NORMAALBETOONID PAEKIVIKILLUSTIKUGA, #16 mm
Survetugevus-klass
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50

Täitematerjali tera
suurus, mm
16
16
16
16
16
16

S3
S4
100 - 150 mm 100 - 150 mm
109 €
110 €
112 €
114 €
117 €
119 €
125 €
128 €
135 €
138 €
144 €
141 €

Peene killustikuga tera suuruse kuni 8 mm kasutamisel lisandub hinnale 5 €/m3 (+ km 20%)

PÕRANDABETOONID
Põrandabetoonide hinnalisa võrreldes normaalbetooniga on + 5 €/m3

KIUDARMEERITUD BETOON
Teraskiuga betoon
Kasutatakse põhiliselt betoonpõrandate valamisel ning võimaldab loobuda armatuurvõrgust. Sõltuvalt
põrandakonstruktsioonist ja koormustest määratakse teraskiu tüüp ja kogus m³-le.
Teraskiu doseeringu 10-50 kg/m³ korral on hinnalisa betoonile võrreldes normaalbetooni 1 m³
maksumusega 2,50€/kg

Sünteetilise kiuga betoon
Kasutatakse põhiliselt betoonpõrandate tasandusvaludel ning vähendab mahukahanemispragude teket.
Sünteetilise kiu kasutamisel on hinnalisa betoonile võrreldes normaalbetooni 1 m³ maksumusega 8 €/m³.

KÜLMUMISVASTANE LISAND
Külmumisvastase lisandi (Admiks AF / Reba FS-3) kasutamisel on hinnalisa betoonile,
võrreldes normaalbetooni 1 m³ maksumusega, alljärgnev:

Keskonna temperatuur

Hinnalisa

Kuni -5 C
-5 C kuni -10 C
-10 C kuni -15 C

+ 14,00 €/m3
+22 €/m3
+ 33,00 €/m3

SOE BETOON
Sooja betooni väljastatakse ajavahemikul 1. november – 15. aprill või välistemperatuuride puhul alla + 5 ˚C.
Sel ajal toimub betooni täite-materjalide ja vee soojendamine POLARMATIC-süsteemi abil,
et saavutada betooni temperatuuriks tehasest väljastamisel vähemalt + 15 ˚C

Hinnalisa 1 m³ betooni maksumusele, vastavalt välistemperatuurile:
Välistemperatuuri + 5 ˚C kuni - 5 ˚C korral hinnalisa 6 €/m³
Välistemperatuuri - 5 ˚C kuni - 15 ˚C korral hinnalisa 15 €/m³

TRANSPORDI JA PUMPAMISE HINNAD
Betoonimikseri hinnad
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3 , tehasest kuni 30 km: 70 €/h
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3 , tehasest üle 30 km: 2 €/km + mahalaadimine 70 €/h

Autobetoonipumba ja pumi tööaja maksumus sõltub
autobetoonipumba / pumi masti pikkusest:
Pumi mastiga kuni 24 m: 120 €/h
Pumi mastiga 24 m kuni 32 m 130 €/h
Autobetoonipump mastiga 28 m 150 €/h
Autobetoonipump mastiga 36 m 160 €/h
Autobetoonipump mastiga 42 m 180 €/h
Autobetoonipump mastiga 47 m 200 €/h
Pumi ja segurauto tööaja arvestus algab koorma pealelaadimisega tehases,
autobetoonipumbal sõiduki väljumisega tehasest. Tööaeg lõpeb sõiduki tagasijõudmisega tehasesse.
Ehitusobjektilt tagasisõidu arvestuse aluseks võetakse sama aeg, mis kulus ehitusobjektile sõiduks.
Tööaja sisse arvestatakse ka pumi ja autobetoonipumba ettevalmistamine,
kokkupanek ja pesemine objektil.

BETOONITRANSPORT OÜ
www.betoonitransport.ee
info@betoonitransport.ee
Tel. +372 555 64 798

