Exempel på produktval
Exempel 1 - När du vill beställa en produktFÖLJESEDELSNUMMER:
grundat på följande specifikation:
FÖLJESEDELSNUMMER:
Tryckhållfasthetsklass		
Exponeringsklass
Max stenstorlek		
Konsistensklass

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna
avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Leveransadress
Leveransadress

BLANDNINGSTID:
BLANDNINGSTID:

C25/30 LEVERANSTID:
Om tryckhållfasthetsklass
tryckhållfasthetsklass är
ärangiven
angivenpå
på följesedeln
följesedeln gäller:
gäller:
XC1
• att
attbetongen
betongenär
ärtillverkad
tillverkadenligt
enligtSS
SSEN
EN206-1
206
• att
är Cl 0,10
attkloridhaltsklassen
kravet på frostbeständig
ballast är uppfyllt
16 mm • att
frostbeständig Cballast
uppfyllt
attkravet
lägstapå
bindemedelshalt
200
kg/m
ekv ärär
• att minimicementhalten är 200 kg/m
S4
3

3

Kund

Kundnummer
Kundnummer

Då alla fyra krav kan uppfyllas med en standardprodukt i vårt sortiment föreslår vi en betong
med garanterad tryckhållfasthetsklass som uppfyller specifikationen. På följesedeln vid leverans
finns komplett betongspecifikation.
Litteranummer
Litteranummer

Arbetsplatsnr
Arbetsplatsnr

Postnummer
Fabriksinfo

Beställd
Beställd lossningstid/sätt
lossningstid/sätt

Transportzon
Transportzon

Postort

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning

Bilnummer internt
internt Reg.nummer
Reg.nummer

C 25/30

16

Biltyp

S4

Lass
Lass nummer

Beställd
Beställd mängd
mängd

33
Totalt
Totaltlevererat
levereratmm

Start
Startlossning
lossning

Avslutad
Avslutad lossning
lossning

XC1

(Tryckhållfasthetsklass,
(Tryckhållfasthetsklass,d-max,
d-max, konsistens,
konsistens, vct
vctekv
exponeringsklass)
ekv,, exponeringsklass)
Ankomst
Ankomst arb.pl.
arbetsplats

Exempel 2 - När du vill beställa en produkt grundat på följande specifikation:

www.olssonoco.se
Art.nr
www.olssonoco.se Art.nr
TBFB
110100
• 105584

Tryckhållfasthetsklass		
Exponeringsklass
Max stenstorlek		
Konsistensklass

FÖLJESEDELSNUMMER:
FÖLJESEDELSNUMMER:

C25/30 BLANDNINGSTID:
BLANDNINGSTID:
XC4
LEVERANSTID:
tryckhållfasthetsklass är
tryckhållfasthetsklass
ärangiven
angivenpå
på följesedeln
följesedeln gäller:
gäller:
16 mm Om
• att
attbetongen
betongenär
ärtillverkad
tillverkadenligt
enligtSS
SSEN
EN206-1
206
• att
kloridhaltsklassen
är Cl 0,10
att
kravet
på
frostbeständig
ballast
är
uppfyllt
S4
• att
frostbeständig Cballast
uppfyllt
attkravet
lägstapå
bindemedelshalt
200
kg/m
ekv ärär
3

• att minimicementhalten är 200 kg/m3

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna
avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Leveransadress
Leveransadress

Kund

Kundnummer
Kundnummer

av
betong
och Skyddsanvisningar
då krävs ense baksidan.
betong med krav på
Då exponeringsklassen är XC4 styr det valet
Skyddsanvisningar
se baksidan.
Villkor:
www.fardigbetong.se
Leveransbestämmelserenligt
enligtABM
ABM 07 - Fabriksbetong
Fabriksbetong och
Leveransbestämmelser
ochPV
PV14.
01.
Mottaget
Mottaget
vct 0,55
vilket
leder till och
minsta
tryckhållfasthetsklass
C30/37. Då det finns ett samband mellan
mottagningskontrolleradoch
godkänd
enligt
13670-1
Produkten mottagningskontrollerad
godkänd
enligt
SSSS
ENENV
13670
vct och och tryckhållfasthet föreslår vi en produkt som överträffar det ursprungliga kravet på
om ej annat avtalats.
avtalats.
Betalningsvillkor: 10
10 dagar
dagar netto
netto om
tryckhållfasthet.
Litteranummer
Litteranummer

Arbetsplatsnr
Arbetsplatsnr

Postnummer
Fabriksinfo

Beställd
Beställd lossningstid/sätt
lossningstid/sätt

Transportzon
Transportzon

Postort

Underskrift köparens
representant
Underskrift
köparens representant

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning

Bilnummer internt
internt Reg.nummer
Reg.nummer

C 30/37

Biltyp

Lass
Lass nummer

Beställd
Beställd mängd
mängd

33
Totalt
Totaltlevererat
levereratmm

Start
Startlossning
lossning

Avslutad
Avslutad lossning
lossning

16 S4 vct 0,55 XC4

(Tryckhållfasthetsklass,
(Tryckhållfasthetsklass,d-max,
d-max, konsistens,
konsistens, vct
vctekv
exponeringsklass)
ekv,, exponeringsklass)
Ankomst
Ankomst arb.pl.
arbetsplats

Från specifikation till slutlig produkt

www.olssonoco.se
Art.nr
www.olssonoco.se Art.nr
TBFB
110100
• 105584

En betongspecifikation kan också innehålla flera tilläggskrav som gör att den produkt du väljer
skiljer sig från t.ex. konstruktionsritningens specifikation. Betong med t. ex. förbättrad miljöprestanda eller Självkompakterande betong (SKB) kan också ändra på den slutliga produktens
specifikation.
Skyddsanvisningar
se baksidan.
Villkor:
www.fardigbetong.se

Skyddsanvisningar se baksidan.

Leveransbestämmelserenligt
enligtABM
ABM 07 - Fabriksbetong
Fabriksbetong och
Leveransbestämmelser
ochPV
PV14.
01.

Mottaget
Mottaget
Observera
att vi alltid kommer
att
föreslå
en produkt som uppfyller eller på vissa områden
mottagningskontrolleradoch
ochgodkänd
godkänd
enligt
13670-1
Produkten mottagningskontrollerad
enligt
SSSS
ENENV
13670
överträffar din kravspecifikation.
Underskrift köparens
representant
Underskrift
köparens representant

om ej annat avtalats.
avtalats.
Betalningsvillkor: 10
10 dagar
dagar netto
netto om

Thomas Betong AB | Tfn 0104-50 50 00 | info@thomasbetong.se | thomasbetong.se

