning av senteret

• Benyttet M40 selvuttørkende betong (v/c = 0,37)

• Flislegging ca 1 uke etter utstøping

• DØNN Fugefri 1870 m2 med 30 x 30cm flis 
(ingen fuger)



Nortura Rudshøgda 2016 (Veidekke)

Gulv i produksjonslokale:

• Svært strenge krav til hygiene og renhold

• Benyttet M45

• DØNN Fugefri stålglatting/epoxy (ingen 
fuger)



• DØNN Fugefri baserer seg på samvirkende effekt mellom

– en ekspansiv tilsetning –EXPANCRETE

– en svinnreduserende tilsetning –MAPECRETE SRA-N

– STÅLFIBER til fordeling og demping av spenningene i hele tverrsnittet

– Minimum gulvtykkelse: 120mm

– Prosjektspesifikk beregning i hvert tilfelle med feltstørrelser inntil 2500m2

• Resultat:

– Volumstabil betong med høyere tetthet og økt levetid

– Trygt valg for flislegging (Benytt selvuttørkende betong ved tidligbelegging!)

• Normal dosering ved DØNN Fugefri:

– Expancrete: 5-6% av sementvekt

– Mapecrete SRA-N: 0,8 – 1,2% av sementvekt

– Stålfiber DE50/0,75N: 30-40kg/m3

Oppsummering volumstabil betong med stålfiber




