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FDV fundament 
Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner 

 

PRODUKT 

Betong, armering av kamstål, innstøpte løftehylser og gjengehylser for løft og 

montering. 

 

Betongkvalitet: 

Standard kvalitet: Oppfyller krav til NS-EN 206-1. Fasthetsklasse: B 35. 

Bestandighetsklasse: MF 45 

 

Produksjons spek. krav NS-EN 13369 

 

HÅNDTERING 

Løfting 

Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med 

løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette. 

 

Skjøting 

Fuging med fugemasse anvist av leverandør av dette. 

 

VEDLIKEHOLD 

Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold. 

 

Ved vanskeligere belegg brukes egnet vaskemiddel. Kontakt firma som selger kjemikaler for 

rengjøring slik at dere bruker riktig. Syre kjemikaler spiser opp betong, så det skal man ikke bruke. 

Den grå fargen til betongbelegget vil forandre seg sakte over tid pga. påvirkning av organisk og 

uorganisk materiale, luftforurensning og liknende. Det grå betongbelegget blir noe mørkere over 

tid. Gjentatt rengjøring med vann og kost eller høytrykksvask kombinert med vaskemidler fjerner 

det meste av smuss. Unngå å skade betongen med høytrykksvasking med for spiss stråle.  

Om toppen av betongen ikke blir rengjort vil den bli mer og mer mottakelig for smuss og 

levetiden avtar. 
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MOSE, SOPP OG ALGER 

Omkring betongsalen kan det legge seg mose, sopp og alger, som vil kunne forekomme spesielt 

på nordsiden av leskuret. Dette vil normalt forsvinne når den fuktige tiden er over, men kan om 

nødvendig fjernes med 10 prosent ammoniakklosning, ugressgift eller kloroppløsning 1: 1. 

 

TYGGEGUMMI 

Dersom høytrykksvasking ikke hjelper, kan tørris fryse flekken. Deretter kan tyggegummien skrapes 

bort.  

Tyggegummi kan også oppløses med kloroform og skrapes bort. 

 

OLJEFLEKKER 

Fersk olje suges opp med papir, sagflis eller klut. Oljeflekker som har trukket ned i belegget vaskes 

bort med skurepulver og varmt vann. Ulike typer avfetting er også bra. Oljen skader ikke 

belegget. 

 

RUSTFLEKKER 

Rustflekker kan fjernes ved høytrykksvasking. Uten høytrykksvask kan lett rust fjernes med 10 

prosent oksalsyre. Rust som har trengt ned i overflaten fjernes med en pasta av like deler 15 

prosent natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal vare på i to-tre dager for skraping og vasking. 

 

KALK 

Kalkutfelling kan forekomme, men beretter ikke til reklamasjon. Kalkavsetninger består av 

kalsiumkarbonat fremstilt av kalsiumhydroksid og karbondioksid med tilførsel av vann. 

Kalkavsetninger kan på ingen måte skade betongen og er en naturlig prosess av 

betongherdingsprosessen. Normalt forsvinner kalkutfelling etter en tids påvirkning av vær og 

daglig slitasje. Du kan imidlertid akselerere dette ved å vaske belegget med grov sand (type 

strandsand).  

 

I mer alvorlige tilfeller kan overflaten skrubbes med en 10 prosent saltsyreoppløsning. Husk a skylle 

grundig med 

vann etterpå. 

 

SNØ, STRØSAND OG IS 

(Salt kan ha en nedbrytende effekt på betong og miljø.) Måk/kost fundamentet rent for snø og 

sand. Eventuell is kan fjernes ved salting. Med riktig dosering av saltinnhold vil salting ha 

ubetydelig innflytelse på levetiden til belegget. Bruk alltid natriumklorid (NaCl) koksalt. Ved 

spredning av saltvann er det er vanlig å bruke en del salt som oppløses i fire deler vann. 

 

MILJØ 

 

Miljøpåvirkning 



Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet. 

 

Brann- eksplosjonsfare 

Produktet i betong er ikke brennbart. 

 

Destruksjon 

Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg. 

 

Gjenbruk 

Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. 

Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong. 

 

Dokumentet er laget i samarbeid med produsent. 

 

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc, 

 

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller 

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no 
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