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DØNN® ARMERT
- Gulvarealer uten tradisjonell armering
Konseptet som Betong Øst har utviklet, tillater støp av gulvarealer der den tradis-
jonelle armeringen byttes ut med stålfiberarmering. Fibrene tilsettes på fabrikken 
og er dermed en rasjonell og økonomisk løsning.

  Betong Øst kan tilby DØNN® ARMERT, en funksjonstilpasset løsning for gulv 
 på grunn. Gjennom Betong Øst-skolen tilbyr vi opplæring og oppfølging av 
 entreprenører og konsulenter for å sikre riktig utførelse.

  Utfordringene med riktig overdekning av armeringsstål og ”nedtramping” av 
 armeringsnettet er historie!

  Hvordan fungerer DØNN® ARMERT vs “Normalbetong“

DØNN® ARMERT er armert med stålfiber gjennom hele tverrsnittet og vil på den 
måten redusere faren for riss. Avskaling som følge av korrosjon på armeringen er 
ikke et problem sammenlignet med tradisjonell armering.

Da behovet/kravet til overdekning av armeringsstål utgår ved bruk av fiberarmering, 
medfører dette at gulvet armeres opp til overflaten. Dette bidrar til at gulvet normalt 
vil få en lengre levetid.

Konseptet forutsetter at gulvet kan utføres som et flytende gulv.
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Kantsøyle: 
3 x Ø 10 cc 50 mm,
plassert i topp

Søyle i felt: 
3 x Ø 10 cc 50 mm,
plassert i topp

Hjørne: 
Nett Ø 8 x 150,
plassert i topp

  Beregning/Garanti/Dokumentasjon - DØNN® ARMERT

Mapei har utarbeidet forhåndsdeklarerte doseringsmengder for ”standard” 
eneboliger og garasjer. Hvis prosjektet har spesiell geometri, unormalt høye laster 
etc. vil en prosjektspesifikk beregning bli utført av Mapei som gir nødvendig garan-
tiansvar. Den prosjektspesifikke beregningen blir utført og basert på opplysningene 
gitt i skjema: ”inndata for kalkulering av gulv på grunn”.

En prosjektspesifikk beregning er noe som utføres gratis for våre kunder. 

Betongkvaliteten funksjonstilpasses og følger krav til styrke og bestandighetsklasse.

Skjemaene som er vedlagt i denne systembeskrivelsen finnes elektroniske og over-
sendes ved forespørsel.

  Utførelse – DØNN® ARMERT

Fiberarmerte gulv er enkle å utføre! Utstøping av betongen foregår som normalt.  
Betongen må trekkes av/”disses”. Dette gjør at fibrene dykker ned i betongen.
Man har svært lite eller praktisk talt ingen armeringsmontering. Enkelte fiberopp-
stikk kan forekomme.
Det er som ved all annen betong ekstremt viktig at betongen holdes fuktig de første 
7 dagene. Dette utføres i form av vanning og/eller tildekking med plast. Dette er en 
forutsetning for å oppnå en sterk og tett overflate.

Tilleggsarmering må monteres dersom det er potensielle fastholdingspunkter 
(på lik linje som ved bruk av tradisjonell armering).

Under er det gitt noen eksempler som dekker kravene til tilleggsarmering:
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Gode detaljer ved utførelse:
	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater.

Montering av et 
fleksibelt skumbånd, 
min. 10 mm tykkelse.

	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpn-
ing RF > 70%.

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås, må det be-
nyttes herdemembran 
etter utlegging.

	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.

	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Vanning og tildekking 
med plast i minst 
7 døgn.

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.

	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.

	

	

Gode	detaljer	ved	utførelse:	
Hindre fastholding og 
tillate bevegelse mot 
yttervegger og andre 
kontaktflater	

Montering av et 
fleksibelt skumbånd 
min	
10mm tykkelse	

Dekke til åpninger, og 
sørge for høy relativ 
fuktighet ved utstøpning 
RF>70%	

Der luftfuktigheten ikke 
kan oppnås må det 
benyttes herdemembran 
eter utlegging	

Ekstra armering ved 
utvendige hjørner, 
utsparinger osv.	

Vanning og tildekking 
med plast i min 7 døgn.	

Løsning med fuktet 
fiberfilt er meget god.	

Bakfylling av fleksibelt 
materiale rundt søyler 
og fastholdingspunkt.	

Korrekt montering av 
fleksibelt materiale 
rundt søyler og 
fastholdingspunkt.	

	
Betongens	konsistens	
Konsistensen	for	en	gulvbetong	som	skal	pumpes	og	legges	ut	og	glattes,	bør	være	i	området	200-	
220mm	synk.	Betongens	konsistens	ved	ankomst	på	byggeplass	må	være	så	jevn	som	mulig,	og	ikke	
variere	mer	enn	±	20mm,	for	å	unngå	problemer	med	pumping,	kaldskjøter	eller	fiberoppstikk.	

Korrekt montering 
av fleksibelt mate-
riale rundt søyler og 
fastholdingspunkt.

Betongens konsistens

Konsistensen for en gulvbetong som skal pumpe, legges ut og glattes, bør være i 
området 220 mm synk. Betongens konsistens ved ankomst på byggeplass må være 
så jevn som mulig, og ikke variere mer enn ± 20 mm, for å unngå problemer med 
pumping, kaldskjøter eller fiberoppstikk.



Kontaktpersoner i Betong Øst:
 For tekniske spørsmål:

Produktsjef Stefan Skjæret • Tlf: 911 99 180
stefan@betongost.no

 For beregning/prisforespørsel Hedmark og Oppland:
Regionsjef Øystein Bækkelien • Tlf: 408 46 760
oystein@betongost.no

 For beregning/prisforespørsel Akershus og Østfold:
Regionsjef Kristian Lyngås Johnsen • Tlf: 918 77 679
kristian.johnsen@betongost.no

 For beregning/prisforespørsel Trøndelag:
Salgsleder Espen Aune • Tlf: 909 47 460
espen@betongost.no
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  INNDATA FOR KALKULERING AV GULV PÅ GRUNN  
Statiske beregninger utføres av Mapei AS og baserer seg på Mapecrete systemet. Ihht Technical Report 34(TR 34), annex F.

Prosjekt: Dato:
Referanse:
Oppdragsgiver: Signatur:
Adresse:
E-mail:
Telefon:
Jevnt fordelt last

kN/m2 

Truck DIN 1055-3 G1 G2 G3 G4 G5 G6
Total vekt (kN) 31 46 69 100 150 190
Total vekt (tonn) 3,1 4,6 6,9 10,0 15,0 19,0

Individuell input:  tonn total vekt
Lastebil Lastebil 12 tonn Lastebil 30 tonn

Lastebil 16 tonn Lastebil 60 tonn
Lastebil 24 tonn

Individuell input:  tonn total vekt
Lager-reoler  kN last per søyle

 x  mm fotplate
(a)  mm avstand mellom søyler
(b)  mm avstand mellom søyler
(c)  mm mellomrom reoler

Enkeltlast
 kN               x  mm lastflate

Linjelast
 kN/m        Minste avstand linjelaster:  mm

Aksellast = totalvekt/2
Hjullast  = totalvekt/4

Avstand
mellom fuger:

Sagede fuger 6 x 6 m
Sagede fuger 8 x 8 m

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Dekketykkelse i mm. Ved fugefri løsning, DØNN Fugefri, må tykkelsen være 
minimum 120 mm.

DØNN Fugefri:  x  m felt størrelse
Betongkvalitet: B30 M60

B35 M45 MF45
B35 M40 MF40
B45 M40 MF40
B55 M37

Klima: Innendørs
Utendørs

 

Støpeprosess: Kun disses Skures Stålglattes

Overflate-
behandling:

Ingen Epoxy Flis Flytende 
gulv

Annen:

Grunn: Godt kompaktert, stabil pukk - EV2=120 MN/m2

Akseptert kompaktering - EV2=80 MN/m2

Individuell input: EV2:  MN/m2          EV1/EV2: 

Isolasjon: Type:
Ingen isolasjon
EPS S80
EPS S150
XPS 200
XPS 300

Tykkelse:  mm            

Individuell

Navn
Korttid 10% (kPa)
Langtid 2% (kPa)
E (kPa)

Fibertype: Velg optimal DE 50/1,0 N DE 50/0,75 N *) Kun Steelfibre DE 50/0,75 N 
ved fugefri løsning, DØNN Fugefri

  PRISFORESPØRSEL – UTLEGGING AV
Adresse/navn byggeplass:

 DØNN Armert    DØNN Fugefri    DØNN Solid
Totalt areal:
Antall støpe-etapper:
Tykkelse gulv:
Annen info (Fall mot sluk, tolleransekrav, vises til vedlagt plantegning, nedstøpning av støpegods, varmerør/kabel etc.):

Ansvar skjæring av fuger (Ved bruk av DØNN Armert/DØNN Solid er maksimalt anbefalte feltstørrelse 8 x 8m. Se beregning
for hva som ligger til grunn. Fuger skal skjæres i dybde minimum 1/3 av tverrsnittet. Fugene må skjæres så fort som mulig, senest 
morgenen etter utlegging):

Ansvar for klargjøring til gulvstøp (Utlegging isolasjon, etablere glidesjikt, tilleggsarmere rundt søyler/hjørner/
åpninger o.l. (Se nederst i beregningrapporten for krav til klargjøring):

Gulvstøpen utføres:
Hvem holder/bestiller betong:
Betongkvalitet
(F.eks. B35 M45, 22 mm, steinreduksjon R25):

Synk (Maks synk ved DØNN Fugefri 220 mm):

Type fiber:
Mengde fiber (F.eks 35 kg pr m3):

Støp med:
Ved støp med pumpe (- det bør minimum benyttes 3“ pumpeslanger ved bruk av
DØNN Fugefri). Ca. antall meter slangeutlegg: m

Hvem er ansvarlig for pumpebestilling:
Overflatebehandling:
Hvem påfører herdemembran rett etter utlegging/dissing (Ved bruk av DØNN Fugefri er herdemembran
rett etter utlegging/dissing påkrevd):

Hvem påfører herdemembran etter pussing/glatting før plast kan legges
(Ved bruk av DØNN Fugefri er det sterkt anbefalt å legge et tynt sjikt med herdemembran i tidspunktet etter overflate- 
behandling før man kan legge plast):

Hvem er ansvarlig for innkjøp av herdemembran:
Hvem legger plast etter dissing/pussing/glatting (Plast må benyttes så fort det lar seg gjøre. Den skal legges på
samme kveld/dag som gulvstøpen utføres):

Hvem er ansvarlig for 
innkjøp av plast: 
Tildekking port-/dør-/
vindusåpninger:
Tildekking med vintermatter/isolasjon over plast (Ved støp under 5°C må gulvet dekkes til for å oppnå
tilfredsstillende herdebetingelser):

Ca. dato for møte før utførelse:
Deltagere på møte:

Pris (Pr. m2, totalt prosjekt, med/uten betong og pumpe):

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ikke aktuelt

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende

  Under åpen himmel   Delvis tett bygg   Tett bygg

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende

  DE 50/0,75 N   DE 50/1,0 N

  Transportbånd/renne   Pumpe

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende

  Disses   Pusses/skures   Stålglattes   Annet

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ingen

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ingen

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ikke aktuelt

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ikke aktuelt

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ikke aktuelt

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Ikke aktuelt

  Ikke aktuelt

  Entreprenør   Gulvstøper/Utførende   Betong Øst   Repr. pumpeoperatør   Byggherre

Skjema returneres til avsender m/pris. Sign.:

De tre skjemaene;
”Inndata for kalkulering av gulv på grunn”, 
”Prisforespørsel - Utlegging” og
”Rett Jobb Analyse”
- finnes elektronisk og oversendes ved forespørsel,
  eller kan lastes ned fra vår 
  hjemmeside: www.betongost.no

  RETT JOBB-ANALYSE (RJA) 
FOR FRITT FLYTENDE GULV
RJA anbefales gjennomført før gulvstøp. Ved støp med DØNN Fugefri skal RJA gjennomføres og skjema arkiveres. 
Adresse/navn byggeplass:

Navn entreprenør:

Navn gulvstøper:
RJA utført av:
• Ta kontakt ved ønske/behov for deltager fra Betong Øst.

 DØNN Armert    DØNN Fugefri    DØNN Solid
Gjennomført RJA:
Planlagt støp:
Værprognose støpetidspunkt:
Gulvstøpen utføres:
• Ved planlagt støp under åpen himmel/delvis tett bygg, må nødvendige beskyttelses- og herdetiltak vurderes særskilt ut fra vær og årstid.

Planlagt temp. i støpeområde:
• Ved behov for fyring, tilstreb jevn temperatur over hele arealet 
 uten fare for lokal uttørkning (plastisk svinnriss).

 

Er riggplass og adkomst klargjort?
• Behov for sikker jobbanalyse? • Behov for adgangskort? • Behov for vakter/dirigering? • Klargjort for optimal plassering av pumpe/bil? (eks. 36 m pumpe krever 10x10 
m riggplass) • Behov for brøyting/strøing/utbedring av adkomstvei? • Klargjort vaskeplass for bil/pumpe? (tenk miljø/avrenning/resipienter) • Nærliggende høyspent/
kraftledninger eller andre farer?

Areal og tykkelse for gjeldende støpemasse:

Ansvarlig for etablering av bevegelsesfuger og/eller rissanvisere:
• Ved DØNN Fugefri eller DØNN Armert, sjekk beregnet feltstr.• Ved prosjekterte rissanvisere, påse at disse skjæres så tidlig som mulig (gjerne 07.00 dagen etter støp).• Ved prosjekterte rissanvisere ved DØNN Armert anbefales skjæring av 1/2 tverrsnittet, ved tradisjonelt armert 
 anbefales mininum 1/3 eller til nett-/stangarmeringen er kuttet.• Ved prosjekterte rissanvisere, sørg for skjæring ut mot tilstøtende konstruksjon.

Klargjøring
Eksempel på klargjøring:

  Under åpen himmel   Delvis tett bygg   Tett bygg

Dato: Klokkeslett:
Dato: Klokkeslett:

  Ja   Nei   Noe gjenstår

m2 areal Tykkelse:  mm
Største avvik (+/-):    mm 

Glidesjikt/friksjon• Ha fokus på utførelsen, herunder planheten på underlaget, hulrom og trapping mellom EPS/XPS, 
 bretter og skjøter ved bruk av plast som glidesjikt.

Avrettet pukk EPS Ett lag plast
Radonsperre XPS To lag plast
Annet:

Er underlaget fritt for snø, is, vann, løv, etc.? 
Ja Nei Noe gjenstår

Er det montert tilleggsarmering? (Søyler, sluk, innvendige hjørner, etc.) 

Ja Nei Noe gjenstår

Er det montert 10 - 20 mm skumplast eller tilsvarende mot alle tilstøtende 
konstruksjoner? (Ringmur/grunnmur, søyler, sluk, etc. må sikres mot fastholding. Skumplasten 
må festes slik at betongen ikke kommer i kontakt med tilstøtende konstruksjoner) 

Ja Nei Noe gjenstår

ºC

Signatur deltagere: • Arkiveres sammen med prosjektets KS-dokumenter 

Er rett betongkvalitet bestilt?
• For eksempel: B35 M45 22 mm redusert, synk 230 mm, tilsatt 
 35 kg DE50/0.75N pr. m3, 1% SRA-N og 5% Expancrete pr. m3.

Ansvarlig for mottakskontroll:

Ansv. for kommunikasjon m/fabrikk:
• Myndighet til å endre bestilling, betongkvalitet, etc.

Ansv. for påføring av herdemembran:
• Anbefales påført etter utlegg og etter skuring/glatting.• Ved bruk av DØNN Fugefri skal Mapecrete Film-NOR 
 benyttes etter utlegg/dissing. 
 Egnet herdemembran etter skuring/glatting.

Ansvarlig for tildekking med plast:
• Gulvet tildekkes med plast snarest mulig, og skal være 
 tildekket i min. 7 døgn.• Ved vinterstøp kan det være behov for tildekking med 
 vintermatter, etc. for å ivareta herdebetingelsene.

Ansvarlig for gjennomføring av mangler i RJA:

0,2 mm

0,2 mm

0,2 mm

0,2 mm

0,2 mm

20 mm skumplast
rundt røroppstikk

20 mm skumplast 20 mm skumplast

20 mm plast

20 mm skumplast

20 mm skumplast
rundt søyle

Tilleggsarmering:
Eks. 3 stk. Ø12 mm c/c 150 mm

10 - 20 mm skumplast
mot alle tilstøtende

konstruksjoner

10 - 20 mm skumplast
rundt røroppstikk

10 - 20 mm skumplast
rundt søyle

Tilleggsarmering:
Eks. 3 stk. Ø12 mm c/c 150 mm

1 - 2 lag 0,20 mm
plast som glidesjikt 

Hvis mere informasjon/oppfølging ønskes - ta kontakt!


