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MATERIALEINFORMATION OM CRC®   
SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF ELEMENTER FRA HI-CON A/S 
 
 CRC® Ultra High Performance Concrete (UHPC)  
Hi-Con CRC® elementer er fremstillet af sand, vand, 
fibre (af enten stål eller polypropylen) samt en 
cementbaseret binder. CRC® er verdens ældste og 
mest dokumenterede højstyrkebeton. Omfattende 
dokumentation og tests har været med til at udvikle 
materialet løbende, så det i dag har omfattende 
dokumentation mht. kloridpåvirkning, styrke, holdbarhed 
og brandsikkerhed. 
 
Hi-Cons CRC® beton er stort set vedligeholdelsesfri og 
er på grund af sin meget tætte struktur stærkere og 
mere smudsafvisende end almindelig beton. 
Overfladerne kræver ingen vedligeholdelse for at 
opfylde de styrke- og holdbarhedsmæssige krav. 

 
Stålfibre 
Anvendes der 
overfladen, særligt langs kanter.  
I Hi-Cons elementer anvendes hovedsageligt stålfibre, 
der alle er klacificeret iht. EN 10088-1. 
Stålfibres modstandsevne mod korrosion afhænger af 
stålkvaliteten. Selv ved fiberkorrosion er der kun tale 
om et overfladefænomen, der ikke har betydning for 
styrke eller holdbarhed af elementerne. 
Det må påregnes, at der vil forekomme enkelte 
udragende fibre ved elementkanter samt på 
elementernes færdige underside. 
 
Produktkvalitet 
Elementerne er underkastet Hi-Cons løbende 
kvalitetskontrol. I Hi-Cons elementer anvendes 
hovedsageligt stålfibre og alle er klacificeret iht. EN 
10088-1. 
Stålfibrenes modstandsevne mod korrosion afhænger 
af stålkvaliteten.  
Se nedenfor. Fibrenes kvalitet er angivet i tilbuddet. 
 
Almindelige stålfibre: 
Det må forventes, at de yderste fibre kan korrodere i 
den yderste milimeter af beton, svarende til 
karbonatiseringsdybden. Disse fibre er egnet til 
indendørs brug eller ikke-synlige overflader og skal 
beskyttes omhyggeligt mod fugt under opbevaring, 
transport og montage. 
 
Kvalitet 4016 
Der kan forekomme korrosionsspots, særligt hvis 
overfladen udsættes for slid. Legeringen nedbrydes af 

slid, salte eller syrer med øget korrosion til følge. Disse 
fibre er egnet til indendørs brug eller ikke-synlige 
overlader og skal beskyttes mod fugt ved 
længerevarende udendørs opbevaring, transport og 
montage. 
 
Kvalitet 4301: 
Korrosion vil sjældent forekomme, men salte og syrer 
kan nedbryde legeringen. Disse fibre er egnet til 
udendørs overflader med noget slid uden særlig kemisk 
belastning og tåler udendørs opbevaring, transport og 
montage. 
 
Kvalitet 4401 
Korrosion vil yderst sjældent forekomme. Ved 
påvirkning med salte og syrer over længere tid kan 
legeringen dog nedbrydes. Disse fibre er egnet til 
udendørs overflader med stor slidbelastning i 
aggressive miljøer som f.eks. kystområder. 
 
Syntetiske fibre eller polypropylenfibre kan ikke 
korrodere, men har ikke samme styrke som stålfibre. 
De anvendes, hvor det vurderes, at belastningen er 
tilstrækkelig lav til, at der ikke er behov for at overføre 
spændingen over fine revner.  
 
Rengøring 
Elementoverfladerne tåler alle typer af almindeligt 
forekommende rengøringsmidler. Der bør ikke 
anvendes syreholdige produkter, da materialet er 
cementbundet. Syrebehandling vil desuden medvirke til 
korrosion af eventuelle stålfibre.  
 
Hvis der på grund af miljøets karakter er tale om 
ekstrem forurening (skorstenssod, svovlholdig luft 
m.m.), kan højtryksspuling blive aktuel og må da 
udføres med stor varsomhed  men må generelt 
frarådes. 
 
Kalkudfældning 
En tynd vandfilm på betonfladen kan give anledning til 
midlertidige kalkudfældninger på overfladen. Disse 
kalkudfældninger er normalt forholdsvis tynde og svage, 
og kan derfor forventes at forsvinde med tiden, hvis 
overfladerne er udsat for slid eller vejrlig.  
 
Glatførebekæmpelse 
Glatførebekæmpelse bør ske med groft sand eller grus. 
I elementer med stålfibre vil almindeligt vejsalt (NaCl) 
føre til en kraftig forøget risiko for fiberkorrosionen, se 
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. Vejsalt vil endvidere kunne 
give skader på tilstødende bygningsdele og på 
beplantninger. 
 
Er der behov for kemisk glatførebekæmpelse, skal det 
ske med klorfri miljøsalte. Hvis alternative produkter 
ønskes anvendt skal de være klorfri. 
 
Småreparationer 
Mindre reparationer kan udføres af faguddannet 
personale enten med en materialesammensætning 
svarende til den, der oprindeligt er anvendt, eller med 
en reparationsmørtel som Repakvik PCI fra Degussa 
Construction Chemicals A/S Danmark. Det vil dog som 
oftest ikke være muligt at opnå en farve og tekstur, der 
passer fuldstændigt med det øvrige element. 
 
Større reparationer 
Større reparationer kan være nødvendige som følge af 
fysisk overlast, d.v.s. påkørsel, nedfaldende genstande 
og lignende. 
 
I tilfælde, hvor en større reparation er nødvendig, 
kontaktes Hi-Con for vurdering og anvisning om 
udførelse af den valgte løsning, eventuelt udskiftning. 
 
Imprægnering 
Hi-Con højstyrkebeton lader sig som anden beton 
imprægnere, blot ikke så dybt som konventionel beton. 
Ved imprægnering opnås endnu større smudsafvisning 
og lettere rengøring. 
 
Maling 
En passende maling udvælges altid i samarbejde med 
malingsleverandøren. 
 
Før påføring skal det sikres, at betonen har en 
passende modenhed, og at den er rengjort på 
passende vis inden maling. Denne behandling bør 
udføres af specialfirmaer. Selve påføringen skal 
foretages ved de af producenten foreskrevne 
temperatur- og fugtforhold. 
 
Afrensning 
Afrensning af graffiti fra ubehandlede overflader kan 
ske som beskrevet ovenfor under Rengøring, eller med 
indsats af specialister. Hvis det skønnes, at der er risiko 
for fornyet graffitipåføring, kan en antigraffiti behandling 
påføres for at gøre senere afrensning lettere.  
 
 


