FlowMix

FlowMix
FlowMix seguga kiire ja usaldusväärne valu.
FlowMix on aegasäästev lahendus kiireks ja probleemideta valuks keeruliste
konstruktsioonide loomisel
Keeruliste konstruktsioonide ja halva
ligipääsetavusega betoonitööd esitavad
tõelisi väljakutseid.
Siin tuleb appi FlowMix. See on hästi
voolav segu, mis läbib ka tiheda
armeeringu.Täites kogu konstruktsiooni
ühtlaselt. Võrreldes tavalise
betooniseguga vajab FlowMix

oluliselt vähem tihendamist.
FlowMix tarnitakse objektile sellise
konsistentsiga, et seda ei pea kohapeal
vedeldama, vaid saab kohe valada.
See tagab aga kiirema ja efektiivsema
valu, hoides kokku aega ning tööjõu- ja
seadmerendi kulu.

FlowMix segu on kiirem
ja efektiivsem lahendus
betoneerimiseks. See säästab aega ja
raha ning lihtsustab ajaplaneerimist.
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FlowMix segu sobib
ennekõike kasutamiseks
projektides, kus tavalise
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Kuidas FlowMix suudab täita keerukate
projektide vajadusi
FlowMixi koostis on loodud nii, et see aitaks saavutada eeskujuliku pinnakvaliteediga
valu. Spetsiaalsed segulisandid annavad FlowMixile head valgumisomadused ja segu
komponendid tagavad stabiilse koostise. Segu omadused võimaldavad väiksema ajakuluga
valutöid ja pinnaviimistluse protsesse. Tänu headele pumpamisomadustele saab FlowMixi
tavasegudega võrreldes pumbata pikemate vahemaade taha.
Väiksemad tööjõu-, seadme- ja ekspluatatsioonikulud. Väiksem tööjõu- ja seadmekulu
aitavad tööde teostamisel raha kokku hoida. Betooni hea vastupidavus tagab madalad
konstruktsiooni ekspluatatsioonikulud.
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Kasutusala:
FlowMix on laia kasutusalaga
segu, mis sobib kõrgete
ja raskesti tihendatavate
konstruktsioonide valamiseks.
Ühtlasi sobib FlowMix eriti hästi
ka põrandaküttesüsteemide
valude jaoks, sest segu voolab
ühtlaselt ümber torude ning
ei jäta tühimikke. See tagab
paremasoojusülekande
põrandakonstruktsioonis ning
vähendab edaspidi kütmisel
energiakulu.

Küsi nõu HC Betooni müügiesindajatelt, millistes projektides oleks mõistlik kasutada
FlowMix 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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