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for direkte eller indirekte følger av eventuelle feil eller mangler i publikasjonen, 
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av innholdet i publikasjonen. 

 



 

2 

 

Forord 

 

 
Denne publikasjonen er i stor del basert på en oversettelse av EFCA dokumentet ”Specification for 

Synthetic Resin and Polymer-modified Cementitious Floorings for Industrial Use”.   

 

Norsk forening for Betongrehabilitering har opprinnelig fått tillatelse fra EFCA til å oversette 

EFCA dokumentet ”Specification for Synthetic Resin and Polymer-modified Cementitious 

Floorings for Industrial Use” til norsk og utgi dette som en publikasjon i serien av NB-

publikasjoner. 

 

Denne utgaven er noe endret fra første utgave (NB publikasjon 30:2003), og er nå i større grad 

tilpasset norske forhold samt harmonisert med NS 3420 og kravene som stilles i EN 13813 og EN 

1504-2.  

 

Intensjonen er å gjøre denne publikasjonen kjent i det norske fagmiljøet, slik at det kan etableres en 

felles plattform hva gjelder systembetegnelser, produktkrav og behovet for informasjonsutveksling 

mellom utførende og administrasjonen på byggeplass.   

 

Publikasjonen tar også for seg parametere for å skape en felles plattform for utforming av denne 

typen belegg, samt toleranser, krav og kontroll av produktet.   

 

 
Siste revisjon av publikasjonen er utarbeidet av en komité bestående av: 

Paul Stavem, Mapei AS (leder) 

Lars Erik Løvdal, Flowcrete AS 

Ola Dalbakken, Sika AS 

Hans Kristian Knobel, BASF AS 
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1. Innledning 
 

 

Publikasjonen gir anbefalte minimumskrav for bruksegenskaper, funksjoner og metoder med 

hensyn til legging av herdeplastbelegg.  Gulvbeleggene er basert på et flytende herdeplastsystem, 

der herdingen skjer ved polymerisasjon av plastkomponentene. 

 

Betong som sliteoverflate kan fungere tilfredsstillende i mange industrielle sammenhenger, men er 

mindre funksjonell der det kreves at lokalet skal være kjemikaliebestandig, hygienisk, lett å 

rengjøre, slagfast, og tåle mekanisk belastning og slitasje.  Hovedfordelene med herdeplastbelegg 

er følgende: 

 

a) permanent vedheft til underlaget, 

b) forbedret motstandsevne mot et bredt spekter av aggressive kjemikalier, 

c) tetthet overfor væsker, 

d) forbedret motstandsevne, seighet, bestandighet, elastisitet, lengre levetid og 

motstandsdyktighet mot slag og slitasje,  

e) støvfrihet, 

f) hygieniske og lettstelte overflater (desinfiserbare overflater), 

g) større motstandsevne mot sprekkdannelser,  

h) lav byggehøyde, 

i) rask legging og herding med minimale avbrudd for den normale driften, 

j) bedre estetisk uttrykk med muligheter til å legge dekorative og fugefrie overflater. 

k) miljøeffektivitet 

l) kan tilpasses krav til økt komfort, trinnlydsdemping, elektrisk ledningsevne mm. 
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2. Omfang 
 

 

Publikasjonen dekker beskrivelse, funksjoner, konstruksjon og legging av selvutjevnende eller 

glattede herdeplastprodukter og plastbasert mørtel med vedheft til underlaget til bruk i i 

industrielle, kommersielle, offentlige og private arealer.  Herdeplastbelegg kan inndeles i flere 

forskjellige typer avhengig av tykkelse og overflate-egenskaper (kfr. Tabell 1.) 

 

Tabell 1. Herdeplastbaserte løsninger 

 

 

Type 

 

 

Terminologi 

 

Typisk tykkelse 

 

Beskrivelse 

Referanse til 

NS 3420 

1 Impregnering/støvbinding Delvis 

filmdannende 

behandling med 

tykkelse opptil 

150 µm  

Påføres i to eller flere 

lag, normalt 

løsemiddel- eller 

vannbasert. 

 

Impregnering  

2 Maling Sluttykkelse  

150–300 µm 

Påføres i to eller flere 

lag, normalt 

løsemiddel fri, men 

kan være løsemiddel- 

eller vannbasert. 

Tynnfilmsbelegg 

(< 1 mm)  

3 Tykkfilmsmaling Sluttykkelse  

300–1000 µm  

Påføres i to eller flere 

lag, vanligvis 

løsemiddel fri. 

Tynnfilmsbelegg 

(< 1 mm) 

4 Flersjiktsbelegg 1 mm + 

(normalt 2-7 

mm) 

Flere lag tynnsjikts- 

eller selvutjevnende 

belegg med tilslag, 

beskrives ofte som 

multi-”, «slurry», eller 

”sandwich-” systemer. 

Tykkfilmsbelegg 

(> 1 mm) 

5 Selvutjevnende og 

sprøytepåførte belegg 

1–5 mm Selvutjevnende eller 

sprøytepåførte belegg 

med glatt overflate; 

kan ha overflatedekor. 

Tykkfilmsbelegg 

(> 1 mm) 

6 Mørtelbelegg/ 

Kompaktbelegg 

3 mm + Belegg med mye 

fyllstoff, glattes med 

brett eller helikopter.  

Utføres generelt med 

en topplakk for å 

redusere porøsiteten. 

Tykkfilmsbelegg 

(> 1 mm) 

7 Selvutjevnende belegg for 

store belastninger 

4–6 mm Belegg fylt med tilslag.  

Beleggene er glatte og 

kan leveres med 

overflatedekor. 

Tykkfilmsbelegg 

(> 1 mm) 

8 Mørtelbelegg/kompaktbelegg 

for store belastninger 

6 mm + Belegg oppbygd med 

tilslag – glattes med 

brett eller helikopter, 

og har liten porøsitet. 

Tykkfilmsbelegg 

(> 1 mm) 
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En del av disse gulvtypene kan lages med spesielle dekorative effekter, for eksempel med 

fargepartikler eller flak i overflaten.  Terrazzo lignende overflater (slipte med eksponert tilslag) kan 

legges med gulvbeleggtyper av for eksempel type 6 og 8.  De fleste typene kan også leveres med 

sklisikring eller i antistatisk/konduktiv utførelse. 

 

 

3. Definisjoner 
 

 

3.1 Blandingskomponenter 
 

3.1.1 Tilsetningsstoffer 
Materialer som tilsettes i små mengder i blandingsprosessen, for å modifisere egenskapene i 

sementbaserte avrettingsmasser og støpemasse, i fersk og/eller herdet tilstand, og som er i samsvar 

med EN 934. 

 

3.1.2 Pigment 
Finfordelt, uløselig fast materiale som gir farge og ugjennomskinnelighet på gulvprodukter og  

gulvsystemer. 

 

3.1.3 Primer 
Flytende produkt som påføres underlaget før det ferdige gulvbelegget skal legges.  Benyttes for å 

forsegle og forsterke overflaten av et porøst underlag, og for å bedre heften til det ferdige belegget. 

 

3.1.4 Herdeplast 
Reaktivt organisk polymerbindemiddel som består av en eller flere komponenter som reagerer ved 

aktuell omgivelsestemperatur. Eksempler er epoksy, polyester, vinylester, polyuretan, polyurea og 

akrylat (mma)  

 

 

3.2 Systemkomponenter 
 

3.2.1 Herdemembran 
Produkt som påføres på en nystøpt betongoverflate for å redusere fukttap pga. fordampning. 

 

3.2.2 Isoleringsmateriale 
Materiale som inngår i belegget/konstruksjonen for å gi lyd- og/eller varmeisolasjon. 

 

3.2.3 Armering 
Stenger, tråd, nett eller fibrer som tilsettes eller legges i avrettingslaget/belegget. 

 

 

3.3 Konstruksjon 
 

3.3.1 Underlag 
Bygningsdel som fungerer som bærende underlag for avretting/påstøp eller annet gulvsystem. 

 

3.3.2 Avrettingslag 
Ett eller flere sjikt avrettingsmateriale lagt ut direkte på underlaget på byggeplass, med eller uten 

glidesjikt eller isolerende sjikt, for å oppnå ett eller flere av følgende:  

– bestemte høyder, 

– fungere som underlag for gulvbelegg, 

– fungere som sliteflate. 
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3.3.3 Gulvbelegg 
Det øverste sjiktet i en gulvkonstruksjon som fungerer som sliteflate.  Sjiktet kan bestå av ett 

produkt eller et system av produkter og/eller gulvbelegg av fuger eller frie kanter. 

 

3.3.4 Renne 
Langsgående fordypning i en gulvoverflate, som er utformet for å samle opp væske som flyter på 

overflaten og føre denne til et avløp. 

 

3.3.5 Støpeskjøt 
Skjøt som oppstår ved at arbeidet avbrytes, planlagt eller tilfeldig, og der det videre arbeidet 

medfører en diskontinuitet i overflaten. 

 

3.3.6 Fuge 
Planlagt skille helt gjennom eller noe ned i tykkelsen av avrettingslaget, belegget eller en annen 

bygningsdel. 

 

3.3.7 Bevegelsesfuge/ekspansjonsfuge 
Fuge mellom bygningsdeler, avrettingslaget eller belegget, som kan absorbere forandringer i 

dimensjon eller bevegelse i konstruksjonen. 

 

3.3.8 Randfuge/isoleringsfuge 
Isolerende fuge som plasseres mellom avrettingslaget eller belegget og vertikale bygningsdeler. 

 

3.3.9 Sokkel/fotlist 
Fortsettelse av gulvbelegget oppover nedre del av vertikal bygningsdel.  

 

3.3.10 Sliteflate 
Øvre delen av et belegg, som fungerer som overflaten på det ferdige belegget. 

 

3.3.11 Bor kjerne 
Sylindrisk utboret prøve, tatt ut fra herdet avrettingslag, belegg eller annen bygningsdel. 

 

 

3.4 Produkt 
 

3.4.1 Heftende avrettingslag/belegg 
Avretting/belegg som hefter til underlaget. 

 

3.4.2 Sementbasert avrettingslag/påstøp 
Avretting/påstøp der bindemiddelet er sement. 

 

3.4.3 Fuktsperre 
Ett eller flere sjikt som reduserer/forhindrer fuktgjennomgang. 

 

3.4.4 Selvutjevnende avrettingslag/belegg 
Flytende blanding med selvutjevnende (eller selvnivellerende) egenskaper. 

 

3.4.5 Grovavretting 
Avretting som legges for å jevne ut større ujevnheter i underlaget, dekke rør eller gi en bestemt 

helning. 
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3.4.6 Monolittisk avretting/påstøp 
Sementbasert avretting/påstøp som legges vått i vått på et nystøpt betongunderlag. Kan også utføres 

som limt påstøp etter EN 1504-4 

 

3.4.7 Polymermodifisert sementbasert avretting (PCC) 
Gulvavretting der bindemiddelet er en hydraulisk sement som er modifisert ved tilsetning av 

polymerdispersjon eller et redispergerbart polymerpulver, med et minimum innhold av tørr 

polymer på 1 % av den totale resepten (ekskl. tilslagpartikler større enn 5 mm). 

 

3.4.8 Armert avrettingslag 
Avrettingslag som inneholder armering. 

 

3.4.9 Overflateforsegling 
Et flytende produkt som påføres gulvoverflaten for å forsegle porøsitet, og vanligvis for å forbedre 

den kjemiske bestandigheten, utseendet og/eller for å redusere støving fra overflaten. 

 

3.4.10 Herdeplastbelegg (PC) 
Blanding av herdeplast, tilslag og pigmenter som herder ved en kjemisk reaksjon, som ikke er en 

oksiderende tørking. 

 

3.4.11 Herdeplastbasert avrettingslag 
Avrettingslag eller skrapelag der bindemiddelet er en herdeplast. 

 

3.4.12 Tynnsjiktsbelegg 
Herdeplastbasert flytende belegg, som kan påføres som et tynt belegg på betong eller annet 

underlag, og som herder til en sammenhengende sliteflate. 

 

 

3.5 Egenskaper 
 

3.5.1 Brukstid 
Tiden etter blanding, der belegningsmaterialet kan påføres og bearbeides uten at egenskaper som 

vedheft, komprimering og overflatefinish forringes. 

 

3.5.2 Konsistens 
Et mål på flyteegenskaper til et ferskt, blandet materiale som karakteriserer hvor lett materialet er å 

bearbeide. 

 

3.5.3 Krakelering 
Nettverk av uregelmessige, sammenhengende hår-riss i beleggets overflate. 

 

3.5.4 Elektrisk motstand 
Et mål på beleggets evne til å avlede elektrisk strøm. 

 

3.5.5 Produktidentifikasjon 
Termen brukes i forbindelse med produksjonskontroll i forbindelse med f.eks. CE-merking, og 

henspiller til at produktet er likt med referanseprøven. 

 

3.5.6 Planhet 
En overflates samsvar med en referanseflate, innenfor tillatte toleranser. 
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3.5.7 Osmose 
En fysisk prosess, der fuktigheten i et betongunderlag påvirkes av forekomsten av løselige salter 

eller et annet løselig materiale i underlaget, og som forårsaker blæredannelse mellom 

betongunderlaget og belegget. 

 

3.5.8 Funksjon 
Et produkts eller et systems evne til å gi et holdbart gulv med gode bruksegenskaper innen et 

bruksområde. 

 

3.5.9 Funksjonskrav 
De mekaniske, fysiske og kjemiske egenskapene som kreves av et produkt og/eller et system. 

 

3.5.10 Porøsitet 
Forhold mellom porevolum og materialets totalvolum. 

 

3.5.11 Heftfasthet 
Den strekkraft pr. flateenhet som skal påføres vinkelrett på overflaten, og sentrisk på trekkeflaten, 

og som forårsaker brudd. 

 

3.5.12 Selvnivellerende 
Materialets evne til å flyte ut og danne en plan, horisontal overflate. 

 

3.5.13 Selvutjevnende 
Materialets evne til å danne en jevn overflate av seg selv. 

 

3.5.14 Overflatehardhet 
Materialoverflatens evne til å motstå inntrykning av for eksempel en stålinnretning med spesifisert 

last. 

 

3.5.15 Overflatejevnhet 
Mål på gulvoverflatens jevnhet. 

 

3.5.16 Tid før bruk 
Den tid som kreves for å oppnå tilstrekkelig mekanisk styrke før tiltenkt bruk.  

 

 

3.6 Utførelse 
 

3.6.1 Primersjikt 
Sjikt som forsegler underlaget samt forbedrer beleggets heft. 

 

3.6.2 Komprimering 
Manuell eller maskinell bearbeiding for å øke tettheten av ferskt beleggmateriale. 

 

3.6.3 Referansenivå 
Referansehøyde som bestemmer høyden for de forskjellige bygningsdeler. 

 

3.6.4 Ferdig underlag 
Underlag som er klart til å bli påført et belegg uten behov for forutgående avretting. 

 

3.6.5 Forbehandling  
Sliping/slyngrensing/fresing av en overflate for å gi overflaten en struktur, fjerne ujevnheter samt 

sikre heft og fjerne slamhinne. 
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3.6.6 Oppretting med fall 
Oppretting som er lagt med en definert helning for å lette avrenning. 

 

3.6.7 Avstrøing av overflate 
Jevn spredning av fint tilslag eller andre spesielle materialer i overflaten av et herdeplastbelegg 

mens det fremdeles er flytende. 

 

3.6.8 Glatting 
Overflatebearbeiding av nylagt gulv ved hjelp av håndholdt eller maskinelt glatteverktøy. 

 

3.6.9 Gulvvarme 
Varmesystem i gulv. 

 

4. Produktkrav 
 

 

4.1 Funksjons- og dokumentasjonskrav 
 

Det stilles ulike krav dokumentasjon avhengig av hvilke tiltenkt bruksråde produktene har. 

Dette styrk av felles europeiske krav til CE-merking. Disse dokumentasjonskravene er nært 

knyttet til funksjonskrav, og det er hensiktsmessig å se disse under ett.   

 

4.1.1 Innendørs – dekorative gulv 

 

Dokumentasjonskrav for alle typer gulv innendørsbasert basert på syntetisk harpiks 

(herdeplast) er gitt etter NS-EN 13813: 
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-‘ikke relevant å teste 
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Det er også aktuelt så stille krav til:  

Elektrisk motstand 

Kjemisk bestandighet 

Brannpåvirkning 

Avgivelse av korroderende materialer 

Vanndamppermeabilitet 

Varmemotstand 

Vannpermeabilitet 

Trinnlydisolasjon 

Lysabsorpsjon 

 

Det stilles i EN 13813 noen minstekrav i forhold til å kunne markedsføre produktet til dette 

bruksområder, men det vil i mange tilfeller være aktuelt å stille strengere krav enn dette. 

 

Minstekravene er gitt ved: 

 

Egenskap Klasse 

Syntetisk harpiks  

Slitestyrke < RWA 10 eller <AR1 

Heftfasthet >B1,5 

Slagstryke (slagseighet) >IR4 

 

 

4.1.2 Innen- og utendørs gulv – for å beskytte betong 

 

Dokumentasjonskrav for alle typer gulv inne- og utendørs dersom intensjon er å beskytte 

betong er dekket av EN 1504-2. Denne standarden inneholder langt mer omfattende 

dokumentasjonskrav enn EN 13813, og henviser til EN 1504-9 som beskriver prinsipper 

(hva som skal oppnås) og metoder (hvordan det kan oppnås).  
 

 

Prinsipp  Beskrivelse av prinsipp  Metode Metodebeskrivelse 

1 Beskyttelse mot inntrengning M 1.1 Hydrofoberende 

impregnering 

M 1.2 Impregnering 

M 1.3 Belegg 

2 Regulering av fuktinnhold M 2.1 Hydrofoberende 

impregnering 

M 2.2 Belegg  

M 2.3 Impregnering 

5 Økning av fysisk motstand M 5.1 Belegg 

M 5.2 Impregnering 

6 Økt motstand mot kjemikalier M 6.1 Belegg 

M 6.2 Impregnering 

8 Økning av elektrisk motstand M 8.1 Hydrofoberende 

impregnering 

M 8.2 Impregnering 

M 8.1 Belegg 
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Dokumentasjonskravene som stilles til produktene er direkte relatert til dette, og er satt i 

system slik tabellen under viser. 

 

Tabellen angir funksjonskrav som alltid skal dokumenteres, og krav som kan/bør 

dokumenteres ved enkelte bruksområder.  

 

 

 
 Beskyttelse mot 

inntrengning 

Regulering av 

fuktinnhold 

Økning av 

fysisk 

motstand 

Økt 

motstand 

mot 

kjemikalier 

Økning av 

elektrisk 

motstand 

Funksjonskrav 1.3 - B 2.2 - B  5.1 - B 6.1 - B 8.2 - B 

 

lineært uttørkingssvinn □ □ □ □ □ 

trykkfasthet   □ □  

temperaturutvidelses-

koeffisient 

□ □ □ □ □ 

slitestyrke  
 ▪ 

  

heftfasthet (cross-cut test) □ □ □ □ □ 

CO2-permeabilitet 
▪ 

    

vanndamppermeabilitet 
▪ ▪ 

  
▪ 

kapillær absorpsjon og 

vannpermeabilitet ▪ ▪ ▪ 
□ 

▪ 

termisk kompatibilitet ved 

heftprøving etter: 

 

-fryse-/tinesykling med 

saltvannseksponering 

□ □ □ □ □ 

-styrtregnpåkjenning 

(temperatursjokk) 

□ □ □ □ □ 

-temperaturvekslinger uten 

saltvannseksponering 

□ □ □ □ □ 

-aldring, 7 døgn ved 70 ° C □ □ □ □ □ 

motstand mot termosjokk □  □ □  

oppførsel etter simulert 

væraldring (UV-

bestandighet) 

□ □ □ □ □ 

kjemisk motstand  □     

motstand mot sterke 

kjemiske angrep 

   
▪ 

 

rissoverbyggende evne □ □ 
 

□ □ 

slagseighet   
▪ 

  

heftfasthet 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

brannklassifisering □ □ □ □ □ 

sklimotstand/overflate-

friksjon 

□ □ □ □ □ 
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heft på våt betong □ □ 
 

□  

motstand mot 

kloridinntrenging 

□     

antistatisk oppførsel □ □ □ □ □ 

 

 

Som for EN 13813 stiller EN 1504-2 er rekke minstekrav, samt gir klasseinndelinger for en 

del funksjonskrav.  

 

Minstekravene er gitt ved: 

 

 
Funksjonskrav  

lineært uttørkingssvinn Det stilles krav at svinn skal være <0,3 % for stive systemer med 

tykkelse > 3mm.  
trykkfasthet Til bruk på områder hvor det er trafikk:  

-med polyamid hjul; Klasse I > 35 N/mm2 

-med stål hjul; Klasse II > 50 N/mm2 
temperaturutvidelses-koeffisient For stive belegg med tykkelse mer enn 1 mm som brukes 

utendørs stilles det krav til at T < 30 x 10-6 K-1. 
slitestyrke Som standard skal dette dokumenteres dette ved tabertest, hvor 

det stilles minimumskrav til < 3000 mg slitasje (H22, 1000 

omdreininger, 1000g vekt). 
heftfasthet (cross-cut test) Dokumentasjon av heftfasthet (cross-cut test) kan være aktuell 

noen bruksområder hvor systemet består av tynne sjikt. Metoden 

er ikke egnet for systemer med filmtykkelse over ca 500 my.  
CO2-permeabilitet Dette stilles krav til CO2 SD > 50 m dersom produktet skal 

klassifiseres som CO2-bremsende. 
vanndamppermeabilitet Produktet kan etter standarden klassifiseres i tre klasser;  

klasse I: SD < 5 m 

klasse II: 5 m < SD < 50 m  

klasse III: SD > 50 m. 
kapillær absorpsjon og 

vannpermeabilitet 
Det stilles et minimumskrav at vannopptak; w < 0,1 kg/m2 · h

0,5. 

Dersom w er lavere enn 0,01 kg/m2 · h
0,5 er det forventet at 

belegget også vil kunne stoppe inntrenging av klorider. 
termisk kompatibilitet ved 

heftprøving etter: 

 

-fryse-/tinesykling med 

saltvannseksponering 
Det stilles krav til at behandlingen etter prøving skal være uten 

delaminering, riss, blærer og at vedheft tilfredsstiller 

minimumskrav.   

 

For fleksible eller rissoverbyggende systemer ikke utsatt for 

trafikk: > 0,8 (0,5) N/mm2  

For fleksible eller rissoverbyggende systemer utsatt for trafikk: > 

1,5 (1,0) N/mm2  

For stive systemer ikke utsatt for trafikk: > 1,0 (0,7) N/mm2  

For stive systemer utsatt for trafikk: > 2,0 (1,5) N/mm2  
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Verdier gjelder gjennomsnittlig vedheft (parentes angir laveste 

målte verdi) 
-styrtregnpåkjenning 

(temperatursjokk) 

Som over 

-temperaturvekslinger uten 

saltvannseksponering 

Som over 

-aldring, 7 døgn ved 70 °C Som over 

motstand mot termosjokk Som over 

oppførsel etter simulert væraldring 

(UV-bestandighet) 
Generelt skal produktet etter testing ikke ha avflassing, riss eller 

blærer. Fargeavvik og kritting kan aksepteres, men skal alltid 

angis. 
kjemisk motstand  Visuell kontroll etter 30 døgn i aktuell testvæske 

motstand mot sterke kjemiske 

angrep 

Endring av hardhet (f.eks. Shore A/D) skal være mindre en 50 % etter 

eksponering for testvæske 

Klasse I: angir bestandig i 3 døgn 

Klasse II: angir bestandig i 28 døgn 

Klasse III: angir bestandig i 28 døgn under trykk 
rissoverbyggende evne Rissoverbyggende evne angis med relevant klasse, og aktuell 

temperatur. 

 

Statiske riss: Dette er tilfeldige riss som kommer i en 

konstruksjon, men som etter at de er dannet ikke har endringer i 

rissvidde. Eksempler på dette kan være riss pga setninger. 

 

Klasse  Rissvidde 

A1 >0,100 mm 

A2 >0,250 mm 

A3 >0,500 mm 

A4 >1,250 mm 

A5 >2,500 mm 

 

Dynamisk riss: Dette er tilfeldige riss som kommer i en 

konstruksjon, men som etter at de er dannet vil ha 

bevegelser/endringer i rissvidde. Eksempler på dette kan være 

endringer i rissvidde pga. temperatur, eller på grunn av 

dynamiske laster.  

 

Klasse Rissvidde Antall sykler 

B1 0,05 mm (0,10 mm 

-> 0,15 mm) 

100 

B2 0,05 mm (0,10 mm 

-> 0,15 mm) 

1000 

B3.1 0,20 mm (0,10 mm 

-> 0,30 mm) 

1000 

B3.2 0,20 mm (0,10 mm 

-> 0,30 mm) 

20000 

B4.1 0,30 mm (0,20 mm 

-> 0,50 mm) 

1000 
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B4.2 0,30 mm (0,20 mm 

-> 0,50 mm) 

20000 

 

slagseighet Funksjonskrav kan angis i tre klasser;  

 

Klasse I: > 4 Nm 

Klasse II: > 10 Nm  

Klasse III: > 20 Nm 
heftfasthet Heftfasthet skal alltid dokumenteres for belegg.   

 

For fleksible eller rissoverbyggende systemer ikke utsatt for 

trafikk: > 0,8 (0,5) N/mm2  

For fleksible eller rissoverbyggende systemer utsatt for trafikk: > 

1,5 (1,0) N/mm2  

For stive systemer ikke utsatt for trafikk: > 1,0 (0,7) N/mm2  

For stive systemer utsatt for trafikk: > 2,0 (1,5) N/mm2  

 

Verdier gjelder gjennomsnittlig vedheft (parentes angir laveste 

målte verdi) 
brannklassifisering Krav som stilles til materialer i forbindelse med brann er angitt i 

teknisk forskrift med tilhørende veiledning. Det er her angitt 

preaksepterte ytelser som avhenger av aktuelt område, og samt 

brann- og risikoklasse.     
sklimotstand/overflate-friksjon Denne angir krav til sklisikring for tre områder:  

 

Klasse I: >40 enheter – Test på vått underlag inne 

Klasse II: >40 enheter – Test på tørt underlag inne 

Klasse III: >55 enheter – Test på vått underlag ute 
antistatisk oppførsel Klasse I: > 104 og <106 Ω (Eksplosiver) 

Klasse II: > 106 og <108 Ω (Eksplosjonsfarlig områder) 
heft på våt betong Dersom belegget skal påføres på fersk betong eller betong med 

høyt fuktinnhold er det aktuelt å dokumenteres dette.  
motstand mot kloridinntrenging Ingen standardiserte krav, men dersom w er lavere enn 0,01 

kg/m2 · h0,5 er det forventet at belegget også vil kunne stoppe 

inntrenging av klorider. 

 

 

4.2 Samsvarserklæring 
 

Ytelseserklæring og CE-merking 

 

Produktene som brukes skal være CE merket etter EN 13813.  

 

Dersom intensjonen er å beskytte betongen skal produktet i tillegg være CE merket etter  

EN 1504-2. 

 

Produsenten skal utarbeide ytelseserklæring for produktene i henhold til gjeldene lovkrav. 

 

Systemet for produksjonskontroll skal for EN 13813 være system 4 og for EN 1504-2 være system 

2+ dersom ikke annet er angitt. 
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5. Informasjonsutveksling og tidsplan 
 

 

5.1 Generelt 
 

Det skal sørges for kommunikasjon og informasjonsutbytte mellom alle parter som er involvert i 

byggeprosessen, slik at alle har fullstendig kjennskap til gulvleggingsarbeidet og kan samarbeide 

om å oppfylle de forutsetningene som kreves for et tilfredsstillende resultat. 

 

Enkelte av punktene i 5.3, 5.4 og 5.5 kan kreve ytterligere forberedelser eller prosedyrer.  Ansvaret 

for disse skal klargjøres før arbeidet påbegynnes. 

 

 

5.2 Valg av beleggtype 
 

Ved prosjektering og under legging er det viktig at alle involverte parter kommuniserer for å sikre 

at produktet som velges egner seg godt til forholdene og funksjonen både under leggingen og under 

driftsforhold.  Derfor skal de nedenstående punktene tas i betraktning i den grad de er relevante: 

 

a) Den tiltenkte bruk av herdeplastbelegget, inklusive trafikkbelastning, omfang og 

hyppighet, 

b)  Belastningens art, både statisk og dynamisk, 

c)  Forekomst av kjemikalier som kan komme i kontakt med belegget (inkl. de som 

brukes til rengjøring og sterilisering), og kjemikalieutslippenes omfang, hyppighet, 

konsentrasjon og temperatur, 

d)  Temperaturer som gulvet skal tåle ved normal drift eller under rengjøring, og enten 

eksponeringen er fra strålevarme, ledet varme eller direkte kontakt, 

e)  Farge, jevnhet og bestandighet, estetiske krav og dekorative effekter, 

f)  I hvor stor grad kommer belegget til å utsettes for direkte sollys eller UV-stråling, 

g)  Samsvar med spesielle krav for næringsmiddelindustri, 

h)  Spesielle krav, som sklisikkerhet eller konduktive (antistatiske) egenskaper, 

i)  Beleggets forventede levetid, 

j)  Beleggets tykkelse, 

k)  Tidsrom avsatt for legging og herding, 

l)  Underlagets type, alder og egenskaper, i den grad dette er kjent, samt informasjon 

om eventuell tidligere bruk av gulvet som kan påvirke heft, samt hvilken 

forbehandling som kreves, 

m)  Helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål ved legging og under drift. 

n) Fuktkontroll 

 

 

5.3 Informasjon som skal gis til gulventreprenøren fra oppdragsgiver/byggherre 
 

Relevant informasjon skal gis i god tid til den som er ansvarlig for å legge belegget og til andre 

som kan bli berørt av arbeidet.  Informasjonen skal inneholde følgende punker i den grad de er 

relevante: 

 

a)  Beskrivelse av objekt, beliggenhet og adresse, samt adkomstvei, 

b) Kontraktsforutsetninger som berører denne delen av arbeidet, 

c) Beliggenhet og område der belegget skal legges, 

d) Høyde på ferdig gulv, fallforhold og maksimalt tillatte avvik fra referanseplan i 

hvert område, 

e)  Toleranseklasse for overflaten i ferdig belegg, 

f)  Type fuktsperre og isolering, hvis dette er lagt inn, 
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g)  Type og tykkelse på eventuell avretting og om det skal benyttes herdemembran, 

h)  Hvordan forbehandles underlaget, type behandling og struktur, 

i)  Arbeid som følge av installasjoner som trekkes gjennom gulvet, 

j) Utforming av fuger, 

k)  Utforming av renner, 

l)  Utforming av sokler, hulkiler og faser, 

m)  Utforming av kantavslutninger til brønner, renner, tilstøtende belegg og terskler, 

n)  Spesifikke krav forbundet med gulvvarme, 

o)  Tidspunkt for planlagt start av oppvarming i bygget, 

p)  Dato for ferdigstillelse av underlag eller påstøp som skal legges, 

q)  Tidsplan med dato for oppstart og ferdigstillelse av de forskjellige arealer av 

belegget i bygget, 

r)  Detaljer og beskrivelse av evt. spesielle tester det stilles krav om, 

s)  Mulige restriksjoner i forhold til arbeidstid, 

t)  Begrensninger i forhold til leggearbeidet pga. pågående produksjon eller andre 

aktiviteter. 

u) Kontaktperson 

 

 

5.4 Informasjon som skal gis av gulventreprenøren 
 

Gulventreprenøren skal i god tid sørge for å gi de som er ansvarlig for bygget de nødvendige 

opplysninger om hva som trengs for å kunne legge belegget.  Informasjonen skal inneholde 

følgende punkter i den grad de er relevante: 

 

a)  Krav til områder som skal stilles til rådighet for lagring og blanding av materialer 

og om det kreves temperaturkontroll, 

b)  Temperatur- og fuktkrav i lokalene der belegget skal legges, 

c)  Krav til el-forsyning og belysning under leggearbeidet, 

d)  Krav om avskjerming av arbeidsområder fra tilliggende områder i bygget, 

e)  Tid fra legging til gulvet kan tas i bruk til – persontrafikk, kjøretøy, vann- og 

kjemikalieeksponering, 

f)  Nødvendig forarbeid på underlaget, omfang og type, 

g)  Nødvendig beskyttelse av belegg mellom legging og overtakelse. 

  

 

 

5.5 Fremdriftsplan 
 

Det skal tas hensyn til følgende: 

 

a) herding og nødvendig uttørking av betongunderlaget eller påstøpen, og/eller den 

polymermodifiserte sementbaserte avrettingsmassen 

b)  tidsintervall fra oppstart av leggearbeider til leggearbeidene er fullført, 

c)  tiden som er nødvendig for herding og beskyttelse av det ferdige belegget mot 

skader som kan forårsakes av andre yrkesgrupper, inklusiv tidsintervall med 

adgangsbegrensning. 
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6. Materialer 
 

 

Herdeplastbelegg, uansett type, inneholder vanligvis tre hovedkomponenter: plast-harpiks, reaktiv 

herder, fyllstoff og/eller tilslag.  Vanligvis leveres herdeplastbaserte gulvbelegg med disse tre 

komponentene, men i enkelte tilfeller, særlig for maling og tynnfilmsmaling, kan fyllstoffet være 

innblandet i en av væskekomponentene.  Noen systemer kan også inneholde flere komponenter, 

som pigmenter, akseleratorer, grovt tilslag og/eller avstrø-materiale. 

 

I de fleste tilfellene leveres det en spesiell primer.  Avhengig av produkt er det også mulig å få 

spesiell topplakk som påføres på topp av selve belegget.  Primere og topplakken er vanligvis to-

komponentsprodukter som består av en væskekomponent og en reaktiv herder, men av og til kan 

det også være en-komponente materialer. 

 

For alle herdeplastprodukter starter herdingen, idet væskekomponentene blir godt blandet og 

omdannes til en polymer.  For å oppnå best mulig resultat og en optimal kjemisk utherding, må 

komponentene blandes slik produsenten anviser. 

 

Plast-harpiksen og den reaktive herderen er vanligvis begge væsker, men for noen produkttyper kan 

herderen være pulver, pasta eller fuktighet (fra luft eller tilført).  De enkelte komponentene kan 

bestå av en blanding av kunstharpiks, herder, katalysatorer og andre modifiserende 

tilsetningsstoffer.   

 

Gulvproduktene leveres oftest fra produsent i forhåndsveide sett, slik at blandingsforholdet blir 

riktig og man slipper å veie komponentene på byggeplass.  Disse settene bør ikke oppdeles fordi 

det vil være vanskelig å sikre at blandingsforholdet blir rett. I enkelte tilfeller er det mulig å levere 

enkelte av komponentene i bulk, for deretter å bli oppveid på byggeplassen, forutsatt at det utføres 

kvalitetskontroll. Dersom plastkomponentene i væskeform inneholder fyllstoff eller pigment, må 

man være svært nøye for å sikre at de oppveide mengdene har lik sammensetning, da en oppdeling 

vil medføre variasjoner i farge eller mekaniske egenskaper dersom det er noen form for separasjon 

i komponentene. 

 

Det finnes en rekke forskjellige herdeplasttyper som kan fungere som bindemiddel i et belegg.  

Typiske eksempler er epoksy, metylmetakrylat, polyuretan, polyurea, polyester, vinylester og 

kombinasjoner av disse.  Under pkt. 8 gjennomgås hvilke forhold som kan påvirke valg av 

bindemiddeltype. 
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7. Beskrivelse, utforming og design 
 

 

7.0 Beskrivelse av arbeider. 
 

Beskrivelser av arbeider kan lages på ulike måter hvor intensjonen av arbeidet må vurderes i 

forkant.  

 

Arbeider som relateres til beskyttelse, vedlikehold eller rehabilitering av betong er dekket av 

standardverket i NS 1504 serien som gir spesielle krav til produkter, dokumentert kompetanse, 

utførelse og kontroll.  

 

Disse arbeidene bør beskrives etter beskrives etter NS 3420:L - Betongarbeider. 

 

For andre gulvarbeider stilles det krav til produkter etter EN 13813, og beskrives etter NS 3420:T 

Maler- og beleggsarbeider. Denne standarden stiller egne krav til materialer, men ikke definerte 

krav til utførelse, dokumentert kompetanse eller kontroll. 

 

7.1 Viktige parametere 
 

Ved valg av beleggsystem skal det tas hensyn til blant annet følgende faktorer: 

 

➢ type og omfang av trafikk, 

➢ temperaturer som belegget kan utsettes for, 

➢ type og varighet av kjemikalieeksponering som belegget utsettes for, 

➢ forventet overflatestruktur, 

➢ våte eller tørre forhold, 

➢ krav til sklisikkerhet, 

➢ lyseksponering, 

➢ estetikk, 

➢ rissoverbyggende evne 

➢ lett å rengjøre (inkl. hygieniske krav) 

➢ forhold på arbeidsplassen på leggetidspunktet, 

➢ økonomi 

 

Valg av belegg må diskuteres mellom byggherre, rådgiver, entreprenør og leverandør, da det å 

finne det mest passende belegget avhenger av forholdene belegget blir utsatt for under 

driftsperioden.  Det er ikke mulig å sette opp en enkel veiledning som angir hvor den enkelte 

beleggtype passer best, siden det er så mange parametere som kan innvirke i den enkelte situasjon. 

 

 

7.2 Overflatejevnhet og sklisikkerhet 
 

Belegget skal legges slik at overflatestrukturen gir rimelig grad av sklisikkerhet med hensyn til 

angitt bruk. Grad av sklisikring må tilpasses til forhold på stedet.  

 

Generelt sett er belegget lettere å rengjøre jo jevnere og mindre strukturert overflaten er.  Det er 

mulig å legge glatt belegg slik at de får overflate med akseptabel sklisikkerhet under tørre forhold.   

 

For våte forhold må overflaten gis en annen struktur dersom den skal være tilfredsstillende 

sklisikret. Sklisikring kan oppnås ved å velge en spesiell gradering av grovere tilslag i gulvbelegget 

eller ved å strø ut et spesielt slitesterkt tilslag på overflaten før belegget herder. 
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Jo mer forurensende stoffer som kan forventes å hope seg opp på belegget, desto grovere må 

strukturen være for fortsatt å være tilstrekkelig sklisikker. Grovere struktur er vanskeligere å 

rengjøre, så dersom det er viktig at belegget både skal være sklisikkert og lett å rengjøre, må man 

foreta avveininger.  Man bør velge et belegg med tilstrekkelig grov tekstur for å ivareta hensyn til 

arbeidsforhold og den hygieniske standard, samtidig som det må legges opp til en type rengjøring 

og rengjøringshyppighet som ivaretar de nevnte forhold. 

 

I områder der belegget som oftest er vått i driftstiden, skal det fortrinnsvis legges opp til en 

sklisikkerhetsverdi – ”slip resistance value” (SRV) – som er over 40 enheter etter EN 13036 i våt 

tilstand, bortsett fra forhold der kravet om enkel rengjøring anses mye viktigere enn sklisikkerheten 

og/eller der alle som bruker eller forventes å bruke gulvet bruker sklisikkert fottøy.  Dette skal 

avklares med byggherre/oppdragsgiver i forkant. 

 

 

7.3 Kjemisk bestandighet 
 

Korrekt valgt og påført type herdeplastbelegg har vist seg å være effektive for å beskytte 

betongunderlag mot aggressive kjemikalier. Ingen belegg er helt bestandige mot langvarig kontakt 

med høye konsentrasjoner av alle tenkelige kjemikalier og kombinasjoner av disse.  Likevel kan 

enkelte herdeplastbelegg være bestandige mot mange kjemikalier og produkter som forekommer i 

vanlige industrimiljøer.  I praksis er langvarig eksponering av store mengder av de mest aggressive 

kjemiske produktene usannsynlig på grunn av helsefaren de medfører. 

 

Vis oppmerksomhet ved utforming av gulv, for eksempel ved å sørge for tilfredsstillende avrenning 

og godt vedlikehold, får belegget lang levetid også under forhold med søl av aggressive 

kjemikalier.  På grunn av alle de forskjellige kjemiske produktene som brukes i industrien og alle 

de forskjellige typer belegg, er det ikke praktisk mulig å gi en enkel veiledning angående kjemisk 

resistens.  Man bør rådføre seg med produsenter som har erfaringer fra lignende tilfeller og 

kjennskap til laboratorietester av produkter. 

 

Selv om et produkt er resistent mot enkelte kjemikalier, kan man likevel risikere misfarging.  En 

del kjemikalier kan gi misfarging av overflaten uten å påvirke bruksegenskapene eller 

holdbarheten.  Derfor er det viktig at byggherren får opplysninger om det foreslåtte produktet er 

bestandig mot både misfarging og kjemisk angrep i det aktuelle miljøet, spesielt dersom det er stilt 

spesielle estetiske krav til belegget. 

 

Følgende informasjon skal innhentes før produsent eller gulventreprenør gir råd om valg av 

beleggløsning: 

 

➢ kjemisk sammensetning og konsentrasjon av mulig søl, 

➢ temperatur på mulig søl, 

➢ mengde og hyppighet av søl, 

➢ vannforekomst og prosedyrer for nødvask, 

➢ faste rengjøringsprosedyrer, 

➢ kjemisk sammensetning i rengjørings- eller steriliseringsmidler, 

➢ fallforhold, avløp og sluk (for avløpsvann) som er nødvendig. 

 

 

7.4 Temperaturbestandighet 
 

De fleste herdeplastbelegg har relativt lav varmedeformasjonstemperatur – ”Heat Distortion 

Temperature” (HDT) – vanligvis mellom +50 °C og +80 °C, som er mye lavere enn for keramiske 

fliser og betong.  I praksis har enkelte herdeplastgulv vist seg å kunne tåle mye høyere temperaturer 

enn sitt HDT. De systemer som har vist seg å fungere tilfredsstillende ved for eksempel steam-
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vasking, kombinerer en høy HDT med en lavere elastisitetsmodul og en større belegg-tykkelse for 

å gi forbedret motstand mot temperatursjokk. 

 

Bestandighet mot varme for herdeplastbelegg avhenger av en rekke faktorer: 

 

a) Varmekildens type og egenskaper.  På grunn av luftens lave varmekapasitet og de 

forholdsvis langsomme temperaturendringene som forårsakes av konveksjon og 

stråling, er tørr varme vanligvis bare et problem under ekstreme forhold, for 

eksempel nær ovnsdører.  Væsker som kommer i kontakt med et belegg medfører 

mye raskere varmeoverføring og innebærer derfor en større risiko. 

 

Ved utforming av gulv som legges i rom der det er sannsynlig med ekstreme 

temperaturforandringer, for eksempel i kjølelager og overflater ved ovner og 

ildsteder må man ta spesielle hensyn.  Det er viktig å ta i betraktning at disse 

overflatene kan bevege seg i forhold til tilstøtende overflater, og det må derfor 

dimensjoneres tilstrekkelig med bevegelsesfuger. 

 

På steder der man kan forvente direkte varmestråling, for eksempel ved ovnsdører, 

kan det være nødvendig å legge et mer varmebestandig belegg – som keramiske 

fliser i den umiddelbare nærhet.  Også her vil det være nødvendig å legge en 

bevegelsesfuge mellom hovedbelegget og det varmebestandige belegget. 

 

b) Varigheten av kontakt med belegget.  Gulvet kan utformes slik at tiden utslippet er 

i kontakt med belegget reduseres.  Med minimum 1:100 fall, skal det en stor 

mengde varm væske til for at temperaturen i belegget skal overstige produktets 

HDT.  Alle steder der det er mulig, skal kjente store utslipp ledes direkte til avløp 

gjennom rør.  Der dette ikke er mulig, kan belegg som regelmessig utsettes for 

utslipp av store mengder varm væske beskyttes ved å installere en dusj med 

kjølende vann.  En slik vannstrøm nedkjøler ikke bare belegget, men fortynner 

også aggressive utslipp slik at konsentrasjonen blir lavere. 

 

c)  Hastighet på temperaturendring.  Ved langsomme temperaturendringer kan man 

vanligvis ta opp spenningene som overføres til heftsonen på grunn av forskjellige 

utvidelser i herdeplastbelegget og i underlaget.  Liten beleggstykkelse medfører 

rask varmeoverføring til heftsonen, og raske temperaturendringer kan føre til 

heftbrudd dersom ikke underlaget er forbehandlet for å sikre maksimal heft. 

 

Selv om herdeplastbelegg kan mykne når de utsettes for høye temperaturer, 

gjenvinnes normalt beleggets mekaniske egenskaper og ingen skade er skjedd, 

forutsatt at det ikke er trafikk på belegget i denne ”svekkede” fasen.  På den annen 

side kan belegg som utsettes for høy temperatur over lengre tid oppnå en 

etterherding, som kan komme til uttrykk ved at produktet blir sprøere og mindre 

fleksibelt.  I verste fall kan det oppstå svinnspenninger som fører til riss eller 

heftbrudd. 

 

d) Rengjøring med vanndamp – steaming.  En kombinasjon av mykning og 

påfølgende skader kan være følgene av misbrukt damprengjøring, særlig på tynne, 

selvutjevnende belegg.  Damprengjøring kan brukes uten problemer på mer fylte 

belegg, forutsatt at dampstrålen ikke holdes mot et og samme område i for lang tid.  

For tynne selvutjevnende belegg er imidlertid moderne rengjørings- og 

steriliseringsmidler og maskinelle metoder vanligvis mer kostnadseffektive enn 

damprengjøring. 
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7.5 Forurensning 
 

Korrekt formulert og helt gjennomherdede herdeplastbelegg er egnet til bruk i nærheten av alle 

typer mat.  Den kritiske fasen er under leggingen, og vanligvis skal all mat fjernes fra det området 

der belegget skal legges.  Det må sørges for at luften fra disse områdene ikke ventileres i retning 

områder der man oppbevarer eller arbeider med uinnpakket mat.  Enkelte beleggsystemer er egnet 

for å kunne legges i næringsmiddelindustri under drift, uten å forårsake forurensning.  Det skal 

alltid gis grundig informasjon før leggearbeidet starter, slik at alle parter er klar over mulige farer. 

 

 

7.6 Herdetid 
 

Belegget/beleggsystemet skal herde i henhold til produsentens anvisninger.  Herdetiden er 

vanligvis fra noen timer til et par døgn ved +15–20 °C før gulvet kan utsettes for særlig trafikk, og 

typisk 3–7 døgn ved +15–20 °C før man kan tillate kontakt med kjemikalier, rengjørings- eller 

steriliseringsmidler.  Belegget skal gjennomherde før fallforhold eller avløpssystemer utsettes for 

våttesting. Det henvises til teknisk datablad for mer detaljert informasjon. 

 

Temperatur under +10-15 °C på leggestedet forlenger vanligvis herdetiden vesentlig, dersom det 

ikke tilføres varme fra ekstern varmekilde.  Ved vurdering av herdetiden så er det temperaturen i 

betongunderlaget som vil være utslagsgivende. 

 

Generelt skal ikke herdeplastbelegg legges dersom ikke både lufttemperaturen og underlagets 

temperatur er minst +5 °C og stabil.  Den relative fuktigheten i luften kan også være en kritisk 

faktor. Temperatur under installasjon og herdetid skal være skal være 3 ⁰C over duggpunkt for å 

unngå kondens. Kondens vil kunne føre til manglende vedheft mellom ulike sjikt samt 

herdeforstyrrelser.  

 

Enkelte typer herdeplastbelegg kan formuleres slik at de herder også i minusgrader.  Slike 

produkter brukes derfor til reparasjoner i kjølelager og lignende.  Denne type produkter må brukes 

med forsiktighet på grunn av fare for isdannelse på overflaten. 

 

 

7.7 Fuktsperre 
 

8.7.1 Nybygging 

I alle nybygg bør det legges inn fuktsperre under betonggulvet i forbindelse med grunnarbeidene. 

Fuktsperren bør fortrinnsvis plasseres like under betongen.   

 

8.7.2 Eksisterende bygg 

I eksisterende bygg uten fuktsperre eller ved mistanke om stigende fukt fra grunnen, skal følgende 

vurderes: 

 

a) Innlegging av fuktsperre under ny påstøp eller polymermodifisert sementbasert 

avretting: I disse tilfellene skal leverandørens anbefalinger angående minimum 

beleggtykkelse følges nøye. 

 

b) Fuktsperrende primer: Det må kontrolleres at den fuktsperrende primeren og 

belegget kan fungere sammen.  Forskjellige systemer har ulik motstand mot 

blæredannelse forårsaket av osmose, og dette forholdet må i hvert tilfelle diskuteres 

med leverandøren. 
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c) Enkelte spesialformulerte herdeplastbelegg tåler høy fuktkonsentrasjon i 

underlaget. 

 

d)  Hydrostatisk trykk kan under visse forhold føre til heftbrudd mellom gulvbelegg og 

underlag.  Dersom dette kan forventes, for eksempel i områder der 

grunnvannsnivået ligger høyere enn gulvet, og vannet ikke pumpes til kummer, må 

trykket reduseres for eksempel ved kontrollert drenering. 

 

 

7.8 Toleranser 
 

På grunn av leggemetoden vil herdeplastbelegg normalt følge underlaget.  Det er derfor viktig at 

avtalte toleranser for planhet, så langt som mulig bygges inn i betongunderlaget eller med 

avrettingen.  Ved rehabilitering av gamle gulv, er det viktig at man på forhånd blir enige om 

toleransene og hvordan man skal oppnå disse. 

 

Som toleranser skal i utgangspunkt NS 3420-1 benyttes dersom ikke annet er avtalt. 

 

7.9 Fall 
 

Vann vil ikke dreneres bort på en tilfredsstillende måte, særlig ikke om gulvet har en grov struktur, 

med mindre fallet er tilstrekkelig.  Et minimumsfall på 1:100 skal spesifiseres for å få avrenning. 

Større fall kan imidlertid medføre problemer dersom man bruker et selvutjevnende produkt. 

 

 

7.10 Fuger 
 

Antall fuger som legges inn i et herdeplastbelegg skal holdes på et nødvendig minimum for 

stabilitet i belegget, og slik at beleggtypenes ”fugefrihet” beholdes, samtidig som gulvene er enkle 

renholdsmessig. 

 

Avstanden mellom bevegelsesfugene avhenger av underlagets oppbygging.  Alle bevegelsesfugene 

i undergulvet må føres opp gjennom belegget med samme dimensjon.  

 

I områder med regelmessig trucktrafikk kan det være aktuelt å forsterke fugenesene med en 

stålprofil. 

 

Alle berørte parter bør allerede på prosjekteringsstadiet bli enige om behovet for bevegelsesfuger, 

hvilken type bevegelsesfuge som skal brukes og hvor disse skal plasseres. 

 

7.11 Kantavslutning 
 

Ved fri kantavslutning eller kantavslutning mot allerede eksisterende beleggoverflate, skal belegget 

fases til samme nivå som tilstøtningsflaten for å unngå snublekanter og skader.  Dette vil redusere 

faren for kantskader og inntrengning av væske under belegget.  Kantavslutningen kan anordnes ved 

at det kuttes ned et spor i betongen i overgangen og at belegget etableres fra dette sporet. 

 

Ved tung trafikk skal sporet skjæres minst like dypt som beleggets tykkelse, og minst like bredt 

som to ganger beleggets tykkelse.  For eksempel; dersom gulvbelegget er 5 mm tykt, skal 

tverrsnittet på fordypningen være minst 5 mm dyp og 10 mm bred.  For selvutjevnende belegg av 

type 4, 5 og 7 er det vanligvis nok å sage et 5 mm bredt kantspor i betongen slik at beleggmaterialet 

kan flyte ned i sporet. 

 

Herdeplastbaserte løsninger av type 1 og 2 trenger vanligvis ikke spesiell kantavslutning. 
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7.12 Utsparinger, sluk og renner 
 

Sluk og renner legges vanligvis inn i gulvsystemer for å lede væsker som spillvann og vaskevann 

til egnede avløp.  På grunn av deres spesielle formål og utforming, må disse av og til tilfredsstille 

strengere krav til kjemikaliebestandighet enn gulvene de er lagt i.  Sluk og renner må utformes med 

tilstrekkelig fall for å sikre rask og fullstendig tømming til avløpet. 

 

Sluk og rennenes utforming kan variere mye, og bør ved nyanlegg utformes i samråd med 

leverandør.  Ofte legges en prefabrikkert, rustfri type inn i betongunderlaget.  Disse er i seg selv 

fleksible, men det bør legges inn en fuge mellom belegget og rennen for å tåle kjøretøy og 

temperatursjokk. 

 

I kjemisk aggressive miljøer bør sluk og renner legges i betongunderlaget før de kles inn med 

herdeplastprodukter, slik at man får kontinuitet i belegget og unngår fuger i utsatte områder. 

 

 

7.13 Kanter, sokler, hulkil og faser 
 

Dersom gulvet spyles/vaskes regelmessig eller der man kan regne med kjemiske angrep, er det 

viktig at belegget legges riktig ved kantavslutninger, sokler, søyler osv. for å unngå at væske 

trenger inn under belegget.  Vanligvis brukes beleggmaterialet til å utforme en hulkil.  Ved slik 

utforming er det viktig at det tas hensyn til eventuelle bevegelser mellom gulv og vegg. Beleggets 

kantavslutning kan da skjæres som et spor tilsvarende som for bevegelsesfugen.  Sporets bredde og 

dybde skal nominelt være lik beleggets tykkelse.  Ved å forankre belegget i sagsporet, fordeles 

spenninger forårsaket av termisk eller mekanisk belastning. 

 

 

7.14 Gjennomføringer 
 

Selv om det ikke er ideelt, kan det være nødvendig med gjennomføringer i gulvbelegget.  En egnet 

måte å utføre slike på, er å støpe inn en beskyttelseshylse i betongunderlaget, slik at kabler/rør kan 

trekkes gjennom uten direkte kontakt med belegget.  Dette er spesielt viktig dersom 

gjennomføringen er et rør som fører væske med annen temperatur enn omgivelsene.  Den 

oppstikkende hylsen fungerer også som beskyttelse mot at væsker skal renne gjennom gulvet. 

 

 

7.15 Trapper 
 

I inntrinn i trapper kan man benytte belegg fra alle belegg klasser.  For opptrinn kan det være 

nødvendig med spesielle tiksotrope beleggtyper.  Betongen i trapper må utformes i henhold til de 

ferdige målene minus beleggets tykkelse.  Før man legger belegg i trappetrinn skal både inntrinn og 

opptrinn forbehandles som beskrevet i 9.2 for ny betong eller 9.3 for gammel betong. 



 

NB Publ.30 Herdeplastbaserte belegg – Høring februar 2018 

 

Figur 1: Eksempel på fuge- og kantdetaljer. *) 

 

 

Løsning for bevegelsesfuge 
 

Bunnfyll list  Fugemasse 
 

 
 

 

Kantavslutning mot eksisterende gulv 
 

Eksisterende gulv   Nytt gulv 

 
 

 

Løsning for fotlist/sokkel 
 

 

 
 

 

Renneløsning 
 

Fugemasse 

 
 

 

*) Utforming av kantavslutninger kan variere mellom ulike herdeplastsystemer.  Se 

leverandørens anvisninger.  

Belegg for vertikal flate 

Gulvbelegg 

Prefabrikkert renne i 

rustfritt stål 
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8. Forarbeid på betongunderlag og påstøp 
 

 

8.1 Generelt 
 

Med alle de forskjellige produkttyper som finnes på markedet, kan denne publikasjonen kun ta for 

seg grunnprinsippene som gjelder for nødvendig forarbeid.  Det er derfor svært viktig at 

beleggprodusentens anvisninger følges nøye. 

 

Konstruktivt sett er beleggets primærfunksjon å danne et beskyttende overflatesjikt, uansett om det 

har betong eller avretting som underlag.  Underlaget skal derfor dimensjoneres uavhengig av 

belegget, slik at det kan stå imot de termiske og mekaniske spenninger og belastningene som kan 

inntreffe under driftsforhold.  Belegget skal beskytte underlaget slik at dette forblir stabilt, samtidig 

må det i underlaget legges inn nødvendige ekspansjons fuger, kontraksjons fuger og 

sprekkinitierende fuger.  Hvis underlaget ikke er stabilt, vil dette alltid ha en betydelig effekt på 

belegget.  Dette gjelder spesielt for rissdannelser i underlaget, uansett hvordan de oppstår – slikt vil 

normalt komme til syne gjennom belegget. 

 

Betongunderlagets overflatefasthet skal være god nok til å tåle de spenningene som oppstår når 

herdeplast belegget herder. 

 

Betongens strekkfasthet i overflaten, målt etter at evt. forarbeider som fjerning av løse partier er 

utført, skal bestemmes med metode oppgitt i EN 1542, og bør vanligvis overstige 1,5 MPa.  

Dersom den gjennomsnittlige strekkfastheten i overflaten er under 1,5 MPa, skal rådgiveren 

anbefale egnede metoder for å forsterke underlaget f.eks. forsterkning av overflaten med 

penetrerende herdeplastbasert impregnering, eller mer omfattende forarbeid. 

 

En annen metode er å vurdere underlagets overflatefasthet er å benytte en prellhammer (Schmidt 

hammer).  Fordelen med denne metoden kontra strekkprøver, er at man med begrenset tid kan 

gjennomføre et større antall målinger på et stort areal.  Prellhammer resultatene skal generelt sett ha 

verdier  25 for alle klasser av herdeplastbelegg, men lavere verdier kan aksepteres dersom 

strekkfastheten i overflaten på underlaget overstiger 1,5 MPa. Vurdering av fastheten i 

betongunderlaget ved bruk av prellhammer kan kun gjøres på jevne og rene overflater. 

 

Betongunderlaget bør ferdigstilles med en sterk og jevn overflate, med riktig fall der dette er 

spesifisert.  Herdeplastbelegg er forholdsvis tynne, og kan i de fleste tilfeller ikke endre høyder 

eller rette opp dårlig utførte underlag på en økonomisk og hensiktsmessig måte.   

 

For malinger eller selvutjevnende belegg er det uunngåelig at defekter i underlaget blir synlige 

gjennom det ferdige belegget.  Derfor må tillatte toleranser for underlagets overflatejevnhet være 

strengere enn for andre belegg. 

 

 

8.2 Nystøpte betongunderlag og avrettinger 
 

Betongen skal ikke inneholde vannavvisende tilsetningsstoffer dersom den skal belegges med 

vannbaserte beleggsystemer.  Kabler og rør bør framføres i underlaget og i minst mulig grad 

gjennom belegget. 

 

Betongunderlaget bør ha en karakteristisk trykkfasthet på minst 35 MPa dersom ikke annet er angitt 

for å få en tilfredsstillende strekkfasthet i overflaten, og betongen må ha støpelighet slik at det kan 

oppnås full komprimering under utstøping. 
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Det må sikres at betongunderlaget ikke påføres mekaniske skader, eller forurenses med olje, fett e.l. 

under herdeprosessen.  Dersom slike problemer oppstår, skal underlaget behandles som et gammelt 

underlag i henhold til pkt. 9.3. 

 

Betongunderlaget må ha oppnådd en tilstrekkelig utherding slik at overflatens strekkfasthet 

samsvarer med pkt. 9.1 før belegget påføres.  Underlagets overflatejevnhet skal tilfredsstille krav 

etter NS 3420-1 for det ferdige belegget. 

 

Mange herdeplastbelegg tåler betydelig fuktinnhold i betongunderlaget.  Hvis ikke annet er 

spesifisert fra produsenten, skal betongunderlaget ha herdet i minst 28 døgn.   

 

Normalt i Norge stilles krav om at betongens relative fuktighet målt i borhull i betongen over minst 

24 timer ikke skal overstige 95 %.  Alternativt at det ikke skal være mer enn 5 vekt-% fuktighet 

målt i borstøvet. 

 

For herdeplastbelegg som er følsomme for fukt under legging er det nødvendig at betongunderlaget 

har tørket tilstrekkelig.  Bruk av herdemembraner hindrer uttørkingen effektivt, helt til de fjernes. 

Når betongen er ferdig herdet, er det viktig at overskuddsvann får tørke ut i tilstrekkelig grad.  

Uttørkingstiden må tas hensyn til i framdriftsplaner helt fra planleggingsstadiet. 

 

Forarbeidet på underlaget er en svært viktig del av ethvert gulvleggingsarbeid.  Kvaliteten og 

tilstanden på heftssjiktet mellom underlag og belegg er avgjørende for evnen til å stå imot statiske 

og dynamiske påkjenninger ved bruk.  Svekket evne til å overføre belastninger resulterer i 

heftbrudd og såkalt ”bom”. 

 

All løs og dårlig overflate på plaststøpt betong og all overflateimpregnering eller herdemembran 

skal fjernes fullstendig, med egnet mekanisk utstyr, f.eks. slyngerensing, fresing eller sliping, slik 

at man kommer ned på god og ren betongoverflate.  Det må sørges for at behandlingen ikke 

forårsaker riss og mikroriss som svekker underlagets overflate.  For malinger egner det seg best 

med en lett slyngerensing eller diamantsliping for å fjerne mindre ujevnheter slik at de ikke synes 

gjennom belegget. 

 

Overflaten på prefabrikkerte elementer bør beholdes som den er, men må likevel forbehandles 

grundig, slik at smuss og svake overflatesjikt fjernes.  Slyngerensing egner seg bedre enn fresing. 

 

Etter forbehandlingen skal løse partikler og smuss fjernes med støvsuger.  Det kan også være 

nødvendig å vaske bort fint støv i visse tilfeller.  Forarbeidet skal gjøres rett i forkant av 

gulvleggingen slik at man unngår faren for tilførsel av ny forurensning eller tilsmussing. 

 

 

8.3 Gamle betongunderlag 
 

Alle forurensninger som f.eks. olje, gummi og malingsrester skal fjernes.  Det må utføres 

nødvendig mekanisk forbehandling av betongen slik at overflaten framstår som fullgod og stabil, 

med eksponert tilslag. 

 

Ved håndtering av tykke, kompakte lag av olje og fett, må først mesteparten av de forurensende 

stoffene fjernes mekanisk.  Deretter skrubbes overflaten med rengjøringsmiddel som er spesielt 

beregnet til dette formålet.  Middelet må gis nok tid til å trenge inn før overflaten spyles grundig 

med rent vann.  Deretter rengjøres hele overflaten ved våtsuging.  Prosedyren gjentas inntil 

underlaget anses å være tilstrekkelig rent. 

 

Flammerensing (HCA – ”Hot Compressed Air”) etterfulgt av slyngerensing og deretter en ny 

omgang med flammerensing er en raskere metode som kan benyttes i enkelte tilfeller – ved slik 

behandling påføres til slutt en penetrerende impregnering/primer. 



 

30 

 

 

Dersom olje- og fettforurensningen har vært omfattende eller pågått i lang tid, er det ikke sikkert at 

noen av rengjøringsmetodene kan gi et tilfredsstillende resultat for å sikre belegget god heft.  I slike 

tilfeller kan det være nødvendig å fjerne hele det forurensede underlaget og erstatte det med ny 

betong eller polymermodifisert sementbasert avretting. 

 

Gammel gulvmaling fjernes fortrinnsvis ved sliping, fresing eller slyngerensing.   

 

For malinger egner det seg best med en lett slyngerensing eller diamantsliping for å fjerne mindre 

ujevnheter, slik at de ikke synes gjennom belegget. 

 

Etter forbehandlingen skal løse partikler og smuss fjernes med støvsuger.  Det kan også være 

nødvendig å vaske bort fint støv i visse tilfeller.  Forarbeidet skal gjøres rett i forkant av 

gulvleggingen slik at man unngår faren for tilførsel av ny forurensning eller tilsmussing. 

 

Det må foretas en grundig visuell inspeksjon av underlaget før leggingen begynner, for å sikre at 

underlaget er rent og i fullgod stand, og ikke inneholder materialer av dårlig kvalitet.  Gamle 

beleggrester, som kan gi dårlig heft, skal fjernes. 

 

Når underlaget er støvfritt og ”rimelig tørt”, kan en vanndråpetest være et egnet hjelpemiddel for å 

bedømme om evt. hydrofobering/impregnering er fjernet, og for å få et inntrykk av porøsiteten.  

Vanndråpetesten gjøres på følgende måte: En vanndråpe fra en laboratorieflaske dryppes på gulvet 

fra ca. 10 mm høyde.  Dersom dråpen forblir intakt, uten å flyte ut eller suges inn i underlaget i 

løpet av et par minutter, kan det være et tegn på at det finnes materialer som kan redusere beleggets 

heft.  I så fall trengs det ytterligere bearbeiding for å fjerne resterende forurensninger.  

Høykvalitetsbetong, betong med høy fasthet, kan være svært vanntett og gi tilnærmet samme effekt 

som en betong som er påført eller tilsatt hydrofoberende stoffer.  Når man får uforutsette problemer 

med heften, vil man måtte ta i bruk spesielle metoder.  Alternativt kan man legge belegg på et 

prøvefelt, la dette herde og teste heften i henhold til metoden i EN 1542. 

 

Syreetsing er ikke lenger en anbefalt metode for forbehandling av underlag.  Dette på grunn av de 

helse- og sikkerhetsfarene som er forbundet med metoden, samt det faktum at overflaten etterlates 

fullt mettet med vann og kalsiumsalter, noe som kan forårsake osmotisk blæring på et senere 

stadium. 

 

 

8.4 Andre underlag 
 

Det finnes spesielle metoder for andre underlag, f.eks. metall, tre og keramikk.  Følg produsentens 

anvisninger nøye.  
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9. Praktisk utførelse 
 

 

9.1 Generelt 
 

På grunn av det store antallet produkter som er tilgjengelig på markedet, kan denne publikasjonen 

kun beskrive grunnprinsippene som styrer de allmenne arbeidsprosedyrer.  Det er derfor svært 

viktig å lese produsentens anvisninger grundig på forhånd, ettersom spesielle anbefalinger og 

begrensninger kan påvirke hele gjennomføringen.  Disse anvisningene skal tas med i 

entreprenørens metodebeskrivelse. 

 

Dersom arbeidene er beskrevet etter NS3420:L Betongarbeider innebærer dette spesifikke krav til 

utførelse og dokumentert kompetanse. 

 

 

9.2 Transport og oppbevaring av materialer 
 

Materialene skal lagres på oversiktlig måte slik at etiketter med merking, batchnummer mm. er 

synlig. 

 

9.2.1 Pulverkomponenter og tilslag (inkludert eventuelle pigmenter) 

Sekker med fyllstoff, tilslag eller andre pulverkomponenter, skal oppbevares tørt, beskyttet mot 

vær og vind.  Dersom gulvet er av betong, skal sekkene stables på paller litt ut fra veggen.  

Fyllstoff og tilslag skal fortrinnsvis oppbevares ved +15–20 °C for å sikre at belegget ikke herder 

for raskt, eller for langsomt etter blanding. 

 

9.2.2 Væskekomponenter 

Emballasjen til plastharpiks og herder skal oppbevares beskyttet mot vær og vind, fortrinnsvis ved 

+15–20 °C, så fremt produsenten ikke har anbefalt andre lagringsforhold for den oppgitte 

holdbarhetstiden. 

 

9.2.3 Transport 

Det er viktig at materialene også transporteres under riktige temperaturbetingelser, og under vinter 

er det normalt nødvendig med varmegods. Under mottak må temperatur av materialet kontrolleres. 

 

 

9.3 Oppveiing 
 

Alle råvarene skal veies opp nøye og blandes i riktig rekkefølge i henhold til produsentens 

anbefalinger.  Vanligvis blandes væskekomponentene nøye sammen før fyllstoff og tilslag tilsettes. 

 

Blandingens brukstid avhenger av blandingens temperatur.  Produsentens tekniske datablad bør gi 

en indikasjon på det ferdigblandede produktets brukstid ved en eller flere temperaturnivåer.  En 

rettesnor er at en temperaturstigning på 10 °C halverer brukstiden, mens en temperatursenkning på 

10 °C dobler brukstiden.  Det er imidlertid ikke tilrådelig å legge herdeplastprodukter ved 

temperaturer utenfor temperaturintervallet +10–+25 °C, så fremt ikke systemet er spesielt utviklet 

for å brukes i et annet temperaturintervall. 

 

Herdeplastsystemer avgir vanligvis varme under herding, og blandingsvolumet er derfor en viktig 

parameter som styrer temperaturen.  Større volum varmes opp raskere enn mindre, noe som 

forkorter brukstiden. 
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Dersom stedet der materialene blandes ikke befinner seg i nærheten av stedet der den blandede 

massen skal brukes, må transporttiden fra blandested til brukssted tas med i beregningen for å sikre 

lang nok påføringstid i løpet av brukstiden. 

 

 

9.4 Blanding 
 

9.4.1 Primer 

Primeren leveres vanligvis som to forhåndsveide komponenter, klar til å blandes på stedet.  De to 

komponentene skal blandes grundig, maskinelt, for å oppnå en homogen blanding.  Det beste er å 

bruke en sakteroterende drill (200–500 omdr./min) utstyrt med visp i minst 2 minutter, men man 

må unngå at for mye luft kommer inn i blandingen. 

 

Det er viktig å sørge for at alt materialet blir blandet grundig sammen.  Det er vanlig praksis å ha 

det blandede materialet over i en ren beholder og røre godt om før påføring. Dette forhindrer at 

man bruker materiale som er dårlig blandet. 

 

9.4.2 Gulvbelegg (inkludert plastbasert mørtel, selvutjevnende masse, flersjikts- og 

tynnsjiktsbelegg) 

All blanding skal gjøres maskinelt. Tynnsjiktsbelegg skal blandes med sakteroterende drill (200–

500 omdr./min) med høy effekt og utstyrt med visp.  Tvangsblander kan brukes på alle flytende 

materialer samt plastbasert mørtel.  Fallblander anbefales ikke, ettersom den ikke gir skyvekraft 

nok til å fordele fyllstoffene i plastmassen. 

 

De reaktive komponentene slås sammen og blandes grundig, før fyllstoff og/eller tilslag tilsettes 

under konstant omrøring.  Fortsett å blande (vanligvis 2–4 minutter) etter at alt fyllstoffet og/eller 

tilslaget er tilsatt, for å være helt sikker på at fyllstoffet og/eller tilslaget er gjennombløtt av 

bindemiddel.  Unngå overdrevet intensiv blanding, ettersom det kan føre til uønsket 

luftinnblanding.  Sørg for at alt materiale i bunnen og på kanter skrapes ned og blandes skikkelig 

inn. 

 

Det finnes systemer som påføres med to-komponent blander/sprøyte. I disse tilfellene henvises det 

til leverandørens anvisning.   

 

 

9.5 Utlegging av herdeplastbelegg 
 

9.5.1 Priming av underlaget 

Velg primer som passer til underlaget og er dokumentert i forhold til systemet som benyttes.  

Generelt sett bør primeren være løsemiddelfri og lavviskøs for å øke inntrengningen. 

 

Etter at primerkomponentene er blandet, skal primeren påføres det klargjorte underlaget så snart 

som mulig (og innenfor primerens brukstid).  Primeren fordeles jevnt på underlaget med nal, og 

etter-rulles deretter. Underlaget må gjennombløtes helt av primeren for å få maksimal inntrenging i 

underlaget, for god heft, samt for å unngå såkalte ”pin-holes”.  Det skal oppnås full metning av 

underlaget, men man må unngå at det danner seg dammer av primer ved å fjerne overskuddet med 

det påføringsredskap som benyttes. 

 

Når det skal påføres belegg av type 6 og 8, anbefales det å strø ren og tørr sand i den uherdede 

primeren (men unngå overforbruk) for å gi en god mekanisk forankring og for å unngå at massen 

beveger seg under glattingen.  Som retningslinje kan man angi 0,5–1 kg sand/m2.  Dette reduserer 

også faren for dårlig heft, dersom primeren har herdet for lenge. 
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Ved legging på porøse og ujevne underlag, samt ved legging av selvutjevnende systemer, kan det 

være nødvendig med to lag primer, evt. et skrapelag (primer tilsatt fyllstoff), for å unngå ”pin-

holes” i den ferdige overflaten.  Dette bør tas med i beregningen av material- og tidsbruk. 

 

Størrelsen på arealet som kan påføres primer før leggingen, avhenger av primerens åpentid (åpentid 

oppgis av produsenten).  Dersom ikke noe annet er oppgitt, skal primeren ha herdet minst så lenge 

at den er blitt klebrig før belegget påføres - for å gi god heft.  For en del produkter, særlig 

selvutjevnende systemer, er det imidlertid viktig at primeren ikke lenger er klebrig.  Følg derfor 

alltid produsentens anvisninger. 

 

9.5.2 Tynne belegg (type 1–3) 

Disse beleggene påføres vanligvis med sprøyte, kost eller rull, i to eller flere lag, som legges 

vinkelrett mot hverandre.  Vanligvis skal det første laget herde før det andre laget påføres. 

Produsentens anvisninger angående påføringstider må følges for å oppnå skikkelig heft mellom 

lagene. 

 

9.5.3 Flersjiktsbelegg (type 4) 

Disse produktene er vanligvis kombinasjoner av tynne belegg (type 2–3) eller flytende belegg (type 

5) med innblandet eller istrødd tilslag.  Følg produsentens anvisninger nøye. 

 

9.5.4 Selvutjevnende systemer (type 5 og 7) 

Disse systemene er utformet for å flyte ut lett og danne en jevn og plan overflate. De påføres ved å 

spre materialet jevnt utover overflaten med en tannsparkel eller nivårake. Deretter går man over 

overflatene med en piggrull for å hjelpe massen til å få ut innkapslet luft.  Unngå bruk av piggrull 

på overflater som har begynt å herde. 

 

De selvutjevnende systemene er spesielt temperaturfølsomme ved legging, og produsentens 

anbefalinger angående minimumstemperaturer for luft og underlag må følges nøye.  Oppvarming 

av luften over et kjølig underlag er ikke ønskelig, ettersom det kan føre til blæring på overflaten. 

 

9.5.5 Mørtelbelegg/kompaktbelegg (type 6) 

Belegget påføres på primet underlag.  Det påføres en blanding (slurry) av bindemiddel tilsatt 

filler/sand – som deretter strøs av til litt overskudd med sand. Belegget komprimeres deretter godt 

for at sluttproduktet skal få optimale egenskaper.  Glatting av overflaten utføres typisk maskinelt 

med lite helikopter (blader av karbonstål kan lage stygge merker i gulvoverflaten).  Verktøyet skal 

holdes rent under prosessen ved å bruke små mengder løsemiddel eller vann i henhold til 

produsentens anvisninger.   

 

9.5.6 Mørtelbelegg/kompaktbelegg (type 8) 

Belegget påføres på primet underlag mellom lirer eller med mørtelboks (slede), slik at det blir en 

jevn tykkelse på hele overflaten.  Belegget må komprimeres godt for at sluttproduktet skal få 

optimale egenskaper.  Glatting av overflaten kan utføres med maskinelt eller med stålbrett (verktøy 

av karbonstål kan lage stygge merker i gulvoverflaten).  Verktøyet skal holdes rent under prosessen 

ved å bruke små mengder løsemiddel eller vann i henhold til produsentens anvisninger. Unngå 

overdrevet glatting, ettersom det kan føre til flekker eller blæring i det ferdige belegget. 

 

Mørtelbelegg/kompaktbelegg gir en bestandig, sklisikker overflate med de fleste typer påføringer.  

Det er normalt krav til å forsegle overflaten med ett eller to lag med topplakk som i stor grad 

absorberes i belegget.  Topplakken kan påføres med gumminal, kost eller rull.  Den påføres 

vanligvis etter at belegget har herdet, og man må kontrollere at overflaten ikke er blitt forurenset i 

herdeperioden. 

 

9.5.7 Armering 

Armering, som for eksempel glassfiberduk, kan legges inn i gulvsystemet for å redusere problemer 

med sprekker og støpeskjøter i underlaget.  Etter primingen påføres et tynt lag herdeplastbelegg.  
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Deretter rulles glassfiberduken inn i massen med minst 50 mm overlapp i skjøter.  Unngå å 

innkapsle luft.  Utstikkende armering fjernes, deretter påføres det siste laget av belegget. 

 

9.5.8 Herding 

Det ferdige beleggsystemet skal sikres herdebetingelser i henhold til produsentens anvisninger.   

 

Luften over det uherdede gulvbelegget skal under herdetiden holdes på minst 3 °C over 

duggpunktet eller under 75 % relativ fuktighet for å redusere faren for kondensering eller 

misfarging på det ferdige belegget.  Kondensering oppstår når underlagets temperatur er lavere enn 

duggpunktet, som igjen er en funksjon av lufttemperaturen og den relative fuktigheten.  Tabell 4 

viser det omtrentlige forholdet mellom disse variablene. Sørg for god ventilasjon dersom det brukes 

vannbasert produkter. 

 

Tabell 4. Duggpunkt temperaturer 

 

 

 

Luft 

temperatur 

°C 

 

 

Duggpunkt temperatur (°C) for relativ luftfuktighet mellom 40 % og 100 % 

 

 

 

 

40 % 

 

50 % 

 

60 % 

 

70 % 

 

80 % 

 

90 % 

 

100 % 
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11 14 17 19 21 23 25 
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6 9 12 15 17 18 20 

15 

 

2 4 7 10 12 13 15 

10 

 

-3 0 3 5 7 9 10 

5 

 

-7 -5 -2 0 2 4 5 
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10. Osmotisk blæring 
 

 

10.1 Forekomster 
 

I enkelte tilfeller oppstår det kraftig blæring i herdeplastbelegg en viss tid etter leggingen, som 

regel mellom tre måneder og to år.  Disse blærene varierer i størrelse fra noen få mm opp til 100 

mm i diameter og med høyder opp til 15 mm.  Når man borer hull i blærene, eller ødelegger dem på 

annen måte, viser det seg at de inneholder en vannaktig væske under høyt trykk.  Dette skyldes 

osmotisk prosesser som kan være forårsaket av flere ulike forhold. Blærer som oppstår kort tid etter 

leggingen, skyldes vanligvis vanndamptrykk fra fukt i underlaget. 

 

Osmotisk blæring oppstår vanligvis bare i tynne belegg og selvutjevnende systemer med opptil ca. 

6 mm tykkelse.  Problemet er ikke registrert ved mørtelbelegg, trolig på grunn av deres gode 

motstandsevne mot deformasjon og større sideveis permeabilitet. 

 

Osmotisk blæring kan oppstå både i etasjeskiller og gulv på grunn, dersom det er tilstrekkelig fukt i 

betongen. 

 

 

10.2 Forebyggende tiltak 
 

Ettersom mekanismen ikke er helt klarlagt, er det ikke mulig å gi en detaljert veiledning om hvilke 

tiltak som skal iverksettes for å unngå osmotisk blæring.  Likevel anses det som god praksis å ta 

følgende forholdsregler for å redusere faren: 

 

a) Ved nybygg må det sikres at betongen har lavt innhold av løselige salter, ved å 

unngå dårlig vasket tilslag, samt å ettervanne betongen umiddelbart etter støping 

for å unngå for tidlig uttørking av overflaten, 

b) La betongen tørke godt ut etter herdingen, helst i minst tre uker, 

c) Bruk mekaniske- i stedet for kjemiske metoder til forbehandling av 

betongunderlaget.  Unngå syre-etsing. 

d) Unngå å bruke rengjøringsmiddel ved forbehandling av betongunderlag, 

e) Fjern alle forurensninger fra eksisterende gulv.  Dette kan være svært vanskelig 

dersom betongen har vært mettet med vannløselige materialer i lang tid, 

f) Avrettingslag skal fortrinnsvis være polymermodifisert for å redusere permeabilitet 

og saltvandring, 

g) Unngå å bruke vannbasert primer, 

h) Bruk primer som ikke inneholder vannløselige komponenter som kan forårsake 

osmose, f.eks. benzyl alkohol, 

i) Unngå løsemiddel, særlig i primeren, 

j) Sørg for at herdeplastbelegget er nøye oppveid i riktige forhold, i vekt eller volum i 

henhold til produsentens anvisninger, 

k) Bruk av vanndampdiffusjonsåpne løsninger. 

 

 

10.3 Reparasjon 
 

Når man har fått osmose, har følgende teknikker vist seg å være til god hjelp for å forhindre at 

problemene kommer tilbake, etter at den skadede delen av belegget er kuttet opp og den eksponerte 

betongen mekanisk rengjort: 

 

a) Påfør dobbelt lag av lavviskøs, penetrerende primer på underlaget for å sikre full 

dekning og maksimal heft for det nye belegget, 
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b) Erstatt med mørtelbelegg med tykkelse minst 6 mm. 

 

 

11. Helse, miljø og sikkerhet 

 
 

11.1 Generelt 
 

a) All bruk skal foregå i henhold til nasjonale og lokale helse-, miljø- og 

sikkerhetsforskrifter, 

b) Før arbeidet påbegynnes skal man forsikre seg om at produsentens SDS-datablad 

for alle produktene som skal benyttes finnes på stedet, og følge alle anbefalinger i 

tillegg til de som angis her. 

c)  Det henvises generelt til Arbeidstilsynets publikasjon 377 "Herdeplast kan skade 

helsen din. 

 

 

11.2 Herdeplastbelegg 
 

Ved blanding og/eller legging av herdeplastbelegg, skal følgende sikkerhetstiltak iverksettes: 

 

a) Heldekkende beskyttelsesklær skal brukes for å forhindre at produktene kommer i 

kontakt med huden.  Bruk alltid hansker som er motstandsdyktige mot 

herdeplasten.  Beskyttelsesbriller eller visir skal brukes under blanding og når det 

er fare for sprut. 

b) Det er god praksis å bruke beskyttelseskrem på hendene før hver arbeidsøkt, 

c) Eventuelt søl av herdeplast på huden skal vaskes bort umiddelbart med såpe og 

vann, eller helst med en krem som fjerner herdeplasten.  Løsemiddel skal aldri 

brukes ettersom det virker avfettende og gjør at forurensninger trenger dypere inn, 

d) Eventuelt sprut i øynene skal skylles i rennende vann.  Deretter skal lege kontaktes, 

og alle opplysningene om produktet medbringes slik at riktig behandling kan gis, 

e) Ingen herdeplastprodukter må svelges.  Dersom dette likevel skulle skje, skal lege 

kontaktes umiddelbart.  Mat og drikke skal ikke inntas i nærheten av blanding eller 

legging, 

f) Det må sørges for effektiv ventilasjon til frisk luft i alle lokaler der gulvprodukter 

blandes eller påføres, for å forhindre at gasser og forurensninger samler seg i 

tilstøtende rom. Dette gjelder særlig akryl (mma), vinylester og løsemiddelbaserte 

produkter, 

g) Røyking er ikke tillatt i nærheten av blandings- eller leggingsarbeid, 

h) En del produkter og systemer inneholder lettantennelige komponenter som ikke 

nødvendigvis er løsemidler.  Derfor skal det ikke være noen antennelseskilder i 

nærheten av der komponenter lagres, blandes eller påføres, 

i)  Sørg for at arbeidssted er fysisk avgrenset for 3. person. 
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12. Oppfølging og kontroll av beleggsarbeider 
 

 

12.1 Oppfølging 
 

Arbeidet skal følges opp mens det pågår, og etter at det er fullført.  Vær spesielt oppmerksom på 

følgende: 

 

a) kvaliteten og forarbeidet utført på underlaget 

b) høyder og overflatejevnhet på underlaget 

c) klimatiske forhold under hele prosessen 

d) priming av underlaget 

e) oppveiing og blanding av komponentene 

f) legging av belegg i rett tykkelse 

g) høyder og overflatejevnhet 

h) eventuell impregnering 

i) herdeprosessen 

 

 

 

12.2 Kontroll 
 

Dersom arbeidene er beskrevet etter NS3420:L Betongarbeider innebærer dette spesifikke krav til 

kontroll.  

 

Generelt er det ønskelig å stille krav til: 

a) renhet underlag 

b) identitet av produktene benyttet 

c) temperatur i underlag og luft under installasjon 

 

Det kan i tillegg være aktuelt å stille krav til: 

a) duggpunkt under utførelse 

b) luftfuktighet under utførelse 

c) tykkelse (våt og/eller tørrfilm) 

d) heftfasthet  

e) sklisikring 

f) utseende og overflatejevnhet 

 

Det henvises til generelt til krav og toleranser angitt i NS 3420. 

 

 
13. Drift og vedlikehold 
 

Leverandør av overflatebelegg skal utarbeide FDV dokumentasjon av systemet benyttet. 

 

 


