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RÖFAB Rö Fastighets AB
köper Ditt torp, fritidshus, 
lantställe direkt av Dig 
utan mellanhänder.

• Lämna Ditt hus som det är

• Kontant betalning omgående

• Inga besvärliga visningar
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Stockholmsvägen 26, 761 43 Norrtälje, 0176-29 22 20, www.dialect.se.

Dags att byta företagsabonnemang?
Kontakta oss och få veta vad du sparar på att byta företagets abonnemang.

Populärt just nu!
Sony Xperia

TM  Z3, vattentät stilren smartphone. Köp den med Telenor Affärspaket Plus. Ring och sms:a fritt. 

5 GB surf inom Sverige från 10–40 Mbit/s per månad. Extra sim-kort ingår.

499 kr/månad*

*Bindningstid 24 månader. 150kr i förhöjd avgift. Uppläggningsavgift 200kr. Pris exkl. moms. Gäller till 2015-06-30.

Har du en fuktig källare med konstig lukt som du skulle vilja 
göra boyta av? Du är inte ensam, det blir allt vanligare att villa-
ägare vill ta tillvara alla ytor i huset för att använda som boyta.

Text: Elin Wager

Foto: Elin Wager och EPScement

Med ökande bygg- och fastig-
hetspriser blir villaägare allt-

mer intresserade av att kunna använda 
så många kvadratcentimeter av huset 
som möjligt till boyta. Problemet är att 

de flesta källare ursprungligen byggdes 
som kallförråd och därför inte lever 
upp till de krav på inomhusmiljö som 
vi ställer idag. Med det dilemmat i bak-
huvudet, har EPSCement tagit fram en 
lättare betong som är värmeisolerande 
och dessutom minskar risken för fukt-
problem. Om du bilar bort ditt gamla 

källargolv och sprutar in det här mate-
rialet istället så får du ett golv som be-
håller värme, klarar att täckas över med 
andra ytskikt och som bättre kan stå 
emot fukt, förutsatt att du har en god 
dränering. Med denna konstruktion 
behåller du takhöjden och får ett stabilt 
och isolerande golv.

– Materialet är idealiskt för golv, väg-
gar, tak och utfyllnad tack vare sina egen-
skaper: Det är stegljuddämpande, mö-
gelfritt, nivåutjämnande och obrännbart 

bland annat, säger Leif Sparremo som är 
vd på EPSCement AB. 

Det speciella med den här lättbetong-
en är att den är blandad med pyttesmå 

Varmare och torrare  betonggolv
Materialet är idea-
liskt för golv, väggar, 
tak och utfyllnad 

tack vare sina egenskaper: 
Det är stegljuddämpande, 
mögelfritt, nivåutjämnande 
och obrännbart bland annat.

Betongen pumpas färdigblandad genom en grov slang in i källaren där den bildar en jämn yta.

Roslagsliv_1507_Juli.indd   52 2015-07-03   14.00

roslagsliv 53

RÖFAB Rö Fastighets AB
köper Ditt torp, fritidshus, 
lantställe direkt av Dig 
utan mellanhänder.

• Lämna Ditt hus som det är

• Kontant betalning omgående

• Inga besvärliga visningar

Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07

0% PROVISION

Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07

0%
PROVISION

RÖFAB Rö Fastighets AB
köper Ditt torp, fritidshus, lantställe 
direkt av Dig utan mellanhänder.
• Lämna Ditt hus som det är
• Kontant betalning omgående
• Inga besvärliga visningar

RÖFAB Rö Fastighets AB
köper Ditt torp, fritidshus, lantställe 
direkt av Dig utan mellanhänder.
• Lämna Ditt hus som det är
• Kontant betalning omgående
• Inga besvärliga visningar

Trädgårdstomtar

Vi gör verklighet av dina idéer!
Vi kan hjälpa dig med murar,  

plattläggning, altaner,  
gräsmattor, trädgårdsskötsel, 
totalentreprenad med mera.

Före Efter

www.mthb.se

Vi har haft företaget i 5 år och har 7 års erfarenhet i branschen. 
Vi innehar yrkesbevis för grävmaskin och hjullastare.

Utnyttja Rutavdraget! (om möjligt)
(gräsklippning, trimning, häckklippning samt allmän rensning)

Mattes

Mattias Engstrand - 070 775 46 30
Ingela Park - 073 521 02 02

Varmare och torrare  betonggolv

EPSCement
®
 konstruktioner för golv och vägg

Takbjälklag

1.  Vägg
2.  Undertak
3.  Glespanel
4.  Regel 45x45 mm
5.  Trossbotten
6.  Träbjälklag 24x220 mm
7.  Plastfolie, ej ålderbeständig 
8. EPSCement® 153 mm
9.  Rotnät
10.  Flytspackel
11.  Tätskikt
12.  Fästmassa
13.  Klinker
14.  takpannor
15.  Asfalt/takpapp
16.  Sedumtak (grästak)
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EPSCement
®
 konstruktioner för golv och vägg

1. Makadam 150 mm, kapilärbrytande skikt
2.  Markduk
3.  EPSCement® 150-200 mm
4.  Avloppsrör
5.  Varm och kallvattenrör
6.  Rotnät
7.  Golvvärme ingjuten i flytspackel  
8.  Flytspackel minst 20mm 
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Renoveringsgolv på mark

specialbehandlade kulor av expanderad 
polystyren, vilket gör att materialet 
isolerar samtidigt som det andas. Ma-
terialet är dessutom självuttorkande, 
vilket betyder att det enbart innehåller 
den vattenmängd som går åt vid härd-
ningen.

Torktiden är ofta en viktig faktor ef-
tersom man sällan vill att bygget ska stå 
stilla medan betongen tar flera veckor 
på sig att torka. Genom att det här ma-
terialet är självuttorkande kan arbetsti-

den kortas betydligt. Med EPSCement 
på väggar och golv går det att belägga 
med nästa skikt redan efter 24 timmar, 
jämfört med vanlig betong som tar tre 
till sex veckor på sig och ändå aldrig blir 
helt torr. 

Lättbetongen levereras antingen i 
säck för manuell blandning eller med 
pumpbil som via en tjock slang pumpar 
ut den flytande massan direkt på golvet.

Betongen pumpas färdigblandad genom en grov slang in i källaren där den bildar en jämn yta.

Renoveringsgolv på mark 
1.  Makadam, kapilärbrytande skikt
2.  Markduk
3.  EPScement®
4.  Avloppsrör
5.  Varm och kallvattenrör
6.  Rotnät
7.  Golvvärme ingjuten i ytspackel  
8.  Flytspackel minst 20mm

Takbjälklag
1. Vägg
2. Undertak
3. Glespanel
4. Regel 45x45 mm
5. Trossbotten
6. Träbjälklag 45x220 mm
7. Plastfolie, ej ålderbeständig
8. EPScement®
9. Rotnät
10. Flytspackel
11. Tätskikt
12. Fästmassa
13. Klinker
14. Takpannor
15. Asfalt/takpapp
16. Sedumtak (grästak)
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