Multibetong er en allsidig entreprenør med lang erfaring
innen flere fagområder. Markedsområdet er hele Norge.
Vi har en allsidig maskinpark og erfarne medarbeidere for
utførelse av både tradisjonelle og utradisjonelle oppdrag.
Vi har alltid fokus på å løse kundens behov på best mulig
måte, mht økonomi, kvalitet og godt samarbeid.
Våre systemer for internkontroll, HMS og kvalitetssikring er
under kontinuerlig utvikling for å gjennomføre prosjektene
våre på best mulig måte, både for oppdragsgiver, miljøet og
egen sikkerhet.Vi har alltid fokus på å løse kundens behov på
best mulig måte, mht økonomi, kvalitet og godt samarbeid.

Graco H-XP3 Hybridpumpe
Tekniske data:
• 240 bar trykk
• Maks slangelengde 125 m
• Kapasitet 10.6 l/min
• Strøm 400 volt 32 ampere

Stor kapasitet og liten riggtid
gir besparelser for kunden!

Tjenester
• Betongarbeider / rehab betong
• Overflatebehandling
• Injeksjon
• Grunnarbeider, småskala fjellsikring
• Kai- og bruvedlikehold
• Tunellsikring
• Vannmeisling
• Mobilt pukkverk, stein, betong, asfalt.
• Rive- og miljøsanering
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fremtidens isolasjon; polyuretan skum
Polyuretanisolering er uten tvil det mest
revolusjonerende produktet innen isolerings
bransjen i dag. Foruten å være miljøvennlig,
effektiv og økonomisk så bidrar polyuretan
skumisolering til et stillere og miljøvennlig
inne miljø.
Sprayisolering kommer i flytende form. Ved
bruk ekspanderer den 110 ganger sitt
opprinnelige volum og tetter absolutt alle
sprekker. Dette skaper en permanent,
alders- og værbestandig luftbarriere.
Foruten sine ekstremt isolerende egenskaper er produktet også miljøvennlig og er
produser av fornybare resurser.

SEALECTION 500 OG
SEALECTION AGRIBALANCE
Dette er to typer halvstivt tokomponent

polyuretan skum i samme produkt kategori.
Det kleber til alle materialer, kommer inn i
alle krinkel og kroker og tetter bygg og
konstruksjoner 100%.
Gjennom dette fjernes problematikken med
luftinntrengning i konstruksjonen som igjen
står for 40% av energitap, skaper kondens,
sopp og mugg. I tillegg gir det en lydbarriere
som opp til 10 ganger overgår tradisjonelle
isolerings materiale.

Heatlok Soy
Dette er et stivt og vanntett polyuretan
isolasjons skum. Det har den høyeste
isoleringsverdien i industrien. Det har en
unik økologisk fordel, bruker resirkulert plast
i fremstillingen av et stivt isolerings skum
som også styrker konstruksjonen i bygninger
med opp til 300%.

Heatlok Soy kan minske avfall og energi
forbruk i bygninger med opptil 50%. Dette
er et utmerket isolasjons skum som er
spesielt egnet for områder med luftfuktighet
over 55%.
Anvendelsesområder inkluderer, men er ikke
begrenset til :
• Kjellervegger ute og inne.
• Under huset
• Baderomsvegger
• Svømmebasseng
• Vinkjellere og potetkjellere
Se også: isolasjonnorge.no

polyurea
Svært elastisk og sterkt materiale som takler de strengeste krav til
slitasje og sprekkoverbygging. Herder på få sekunder.
Bruksområder: Korrosjonsbeskyttelse, slitasjelag og membran på stålog betongkonstruksjoner som utsettes for slag og slitasje, f.eks. P-hus,
bruer, tanker og rørledninger. Brukes også som fugemasse. Påføring:
Spesialsprøyte med høyt trykk og temperatur der blandingen foregår
ytterst i dysen.
Polyurea fordeler:
• Herder på noen få sekunder
• Kan tas i bruk umiddelbart
• Ekstremt gode mekaniske egenskaper
• Høy elastisitet ved lave temperaturer
• Meget god slitasjestyrke
Se også: www.elmico.no

Beskyttelse av betong mellom kjørebanene. Micopox P avstrødd med sand
ble brukt som primer og Micorea S3
ble påsprøytet i ca 3 mm tykkelse for å
beskytte betongen mot nedbrytning.

– Vi har erfarne og løsningsorienterte medarbeidere som alltid er positive til å løse våre oppdragsgiveres behov

