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Nyhed
Det er en stor glæde for os, at kunne præsentere jer for vores nye tilbud om overfladebeskyttelse af
betontrapper.
Betontrapper, der bliver brugt som adgangsveje i en hel byggeperiode, udsættes for store belastninger i
form af sand og grus som slæbes med ind, byggematerialer der opbevares på reposer og trapperne bruges
som arbejdsplads m.v.
Alle disse påvirkninger skal betontrapper kunne tåle, samtidig med at de efterfølgende skal afleveres til
bygherren med en pæn, ren og ensartet betonoverflade.
Derfor er det vigtigt at betontrapperne afdækkes i hele byggeperioden og afdækningen skal kunne tåle
regn og frost, samt de ovennævnte belastninger. Afdækningen skal ligge fast, således der ikke er risiko for
farlige faldulykker og vedligeholdelse skal helst være overflødig.
Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan tilbyde alle vore kunder, at levere vores trappe og
reposelementer med en beskyttelsesfolie af typen Omniguard 100 np.
Folien påføres elementerne inden de lægges på lager. Dvs. at elementerne er helt rene, når
overfladebeskyttelsen bliver påført. Betontrapperne er således beskyttet fra lagerpladsen til det færdige
byggeri.
Inden aflevering kommer vores montører ud og fjerner folien og udstøber de øverste 30 mm. af fugerne
mellem trappeløb og repos, samt lukker huller ved løfteinserts. Terrazzotrapper slutslibes. Til sidst
behandles både terrazzo- og grå trapper med en sealer.
Fordelene er mange, f.eks kan nævnes :
•
•
•
•
•

Trapperne er beskyttet under montagen
Folien løsner sig ikke i byggeperioden og kræver derfor ingen vedligehold
Udstøbning af fuger og løft udføres af vore rutinerede medarbejdere
Trapperne kan afleveres til bygherren uden snavs og misfarvninger
Trapperne leveres med en sealing, hvilket gør at vask og vedligehold med natursæbe lettes.

Beskyttelsesfolien tåler naturligvis ikke hårdhændet fysisk påvirkning, men er uheldet ude og der
skæres/ridses hul i folien, er det vigtigt at skaden straks udbedres med det medfølgende reparationskit.
Vi ser frem til at drøfte denne nye mulighed med jer.
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