AFFÄRSOMRÅDE

UTGÅVA

Betonggolv och konstruktioner

2020

Pågjutning
– på prefabbjälkklag

ON A SOLID GROUND
Kunskap om golv sedan 1929

Pågjutning på prefabbjälklag

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv och konstruktioner

UTGÅVA

2020

Plattbärlag
Plattbärlag är prefabricerade, armerade betongelement, som i sitt enklaste utförande används
som ”kvarsittande form” vid platsgjutna bjälklag. Att använda plattbärlag innebär många
fördelar då de kan förses med en mängd installationer som förenklar det fortsatta bygget, till
exempel eldosor och elgenomföringar till lättväggar, ventilationsstosar, räckesfästen och kantform. Dessutom kan vi utifrån önskemål göra runda hål till VVS, och utsättning av våtenheter
på plattbärlagens ovansida.
Plattbärlaget är tack vare detta både resurssnåla och flexibla. I det färdiggjutna bjälklaget
blir plattbärlagen dessutom en del i byggnadsstommens konstruktion, eftersom man får en helt
homogen, samverkande betongkonstruktion. Tjockleken på den platsgjutna betongen ligger
vanligtvis runt 200 mm.

Håldäck
Håldäck är ett prefabricerat och planparallellt betongelement med längsgående hål. Det används som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader, skolor, bostäder, hotell, industrier
och parkeringshus. Betongelementen är förspända och gjuts maskinellt med en bredd om 1,2
meter, men vid behov kan elementen sågas till en annan bredd. Längden är valfri och deras
massa kan varieras med hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas. Vertikala genomförningar kan utföras genom lokal håltagning eller avväxling av hela element. Håldäck
är väl anpassat till parkeringshus med långa spännvidder vilka minskar antalet pelare och
därmed ökar antalet möjliga parkeringsplatser. Innan pågjutningen utförs måste hålsäcken
foggjutas för att förhindra att betongen rinner igenom bjälklaget. Detta utförs vanligtvis av
stommleverantören. Tjockleken på en pågjutning ligger mellan 30-100 mm. Mindre än 30
mm brukar bjälklaget avjämnas med spackel för att få en plan yta.

Vid pågjutning ställs det höga krav på underlaget för att få en god vidhäftning. Speciellt gäller
det för pågjutningar på håldäck, där betongtjockleken varierar mellan 30-100 mm. Blästring
är en av de mest använda metoderna för att få bort den svaga cementhuden och ge en bättre
struktur på betongytan, för att ge en bättre vidhäftning vid pågjutning. Innan gjutning ska påbörjas bör betongytan dammsugas och förvattnas. Detta för att underlaget (hdf) inte ska suga
åt sig vattnet från den nygjutna betongen. Primer kan också applicerars för att säkerställa att
en god vidhäftning skapas mellan hdf’en och betongen.

ON A SOLID GROUND – Kunskap om golv sedan 1929

2 av 6

+46 (0)10-141 48 00

info@linotol.se

www.linotol.se

Helhetsleverantör inom golvlösningar
BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER

ARMERAD BETONG

DESIGNGOLV

FOGFRIA GOLV

UNDERHÅLL GOLV

ENTRÉGOLV

KLINKERGOLV

