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Skumbetong är en lättbetong som produceras genom att skum tillsätts till cementslurryn. Den leve-
reras av EPSCement AB:s sofistikerade processorstyrda pumpbilar enligt leveransvillkor ”fritt slang”.  
EPSCement kan därför leverera stabil skumbetong, som inte sjunker ihop efter gjutning. Underlaget 
skall hålla minst 10 grader Celsius och lufttemperaturen får inte understiga 0 grader Celsius under 
härdningen.

Skumbetongen kan dras ut med sloda, rätskiva m.m. och man får därmed jämna ytor. Det är en lämplig 
produkt för stora ytor, där förutsättningarna finns för en hög pumphastighet.

Tabell 1. Urval av skumbetongsrecept

• Pumpkapacitet upp till 40 m3/tim beroende på vattentillgång.
• Gångbar efter 12 timmar.
• Beläggningsbar efter 3 dagar.
• Minsta gjuthöjd 100 mm.
• Ingen svällning.
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Egenskaper skumbetong

Recept 400 500 600 700 Enhet

 
Tryckhållfasthet (28 dgr) : 0,5 1,0 2,0 2,5 MPa
Max tryckhållfasthet (28 dgr) : 1,3 2,0 3,0 3,5 MPa

Lambdavärde 
* Ugnstorr: 0,09 0,10 0,12 0,14 W/mK
* 70% RF : 0,11 0,13 0,15 0,18 W/mK
* 95% RF : 0,14 0,17 0,20 0,23 W/mK

Densitet (våt): 400,00 500,00 600,00 700,00 kg/m3
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EPS Skumbetong är ett tryggt enkelt system för uppfyllnad av ute-ytor samt i vissa fall bjälklag. Den 
produceras direkt i våra processorstyrda pumpbilar genom att ett skumningsmedel blandas med vatten 
och cement till rätt konsistens för att pumpas ut direkt på arbetsplatsen.

Det kan med fördel användas direkt på dränerad markbädd, gammal betong eller asfalt.

Beskrivning: förbered ytan, packa väl, underlaget skall anpassas för den belastning som kan förekom-
ma. Dränera med rätt fall, ta bort skräp, föroreningar och lösa partier.

Lägg alla installationer i underlaget eller lägg rör eller kanaler för dem. Här kan även extra rör läggas 
för evtl. framtida bruk t.e.x vid väggar. Därefter kan EPS Skumbetong läggas till rätt höjd. Det ger nu 
ett homogent underlag med ett material som inte skadas av fukt. EPS Skumbetong kan dras ut med 
sloda, raka eller rätskiva till rätt höjd, ingen svällning förekommer.

Eftersom hela ytan är fyllt ger det en isolering t.e.x över p garage. Det finns ej heller luft spalt under ytan 
där skadedjur kan husera.

EPS Skumbetong är ett snabbt system där stora ytor kan läggas på en dag för att efter några dagar 
kunna lägga betong över och ytan belastas med lätta laster när betongen tål det. Det kan med fördel 
även läggas både el och vattenburen golvvärme på EPS Skumbetong-systemet då det ger en isolering 
neråt. 
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