Betonoinnin valmistelu

Betonointisuunnitelma

Levitä muottiöljy tasaisesti
ja ohuena kerroksena

Puhdista muotit magneetin
ja veden avulla.

a
nnitelm
intisuu
Betono

Poista muoteista roskat.

Huomioi sääolosuhteet.
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Noudata betonointisuunnitelmaa.

Tilaa betoni hyvissä ajoin
ja sovi toimitusnopeudesta.

Noudata suunniteltua
valunopeutta.

Hyvällä
suunnittelulla ehkäiset
viivästymisiä.

laatu syntyy yhteistyöllä

ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION
ASSOCIATION EUROPEENNE DU BETON PRET A L’EMPLOI
EUROPÄISCHER TRANSPORTBETONVERBAND

Betonointi

Vältä betonin erottumista.
Älä anna betonin
pudota liian korkealta.

Vala betoni oikeaan kohtaan
muottiin niin vältyt betonin
siirroilta muotissa.

Jos betonin
pudotuskorkeus
on yli 1,5 metriä
käytä valusuppiloa.

Seinävaluissa vala ja
tiivistä betoni korkeintaan
0,5 metrin kerroksissa.
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Jos joudut siirtämään betonia
muotissa, käytä lapiota
tai haravaa, älä tärytintä.

Varmista että työntekijät
käyttävät tukevia työtasoja
ja henkilökohtaisia suojaimia.

Parhaaseen
lopputulokseen
pääset sääntöjä
noudattamalla.
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Betonin tiivistys

Käytä oikeankokoista
ja -taajuista
sauvatärytintä.

Vältä koskemista
raudoitukseen
tai muottiin.

Tarkista muotit
ja liitokset.
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Anna
betonin
tasaantua.

Pidä aina varalla
ylimääräinen
sauvatärytin.

Varmista että työntekijät
käyttävät tukevia työtasoja
ja henkilökohtaisia suojaimia.

Ilman poistumisen
tulisi näyttää
samalta kuin veden
kupliessa kiehuessaan.

Kun pinta muuttuu
kiiltäväksi on
tiivistys riittävä.

Tärytys ei saisi
olla kestoltaan liian
lyhyt eikä varsinkaan
liian pitkä.

Kun tiivistät uutta
kerrosta ulota sauva
10 cm edellisen
valukerroksen sisään.

Hyvin tiivistetty
betoni on merkki
ammattitaitoisesta
työstä.
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Betonin jälkihoito

Päätä etukäteen
jälkihoitomenetelmä ja -aika.

Paras jälkihoitotapa on
jättää muotit paikalleen
pidemmäksi aikaa.

Mieluimmin liian pitkä
jälkihoitoaika kuin liian lyhyt.

Asenna matot tai levyt riittävästi
limittäin, varmista että nurkat
on peitetty ja pistä riittävät
tuulipainot nurkkiin.

Käyttäessäsi jälkihoitoainetta
levitä se tasaisesti ja
tarvittaessa uusi käsittely.

Jälkihoito toimii
ainoastaan jos se
on aloitettu riittävän
aikaisin ja sitä jatketaan
riittävän kauan.

Jos pinta maalataan tai
pintakäsitellään niin
erityinen jälkihoitoaine
saattaa olla tarpeen.
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Aloita vesijälkihoito vasta
kun betoni on riittävän lujaa.
Pidä betoni märkänä
koko jälkihoitoajan.
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Betonin halkeilu
Nuoren betonin halkeilu
johtuu kolmesta syystä.

Plastisen kutistuman
aiheuttama halkeilu

miten estetään

syy

Plastisen
kutistuman
halkeamat johtuvat
betonipinnan veden
liian nopeasta
haihtumisesta.

Estetään käyttämällä jälkihoitoainetta.
Tai pitämällä betoni märkänä ja suojattuna
mattojen tai levyjen avulla.

Lämpökutistuman aiheuttama halkeilu
miten estetään

syy

Voi aiheutua kun
betonin lämpötila
on ympäristöään
korkeampi.

Estä lämpötilaerot
lämpöeristämällä.

Jätä muotit paikoilleen
mahdollisimman
pitkäksi aikaa.

Plastisesta painumasta johtuva
kutistuma

Yritä tehdä
tiivistäminen
tasaisesti.

miten estetään

syy

Näkyy betonin
painumisena korkeissa
seinissä ja pilareissa.
Laatassa saattaa
näkyä raudoituksen
suuntaisena
halkeamana.
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Korkeissa valuissa
tee betonointi
kerroksittain.

Sahaa kutistumasaumat
mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

Jos plastista
kutistumahalkeilua esiintyy,
hierrä betonipintaa sulkeaksesi
halkeamat ja jatka
jälkihoitoa.

Tiivistä betoni
tunnin kuluessa
valusta.
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Betonointi kylmässä säässä
Vuorokauden
keskilämpötila

Sääolosuhteet

4° C tai korkeampi
Ei alle -1° C

Katso olosuhteet 2

Suositus

Ei ongelmia,
jatka
betonointia
normaalisti.

0 - 4° C
Ei alle -2° C

Jos tuulista,
katso olosuhteet 3

0 - 4° C
Alle -2° C

Alle 0° C
Ei alle -5° C

Alle 0° C
-5° C - -10° C

Alle 0° C
Alle -10° C

Käytä puhelin-,
netti- tai
faxsääpalveluja.
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Suojaa
betoni.

Käytä lämmitettyä
betonia tai lämmitä
suojan ja betonin
väli tai käytä
nopeampaa sementtiä
tai pienennä
vesi-sementtisuhdetta.

Varmista
että
betonin
lämpötila
ei ole
alle + 4° C.

4°C

Käytä höyry- tai
ilmalämmitystä tai
infrapunalämmitystä
pitääksesi betonin
vähintään + 4 ° C
lämpöisenä.

Vala ainoastaan
jos valupaikka on
kokonaan suojattu
niin että lämpö
ei karkaa ja
lämpötila pysyy
+ 8 ° C yläpuolella.

Älä vala betonia
alle - 1° C
lämpötilassa
oleville
alustoille.
Poista lumi
ja jää ennen
valua.
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Betonointi lämpimällä säällä
Kastele imukykyinen
alusta huolellisesti
ennen aloitusta.

Poista pöly
alusbetonista
ja saumoista ja
kastuta alusta.

Pidä
suojavaatetus
päällä myös
lämpimällä säällä.

Aloita
viimeistely riittävän
aikaisin.

Muista tuoreen
betonin työstettävyyden
väheneminen.

Pyri estämään
betonin liiallinen
lämpeneminen.

Tee jälkihoito
erityisen hyvin.

Suojaa valu suoralta
auringonpaisteelta ja
voimakkaalta vedolta.
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