SALGS- OG LEVERANSEBETINGELSER NORDISK SPRØYTEBETONG AS
Våre arbeider baseres på NS 8406 om ikke annet er kontrak�estet. Tilbudet er regnet ut ifra mo�atte tegninger.
Justering/endring av disse vil medføre justering/endring av pris. Prisen er ikke bindende før følgende er mo�a� (senest en
uke før oppstart):
•1:50 tegninger
•Fundamentplan med laster, statiske beregninger og varmetapsberegninger.
Kopi av IG skal sendes over senest to dager før oppstart.
De�e dokumentet skal signeres og leveres sammen med liste over kontaktpersoner før vi tar jobben inn �l
prosjektering/fremdri�.
Tilbudet er gyldig i to mnd. fra tilbudsdato. Betalingsbe�ngelser er 30 dager fra fakturadato.
Vi forutse�er rasjonell fremdri�
og fri �lkomst �l byggeplassen.
Tilbud på sprøytebetong er basert
på pumpebil med tårn. Annen
u�ørelse gir ekstra kostnad. Se
vedlegg for oppstilling av
pumpebil. Les her.
Ved bestilling av dekke gjennom
NORDISK SPRØYTEBETONG AS må
stål bes�lles og monteres separat
av �ltakshaver. Det må
påberegnes 8 uker leveringstid på
dekkeelementene. Bestilling må
derfor skje i god �d slik at
omforent framdri� kan holdes.
Dersom det ikke er tilrettelagt for
bruk av båndbil ved støping av
ringmur, såler eller gulvstøp, vil
byggherre bli belastet ekstrakostnader ved bruk av pumpebil.
Issmelting / snørydding skal være
u�ørt før våre arbeider kan
begynne. Om ikke, faktureres
de�e med 5000,- eks mva.
Snø må IKKE ryddes ned i
byggegrop / 1 m fra veggliv. Om så
skjer så betraktes det som
bomtur.
Ved issmel�ng må det ikke
benyttes alkalieholdige
(saltholdige) produkter.
Eventuelle sikrings�ltak og
dirigering av trafikk, u�øres og
bekostes av kunde.
Tillatelse �l arbeid på- og ved vei /
sperring av vei må dokumenteres
og u�øres av kunde e�er
nærmere avtale.

Gravearbeider skal være u�ørt i
henhold �l beskrivelse for
maskinentreprenører. Les her.
Ved støping av søylefundamenter
skal gravearbeider også her være
u�ørt i henhold til beskrivelse for
maskinentreprenører, i motsa�
fall faller disse automa�sk ut fra
�lbudet/ordren.
Tiltak mot radon og vannbåren
varme er ikke med i tilbudet om
ikke annet er spesifisert.
Det skal være frisjaktet og gruset
med d-max 8-12mm, minimum 1
meter fra veggliv. I motsa� fall vil
medgå� tid bli fakturert da de�e
er mer tidkrevende.
Sikringstiltak mot terreng skal
være u�ørt dersom dette er
avdekket på befaring.
Reisverket i forbindelse med
oppføring av grunnmuren kreves
u�ørt i henhold til beskrivelse for
snekker. Les her.
De�e gjelder også innvendige
avs�vningsvegger og innfes�ng i
bjelkelag.
Betong søl i byggeperioden må
påberegnes. Det er derfor vik�g at
graveentreprenør har gjort seg
kjent med beskrivelse for
maskinentreprenører. Les her.
Byggherre skal anvise plass for
overskudds betong.
Grunnmuren skal isoleres utvendig
under terreng. Minimumskrav: 10
cm utvendig isolasjon.

Støpte boliggulv leveres i kvalitet
B30/M60, tolleranseklasse PB i NS
3420, armert med K131
armeringsne� eller �lsvarende
fiberarmert betong i disset
u�ørelse. Gulvene er ikke
stålglattet / pusset.
Støpte garasjegulv leveres i
kvalitet B35/MF45,
tolleranseklasse PB i NS 3420,
armert med K189 armeringsne�
eller tilsvarende fiberarmert
betong i disset u�ørelse. Gulvene
er ikke stålglattet / pusset.
Vi leverer ikke vannte� betong om
ikke annet er spesifisert.
Nedsenket gulv i våtrom er ikke
med i �lbudet om ikke annet er
spesifisert. Det må påberegnes å
sparkle gulv i våtrom.
Fjerning av ven�llokk,
�ldekningsplast, utsparinger i
åpninger, forskaling/reisverk til
kjellernedganger/vanger er
byggherres ansvar om annet ikke
er spesifisert.
Det gjøres oppmerksom på at all
betong må etterbehandles for å
minimere risikoen for
svinnsprekker, skjolder og
misfarging. Ønskes et homogent
resultat må spesifikke �ltak
avtales.
Grunnmuren må overflatebehandles over terreng. De�e for
å hindre estetisk skjemmende
svinnsprekker/misfarge. Vi
anbefaler en sementbasert/
diffusjonsåpen og vannavvisende
maling. Les her

Ved gla�ing av mur krever vi at
spesifikke tiltak blir avtalt, da de
skjemmende svinnsprekkene vil bli
enda mer synlige.
Nedbør og andre avrenninger
forårsaker skjolder og misfarging
på ubehandlet betong. Det
anbefales derfor all�d å
e�erbehandle all betong.
Byggherre må se til at ferdig
støpte / sprøytede arbeider blir og
forblir forsvarlig tildekket og festet
under hele byggeperioden.

Byggherre må e�erbehandle støpt
plate. Vanne oppå plast, slik at
betongplaten holder seg fuk�g.
De�e må oppre�holdes så lenge
som mulig, minimum fem dager
e�er støp. Om det skal være synlig
betongoverflate, må alle
lu�lommer i plasten svabres. I
vinterhalvåret må det beny�es
vintermatter under
byggeperioden.
Bomtur faktureres med kr.10.000,eks mva.

Endringer i fremdri� skal gjøres
ved endringsmelding 2 virkedager
i forkant.
Ved underskri� bekre�er
byggherre/tiltakshaver at
be�ngelsene er lest og godkjent.

