BETONG
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Vänta inte med härdningen!
Efter gjutning måste betongen skyddas mot uttorkning. Härda betongen med vattendimma och
täck ytan med plast, presenning eller liknande.
Härdningen måste påbörjas så snart som möjligt
efter att betongen har hamnat i formen.
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Tänk även på uttorkningen!
När betongen ska beläggas med täta beläggningar
så som fuktspärr eller plastmatta kan vattenhärdning försvåra betongens uttorkning. Rådgör
med Sydsten eller fuktkonsulten om du har frågor
kring betong, härdning och täta golbeläggningar.

En pålitlig partner
Sydsten är södra Sveriges ledande leverantör av
fabriksblandad betong, makadam och grus. Idag
är vi är heltäckande på betong i Skåne, Halland
och Blekinge.
Sydsten levererar material och tjänster till såväl
stora byggen som små hemmaprojekt. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har även ett eget
ackrediterat betonglaboratorium för utveckling
och produktkontroll. Med unik erfarenhet och
kompetens erbjuder vi produkter och rådgivning
anpassade efter varje projekts specifika behov.
Vi ser till att det blir rätt från grunden!

Betongfabriker Skåne: 040 – 31 19 50 (Malmö/Fosie, Lund/Hardeberga, Helsingborg, Sjöbo, Eslöv, Kristianstad/Önnestad)
Betongfabriker Halland: 035 – 109 565 (Halmstad, Varberg)
Betongfabriker Blekinge: 0455 – 480 11 (Karlskrona/Vambåsa)

