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Betongytor utsätts dagligen för påfrestningar i 
form av temperaturförändringar, slitage, erosion 
och kemikalieangrepp. Resultatet blir förkortad 
livslängd och dyra reparationer. Vi arbetar 
med Chestertons kompositsystem som 
är utvecklade för att motverka dessa 
problem på ett effektivt sätt.  

Våra servicebussar står alltid  
redo för snabba uppdrag och  
med den utrustning som krävs  
för att utföra arbeten i fält.

Skydd mot:

 ¡ Mekaniskt slitage 

 ¡ Erosion 

 ¡ Kemikalier

 ¡ Organisk påväxt

 ¡ Påbyggnad / Häng

 ¡ Väderpåverkan

Kompositsystem som  
skydd för betong



Varje yta kräver sitt unika skydd!

Bränslefickor
Mekanisk nötning och barksyror 
skadar ytorna på golv och väggar i 
spån- och flisfickor. Det kan påverka 
processen, skada kringutrustning 
och i förlängningen innebära produk-
tionsstopp. Vi väljer rätt beläggning 
för applikationen och hjälper till att 
undvika kostsamma reparationer.

Golvytor,  
rännor och massakar
Dessa ytor utsätts ofta för syror, lut, 
och mekaniskt slitage. Vi reparerar 
skador och applicerar en ny stark  
beläggning som skyddar mot  
framtida problem. 

Fundament,  
kanter och invallningar
Kemikalieangrepp, erosion och 
väderpåverkan är vanliga problem 
med fundament, invallningar och på 
betongkanter. Kompositen ger ett 
starkt och hållbart ytskydd.

Specialutbildade 
tekniker
Våra specialister hjälper dig hitta  
den tekniskt bästa lösningen för just 
din anläggning. Varje applikation 
kräver sitt unika ytskydd.

UppgraderadRepareradBetong



Slitskydd
Betongytor utsätts många 
gånger för kraftigt slitage. 
En kompositbeläggning är 
extremt slitstark och förlänger 
livslängden avsevärt. 

Ett välplanerat underhåll leder till ekonomiska besparingar. En beläggning  
är ett kostnadseffektivt sätt att undvika onödiga reparationer. 

Erosionsskydd
I miljöer med mycket strömningar eller där erosion är ett stort problem, exem-
pelvis inom vattenkraft, arbetar vi med anpassade kompositsystem. Med rätt 
skydd förebyggs skador där materialet i betongen avverkas över tid.

Kemikalieskydd
Många kemikalier är aggressiva mot betongytor.  
Vi har utvecklade kompositsystem som skyddar 
mot kemikalieangrepp och frätskador. 

Impregnering
En obehandlad yta tillåter vatten och smuts att 
tränga in, vilket möjliggör organisk påväxt och att 
sprickbildning uppstår.

En impregnerad betongyta är lätt att hålla ren och 
det är samtidigt ett kostnadseffektivt sätt att skydda  
till exempel väggar, betongkanter och gångstråk.

Varje yta kräver sitt unika skydd! Varför kompositbelägga?

Kompositmaterial  
skyddar och ökar 
livslängden
I över 30 år har kompositsystem skyddat utrustning  
mot erosion, kemikalieangrepp och nötande mekaniskt  
slitage. Chestertons produkter används i över 60 länder  
och är världsledande inom komposit som ytskydd.

Exempel på 
applikationer

 þ Bränslefickor

 þ Fundament

 þ Rännor

 þ Brunnar

 þ Bassänger

 þ Specialgolv

 þ Invallningar

 þ Halkskyddsytor

 þ Gångstråk

 þ Dräneringsdiken

 þ Massakar

 þ Vattentorn

 þ Kaklade ytor

... och mycket, mycket mer!

Bra service och  
snabba leveranser  
– en självklarhet!

Erosion Slitage Slag/stötar Kemikalieangrepp Organisk påväxt

Frågor? Kontakta oss: 011-31 49 50



Rätt komposit för varje applikation 

Inom all industri inklusive 
V/A har varje betongyta sin 
specifika utmaning som krä-
ver en unik ytskyddslösning. 
Vi har kompositmaterial som ökar 
livslängden hos betongen där den blir 
begränsad p.g.a. väderpåverkan, ero-
sion, slitage eller kemikalieangrepp.

Tunnfilmsbeläggning 
På många applikationer kan en 
tunnfilm (upp till 1 mm) räcka. 
Fördelarna är en tät yta med hög 
vidhäftning och låg friktion, vilket  
gör att man undviker påbyggnader 
och organisk påväxt. 

Tjockfilmsbeläggning 
Vid applikationer med större partiklar 
som flis, bark eller andra typer av 
granulat krävs tjockare beläggningar. 
Det gör att kompositen verkar 
som slityta, istället för betongen. 
Tjockfilmsbeläggning är också lämplig 
för applikationer med termiska 
chocker.

Reparationer
Komposit kan också användas för att 
reparera skador och ersätta original-
material på befintliga konstruktioner. 

Fråga oss gärna om våra kompositsystem för metall!
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Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping  
Tel 011-31 49 50 | Fax 011-23 89 10 
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Roterande utrustning

Rör

Maskinverkstad

Beläggning

Svets, plåt & smide

Cylindrar

Vi löser utmaningar, stora som små, 
med god sammanhållning och alltid 
med kunden i fokus.

Ståthöga MA Teknik är ett verkstadstekniskt 
försäljnings- och underhållsföretag med kontor 
och verkstäder i Norrköping, Kisa och Oxelösund. 
För oss står kunden alltid i centrum och varje 
projekt är en ny utmaning. Vår filosofi är att allt 
går att utveckla och göra lite bättre. Kompetent 
personal samt ett brett utbud av både produkter 
och tjänster gör oss till en stark underhållspartner. 
Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera 
just era behov!


