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Anvendelse 
 

Gulvelementer med spalter for husdyrhold:  
Klasse A1: kalver < 200 kg 
Klasse A2/A3: Ungdyr/Storfe 200-825 kg 
Klasse Kjøttfe(ingen klasse i standard): 1500 kg 

Tekniske data  
 

Se «Grytnes Betong spalte plank. produkter» 
Egenvekt 2300-2500 kg/m3.  

Bestanddeler  
 

Elementene er tørrstøpt/bløtstøpt med Betong kvalitet B 45. 
4% silika, armering av kamstål (B500NC) 

Produktspesifikasjon  
 

NS EN-12737: 2004+A1: 2007 
NS EN-206: 2013+A1:2016+NA:2017 

Lagring 
 

Elementene skal lagres plant, med strø plassert som på 
skisse rett over hverandre: 

 
Løfting/håndtering 
 
 

Elementer skal håndteres med varsomhet for å unngå 
brekkasje, knusing av hjørner og kanter etc. Spesielt 
elementer med åpne ender må håndteres med varsomhet. 

Montering/legging 
 

Underlaget: underlag skal være plant og stabilt og ha 
tilstrekkelig bæreevne. Underlaget kan rettes opp ved å 
benytte shims av plast.   
Opplegg: Det skal legges gummibånd under oppleggene, 
gummibånd type Cellegi Band el.tilsv. Elementene med 
lengde inntil 3600 mm må monteres med opplegg min 80 
mm. inn på bjelke. For større lengder må opplegget være 
minimum 160 mm. Inn på bjelke. 
Avvik: Elementer over stor flater skal legge med jevnhet ihht. 
NS En 12737.   
Åpne ender: elementer med «åpne ender» uten endebjelke 
skal sammen støpes i ende etter montering  
Tilpasningselement/enkeltplank: legges der belastningen er 
minst, dvs. enkeltplank bør ikke legges inntil forbrettet.   



Service 
 

Elementene krever ikke service utover normalt vedlikehold 
for bygg.  

Destruksjon  
 

Betongavfall kan normalt deponeres på godkjent mottak. 
Betong kan gjenbrukes som fyllmasse når armering er fjernet 
fra betongen.  

Gjenbruk Vi gjør oppmerksom på at ved eventuell bruksendring må 
det kontrolleres om spalteplank er dimensjonert for ny 
bruk/nye laster 

Sikkerhet Spaltegulv bør inspiseres for skader/riss minimum en gang 
pr.år. Dersom varene er yngre enn syv dager, kan de bare 
legges ut med fabrikkgodkjenning 

Forventet levetid 15 til 20 år forutsatt normal drift og riktig belastning. 

 

              

          

        

      

      

                

          

        

     

    

     

                



Laster:  A2:    qv=5kN/m   Qv=4,2kN   (825kg) 

  A3:    qv=5kN/m   Qv=4,2kN   (825kg) 

  Kjøttfe 1,5 tonn  qv=6,5kN/m   Qv=7,5kN   (1.500 kg) 

                

                
 

 

 

 

 


