
HØJTYDENDE BETONG 
HERKULIT® S-Top

Generelt

Herkulit® S-Top anvendes primært på gulve, hvor der stilles høje krav 
til holdbarhed, nem pleje, god langsigtet økonomi, og der ønskes et 
rustikt udseende.
Herkulit® S-Top bruges i industrien, indkøbscentre, offentlige lokaler, 
arkader, kontorer og parkeringshuse.

Herkulit® S-Top er et miljøvenligt naturmateriale. Materialet er ikke dif-
fusionstæt og kan ikke beskadiges af vand; desuden er det antistatisk. 
Påføringen sker uden anvendelse af miljøfarlige tilsætningsstoffer.
Herkulit® S-Top udføres som et 8–50 mm slidlag, der binder til både 
gammel og nystøbt beton. Slidlaget er designet til at fungere uden 
problemer i ekstreme industrimiljøer eller i lokaler, hvor hygiejne er 
vigtigt. Denne type gulve holder normalt i mere end 30 år selv på sted-
er, der er stærkt trafikerede af f.eks. lastbiler.
Gulve i gamle lokaler kan fornys ved belægning med Herkulit® S-Top. 
Slidlaget kan anvendes til at forny et helt nedslidt gulv eller til at opgra-
dere et lokale. I begge tilfælde er gulvrenovering et kvalitativt, praktisk 
og omkostningseffektivt alternativ til fjernelse af eksisterende beton-
gulve.
Herkulit®S-Top forhindrer klorider og andre skadelige stoffer i at trænge 
ned i underbetonen.(Herkulit®S-Top fungerer som en miljøbeskyttelse 
af underbetonen.) Ved reparation af eksisterende betonoverflader 
standses karbonatiseringen og nedbrydningen af konstruktionsbe-
tonen. Produktet er frostbestandigt.

Installationen skal udføres af en kompetent og erfaren installatør. Slid-
lag der påføres på fugefri underbeton giver en perfekt og problemfri 
gulvbelægning. Denne vinderkombination reducerer behovet for gul-
vfuger med op til 80 % i forhold til almindelige gulve og reducerer der-
ved også fremtidige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger.
Fugefri underbeton kan opnås ved at betonen og arbejdet tilpasses til 

optimering af betongulvets funktion, i stedet for at gå på kompromis på grund af bygningskonstruktion og lægningsteknik. Det er 
muligt ved støbning af undergulvet tidligt i byggeprocessen og belægning af overfladen i et indendørs miljø i slutningen af bygge-
processen. Det sikrer også tolerancer og overfladefinish, der er direkte styret af det miljø, de udføres i. Metoden sparer både tid og 
penge.

Projekteringsvejledning

Arbejdets udførelse:
Arbejdet kan i store træk inddeles i fem hovedmomenter
- Sandblæsning/fræsning 
- Udlægning 
- Skrubning, glitning 
- Efterhærdning 
- Behandling

Betingelser på arbejdsstedet:
Ved udlægning af pladsstøbt Herkulit® S-Top skal betonoverfladen være mindst +10 °C samt fri for dryp og træk.

Art. nr. 1223, 1237-
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Tekniske data:
Følgende egenskaber er typiske gennemsnitsværdier og må ikke betragtes 
som minimums- eller karakteristiske værdier. Alle egenskaber er angivet ved 
+20 °C. 

Belægningstype Herkulit® S-Top: 200/400
Trykstyrke i N/mm2 efter 28 døgn  75-110 N/mm²
Bøje-/trækstyrke i N/mm2 efter 28 døgn 9-12 N/mm²
Slidstyrke efter DIN 52108 Böhmen - verdi i cm³/50 cm²  < 4

Beskrivelse:
For at opnå et tilfredsstillende resultat ved udlægning af Herkulit® S-Top er 
det vigtigt, at underbetonen er af god kvalitet. Underbetonens overflade og 
struktur er af afgørende betydning for toplagets vedhæftning. Hvis det er 
tvivlsomt, om underbetonen kan leve op til de stillede krav, bør der udføres 
en prøveudlægning, trækstyrketest eller eventuelt bores kerner ud til nærmere 
analyse.

Krav:
For at sikre at Herkulit® S-Top kan fungere optimalt, skal underbetonen opfylde 
følgende krav:

Vedhæftning:
Overfladens trækstyrke skal være 1,5 MPa (15 kg/cm²) på tidspunktet for 
udlægning af Herkulit® S-Top.

Overfladen:
Overfladen skal være fri for slam og cementfilm samt forureninger.

Planhed:
Underbetonen skal have en planhed, så tykkelsen på Herkulit® 
S-Top kan holdes inden for de angivne tolerancer (HS 200 8–12 mm / HS 
400 12–25 mm).

Vejledning:
Hvis underbetonen har en trykstyrke på mindst 35 N/mm² og i øvrigt er af god 
kvalitet og fri for forureninger, kan ovennævnte krav til vedhæftning forventes 
opfyldt efter sandblæsning eller fræsning og rengøring af overfladen.

Ved nyproduktion:
Udlæg underbetonen ved hjælp af vibrering for på denne måde at opnå en jævn og ensartet overflade. Bearbejd ikke for meget, så 
der opstår slam på underbetonens overflade. Betonens konsistens og udlægningsmetode har direkte betydning for overfladesty-
rken. Ved en lettere betonkonsistens skal der kompenseres med højere betonkvalitet. Eventuelt fald mod afløb skal udføres i un-
derbetonen inden udlægning af toplaget. Underbetonens planhed skal være således, at Herkulit® S-Top ligger inden for de accept-
able tolerancer.

Overfladen skal bearbejdes, så sandblæsning/fræsning kan udføres (finskrubbet overflade).

Brug aldrig voks eller opløsningsbaseret krympespærre på underbetonen.

Før udlægning af underbetonen skal alle detaljer i gulvkonstruktionen være fastlagt. Underbetonen skal ligge på et plant og stabilt 
bærelag, som skal kunne modstå de belastninger, der overføres til det.
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Afretning:
Ved udlægning af Herkulit® S-Top skal overfladen omkring fuger og revner 
være så jævn som muligt.

Fuger
Herkulit® S-Top gulve binder til underbeton og stiller ingen selvstændige krav 
til fuger.

Fuger i underbeton:
Vi anbefaler at save riller i Herkulit® S-Top belægningen over gamle fuger, der 
bevæger sig. Eventuelle revner, der bevæger sig i underbetonen, bør injiceres.

Sandblæsning/fræsning:
Overfladestrukturen skal svare til minimum 2 mm/maks. 30 % af det øverste 
lags tykkelse ved fræsning eller sandblæsning af overfladen. Overfladen skal 
være fri for slam og cementfilm. Sandblæsning/fræsning skal udføres over 
hele overfladen, også i områder ved vægge, søjler mv. Kan maskinerne ikke nå 
helt ud til kanterne, skal dette udføres manuelt. Før sandblæsning/fræsning 
af eksisterende underbeton skal der udføres eventuelle reparationer af revner, 
kantrejsning, gamle fuger mv.
Efter fræsning skal betonen rengøres grundigt; støvsugning, højtryksspuling 
mv. afhængigt af overfladens renhed og struktur.

Vanding og overdækning:
Vand overfladen. Afhængigt af temperaturforholdene og betonens tæthed 
anbefales det at påbegynde vandingen 8–24 timer før udlægning af primeren. 
Tildæk overfladen i takt med støbningen. Hvis der er frit vand på overfladen, 
skal overfladen vådstøvsuges før grunding.

Farve:
Grundfarve: Lysegrå. Farvepigmenter tilsættes ved blanding til den ønskede 
farve.

Farvevalg
Farven på Herkulit® kan frit vælges. Tag højde for at cementbaserede produk-
ter, der pigmenteres, ikke kan sammenlignes med farvekoder for maling.

• Lyse farver bør undgås på overflader, der ofte bliver snavsede.

Fuger/mønstre:
Kan saves og fyldes efter ønske

Beskyttelse af færdige overflader:
Herkulit® S-Top overflader, der færdiggøres før byggeriet er afsluttet, skal efter 
inspektion beskyttelsestildækkes og holdes beskyttet under den endelige in-
stallation. Herkulit® S-Top er beton og suger derfor både vand og vandbåret 
snavs i starten. Dækmaterialet skal være tæt og ikke-farvende, f.eks. gul-
vdækningspap.
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ab lindec® ønsker at afgive korrekte informationer, tekniske beskrivelser og installationsbeskrivelser af sine produkter, men ab lin-
dec® har ingen kontrol over, hvordan eller under hvilke omstændigheder produktet blandes og påføres. ab lindec® kan derfor aldrig 
holdes ansvarlig herfor. ab lindec® er udelukkende ansvarlig for kvaliteten af produktet på leveringstidspunktet.
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Overfladebehandling:
I den første brugsperiode sker der en naturlig kalkudfældning fra materialet, 
hvilket giver en mat overflade. For at fjerne den skal overfladen behandles 
umiddelbart efter, at krympefolien er fjernet. Til dette formål anvendes 
LimeWash & StainWash i kombiscrubberen, som fjerner en større mængde 
kalkudfældning og imprægnerer overfladen.

Rengøring:
Rengør gulvene med en gulvsæbe af typen Betongsåpa®. I takt med den almin-
delige, normale rengøring forsvinder gråheden (kalkudfældningen) og Herku-
lit® S-Top overfladerne bliver mere væskeafvisende og får deres færdige glans.
(Se vedligeholdelsesvejledingen for mere info).
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