
ROGNE HØGDEBASSENG - 3000 m3 - 2 kammer

• Dobbel forskaling

• 100 tonn armering

Svinn og riss-sprekker



• ENKELT• ENKELT

• EFFEKTIVT

• ØKONOMISK

• PERMANENT

• MILJØVENNLIG



NÅR SMÅ SKADER....



!!�������!!BLIR TIL 
STORE PROBLEMER



Er det virkelig så komplisert?



Både ja og nei,

men vi gjør det enkelt? 



HVORFOR ER IKKE BETONG TETT?



SAMMENSETNING

AV STANDARD BETONG



BETONG PÅ NÆRT HOLD

Kapillærsystem

Danner transportveier for 
vann i betongen.

Bildet viser 1 x 1 mm betong!

vann i betongen.

Porer

Danner vannreservoarer
i betongen.

Porer og kapillærer er alltid 
bundet sammen i et 
effektivt transportsystem for 
fuktvandring.





VANN I BETONG 

PÅ NÆRT HOLD



BETONG

OM BETONGSKADER

FARLIG TREKANT..

BRANN

Antennelig
materiale

VarmeLuft

VANN /
ANNEN 
VÆSKE

FROST
CO2
SALT
FORURENSING
SKADE

X
BETONG

SKADE



Jaha, men hva gjør vi? 



• ENKELT• ENKELT

• EFFEKTIVT

• ØKONOMISK

• PERMANENT

• MILJØVENNLIG



Sammen med råvareprodusenten har vi 

lykkes i å fremstille et meget rent produkt for 

produksjonen av Betongtett. 

REN REN 
KVARTSKVARTS--

SANDSAND

GÅR I GÅR I 
SMELTESMELTE--

OVNOVN

BLIRBLIR
TIL TIL 

RÅGLASSRÅGLASS

TRANSPORTTRANSPORT
TILTIL

FABRIKKFABRIKK

NATRIUMNATRIUM--
KARBONATKARBONAT
TILSETTESTILSETTES

VARMES I VARMES I 
TRYKKTANKTRYKKTANK

14001400°°CC

KJØLEKJØLE--
TÅRNTÅRN

Hva er Betongtett,

og hvordan lages det?

Gjennomsnittlig partikkelstørrelse er 

0.7 nanometer, 20 % av partiklene er mellom 

0,1-0,4 nanometer.

(1 nanometer = 1/1000 000 mm.)

BLIRBLIR
TILTIL

VANNGLASSVANNGLASS
******************

KLAR FOR KLAR FOR 
MARKEDETMARKEDET

BETONGTETTBETONGTETT
FORMULERINGFORMULERING

NYNY
KVALITETSKVALITETS--
KONTROLLKONTROLL

KJØRESKJØRES
GJENNOMGJENNOM
MAYNORSMAYNORS

FILTREFILTRE

KJØRESKJØRES
GJENNOMGJENNOM
FINFILTREFINFILTRE

KVALITETSKVALITETS--
KONTROLLKONTROLL



KAPILLÆRSYSTEMET IGJEN

Kapillærsystem

Danner transportveier for 
vann i betongen.

Bildet viser 1 x 1 mm betong!

vann i betongen.

Porer

Danner vannreservoarer
i betongen.

Porer og kapillærer er alltid 
bundet sammen i et 
effektivt transportsystem for 
fuktvandring.



INNTRENGINGSEVNE



INNTRENGINGSEVNE
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.. trenger dypt inn i betongen .. 

.. reagerer med alkalier, kalk og salter som finnes i all betong...

VIRKEMÅTE

.. vannet fordamper og silikatet går over til glass ..

.. som danner et fysisk materiale i betongen ..

.. som igjen tetter transportveiene (porer og kapillærer) for vann ..

.. har permanent effekt ..



ENKEL OG HURTIG PÅFØRING

Lett utstyr – ingen helsefare – ingen venting



HVORFOR
CONTROLL®BETONGTETT

Dokumenterte egenskaper

Kan påføres selv om underlaget er fuktigKan påføres selv om underlaget er fuktig

Økonomisk, enkelt og effektivt

Permanent

Ypperlig heftbro / forbehandling før påføring av andre produkter

Miljøvennlig , ufarlig / giftfritt / løsemiddelfritt / Ikke brennbart



Betongrens rengjør og avfetter betongflater, fjerner effektivt sot, smuss 
og grønske. Løser også mindre mørtelspill, kalk- og saltutslag,  rust o.l.  
Øker hefteevnen for maling eller belegg. Produktet er ikke etsende og 
inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk. 



Dyprens er et effektivt vannbasert alkalisk 
rensemiddel spesielt utviklet for fettede / oljete 
betongflater. Produktet har særdeles god løseevne 
på oljer, asfalt, fett, veisalt og de fleste 
dypttrengende / vanskelige forurensinger. Riktig 
brukt vil produktet løse gammelt og vanskelig smuss brukt vil produktet løse gammelt og vanskelig smuss 
dypt under overflaten.



Etter påføring herder Støvbinder  til en klar film 
som både er vannfast, diffusjonsåpen og UV-
bestandig.
Produktet er ikke etsende og inneholder ikke 
stoffer som er skadelige ved normalt bruk.stoffer som er skadelige ved normalt bruk.



Andre bruksområder:

- LETTERE RENGJØRING

- FORBEDRER HYGIENEN



Andre bruksområder:

- HINDRER GROING

- BEVARER UTSEENDE 

- ENKLERE RENHOLD



Betongtopp etterlater en sterk vann- og smussavstøtende overflate som 

er lett å holde ren, hindrer grønske og algevekst og har utmerket 

motstand mot saltutslag, luftforurensing og UV- stråling. Produktet gir en 

transparent beskyttelse på alle typer mur- og betongoverflater der man 

ønsker å beholde det naturlige utseendet. 


