
             

 

Informasjon HTC Slipte og Polerte 
betonggulv 

Sliping / polering av betonggulv er en utfordring på mange måter, i den anledning er 

det noen punkter vi vil gjøre deg som kunde oppmerksom på. 

1. Betong kan leveres i ulike varianter av kvaliteter, fargenyanser og overflater. 

Viktig at du informerer oss om hvilken finish du ønsker. 

 

2. Fargevariasjoner i gulvet forekommer alltid! Omfang varierer fra gulv til gulv. 

Ingen gulv blir like. Det samme gjelder innslag av steinmengde og størrelse på stein.        

                                                                                                     

3. Porer/riss/sprekker i betonggulv er ikke uvanlig, varierer fra gulv til gulv. Det 

gjøres tiltak for å minimere faren for riss. I noen tilfeller, heldigvis svært sjelden, kan 

det bli mye riss. Dessverre vil riss/sprekker ikke være grunnlag for reklamasjon. 

Funksjonsmessig forringes ikke gulvets kvalitet, sprekker blir fylt i og kjennes ikke 

når gulvet slipes.  

Blir det riss etter at gulvet er ferdig kan vi utbedre til avtalt timepris. Ikke mulig å slipe 

helt inn i hjørner, det vil bli en liten «halvmåne». 

 

4. Porer og riss i gulvet fylles under slipeprosessen. Det vil alltid forekomme «små 

microporer» som det ikke er mulig å fjerne. Større porer og riss kan ses i det ferdige 

HTC polerte gulvet.  

 

5. Det polerte gulvet blir til slutt impregnert med Lacro, gulvet defineres ikke som en 

vanntett betongoverflate. Det kan komme flekker når det «søles» med kaffe, rødvin, 

etc. Merker kan fjernes i form av sliping/polering. Kan utføres av oss til avtalt pris. 

 

6. Gulvene vaskes med mopp og vann, eventuelt litt tilsetning av såpe HTC 

Cleaner. Se bruksanvisning.  

http://www.htc-floorsystems.com/sv-SE/FloorSolutions/HTCSuperfloor.aspx  

 

Punktene over gir ikke grunnlag for reklamasjon. 

 

Oltedal Golv as er Sertifisert HTC Gulventreprenør og utfører sliping/polering i hht. HTC sine retningslinjer. 

 

 

HTC GULV 

Betonggolv fortjener mer enn å bare tråkkes på. 

Med et slipt HTC gulv vil du tydelig merke fordeler 

med å ha betong som en eksponert overflate. Et 

grått, ubehandlet golv foredles til et blankt, 

lettstelt, miljøvennlig og slitesterkt golv. Det er bra 

både for miljø og økonomi. 

HTC Superfloor - diamantslipt og høyglanspolert 

betonggolv. Like tiltalende i det mest krevende 

industrimiljøet som i det moderne 

hverdagsrommet. 

• Vedlikeholdsvennlig 

• Moderne 

• Høy holdbarhet 

• Miljøvennlig 

• Økonomisk 

Det er et faktum at betong er et tøft og slitesterkt 

materiale som har vært kjent i tusenvis av år. 

Spor av materialet ble oppdaget for 7000 år siden 

og noen av de mest kjente bygninger fra det 

romerske imperiet, inkludert Pantheon, ble bygget 

av betong.  

 

 

Bilde under: HTC Platinum Terrazzo fliser 

Bilde under: Weber Designgul 

 

 

Polerte Terrazzofliser i kjøpesenter 

 

Figur 1 
 
 

http://www.htc-floorsystems.com/sv-SE/FloorSolutions/HTCSuperfloor.aspx


 

        


