FastMix

FastMix
Kui ajakulu on oluline – vali FastMix.
Kiire ja prognoositav kivistumine, millega võid arvestada.
FastMix on õige valik siis, kui kiirem
tööde kulg ehitusplatsil on
ülimalt oluline.
FastMix-segu kasutades on võimalik
valida kolme erineva kivistumise
algusajaga segu vahel—FastMix,
FastMixPLUS, FastMixULTRA—

vastavalt sellele, millised on
projekti nõuded.
FastMixi kasutades ei ole Sa enam
ilmastikuoludest niivõrd sõltuv,
sest nüüd võid usaldada kiiresti ja
õigeaegselt kivistuvat betooni.

FastMix annab Sulle võimaluse
kontrollida aega. Spetsiaalne koostis
aitab saavutada sellise kivistumise
kiiruse, et tööde teostamine oleks
võimalikult efektiivne.

Pinna viimistlemist saab
alustada juba 100 minutit
pärast paigaldamise algust.

Mida kiiremini töö tehtud
saab, seda varem jõuad koju.

FastMix mitte ainult ei aita
Sul mugavalt sättida tööde
graafikut, vaid võimaldab
ka olulist rahalist säästu.
Kiirendades ehitusprotsessi
ja vähendades tööjõukulu.

Väldi ajakulu, mida põhjustavad
ebasoodsad ilmastikuolud.

KIVISTUMISE
KIIRENDAB
ALGUS VASTAVALT
TÖÖDE
VAJADUSELE
KULGU

VÄHENDAB
TÖÖJÕUKULU

Mis on FastMixi ja
tavabetooni vahe
FastMix on majanduslikult säästlik, sest saad kiirendada oma tööde kulgu.
See vähendab ühtlasi ka tööjõukulu.
Suurem sõltumatus ilmastikuoludest. Õhtul on oodata vihmasadu?
Saad planeerida valu hommikuks ja õhtuks on betoon juba vajaliku
tugevuse saavutanud.
Iga projekti jaoks just õige tardumisajaga segu. Vaata allpool FastMixi,
FastMixPLUSi ja FastMixUltra kivistumise andmeid.

Allpool toodud andmed näitavad, kui palju aega on võimalik kokku hoida,
kasutades FastMixi, FastMixPLUSi või FastMixULTRA segu tavabetooni asemel.
Võrdluses on näidatud iga FastMix segu maksimaalne kivistumise algusaeg
erinevate ligikaudsete temperatuurivahemike juures.

KIVISTUMISE ALGUS = MAHALAADIMINE

KUNI VIIMISTLEMISE LÕPUNI

Ehitusplasti temperatuur valu ajal

Kokkuhoitud
aeg võrreldes
tavabetooniga

0-5°

6-10°

11-15°

16-20°

Tavabetoon

13 tundi

11 tundi

9 tundi

7 tundi

FastMix

10 tundi

8 tundi

6 tundi

4 tundi

3 tundi

FastMixPLUS

8 tundi

6 tundi

4 tundi

2 tundi

5 tundi

FastMixULTRA

6 tundi

4 tundi

2 tundi

–

7 tundi

Küsi nõu HC Betooni müügiesindajatelt, millistes projektides oleks mõistlik kasutada
FastMix segu! Küsi infot ja hinda: myyk@betoon.ee, Tel +372 509 7377

Meie Missioon
HC Betooni missiooni aluseks on arusaam, et parimad tulemused saavutatakse
ettevõtte ja kliendi sujuva koostöö abil. Betoonitööde eduka tulemuse eelduseks
on võimalikult täpne info planeeritava betoonivalu kohta. Sellepärast on meile alati
oluline teada saada mida, kus, kuidas ja millistel tingimustel betoneeritakse. Kõik
see võimaldab minimeerida riske ja olla koostöös edukas

Meie Betoon
Betoon on inspireeriv ja lõputute kasutusvõimalustega materjal. HC Betoon
on loonud uudse kontseptsiooni ning koondanud oma tooted tooteportfelli.
Uus lähenemine annab hea tööriista betooni tellimiseks ning iga konkreetse
betoonivalu planeerimiseks.

Meie Ettevõte
AS HC Betoon on moodustatud 2003. aastal, kuuludes maailma ühte juhtivasse
ehitusmaterjalide kontserni HeidelbergCement Group, kus rohkem kui 50
riigis töötab ligi 51 000 inimest. AS HC Betoon tegeleb kaubabetooni tootmise,
selle transpordi ja pumpamisega. Lisaks pakub ettevõte Skandinaavia päritolu
tardkivikillustikku.
AS HC Betoon on palju panustanud üle-eestilise tehaste võrgustiku loomisesse, et
olla ehitajale võimalikult lähedal. Pakume kvaliteetset betooni ja transporditeenust
võimalikult operatiivselt üle terve Eesti. ASi HC Betoon tehased paiknevad Laagris
Tänassilma tehnopargis, Maardus, Jõhvi tööstuspargis, Türi lähedal Säreveres ja
Pärnu linnas.
Kvaliteetne betoon ja seeläbi rahulolev klient on meile väga olulised. ASi HC
Betoon juhtimissüsteemi ning kõik tehased on DNV sertifitseerinud vastavaks
kvaliteedi- ja tööohutusstandardite ISO 9001 ja ISO 45001 nõuetele.
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