
   
 
 

 
FDV dokumentasjon for kantstein.   Utarbeidet av Ølen Betong AS. Revidert:  17.6.2010 

FDV dokument ØB-betongkantstein 
Produkt Kantstein av betong 
Produsent Ølen Betong AS 
Telefon/faks Telefon: 53 77 52 00    Telefaks:  53 77 52 40 
E-post mail@olenbetong.no 
Web-adresse www.olenbetong.no  

 
Egenskapsdeklarasjon 

 
Anvendelse Prefabrikkert ØB-betongkantstein brukes for å skille arealer på samme nivå 

eller ulike nivåer for å oppnå: 
- fysisk eller visuell avgrensning eller avledning; 
- vannavledning enten alene eller sammen med annen 

betongkantstein; 
- skille ved/separering av arealer beregnet for ulike typer trafikk 

 
Eks. er kantskille langs veg, gate, parkeringsareal. Brukes for å lede bort 
overvann, forenkle gaterenhold, samt for å angi fortaus- / veikant for 
synshemmede. Avgrensning langs blomsterbed eller beplantninger. 

Montering ØB-Betongkantstein kan settes / faststøpes i betongmørtel eller limes med 
klebemørtel til asfalt eller betongunderlag.  Se egen monteringsveiledning. 

Krav Produseres iht. egendeklarerte krav. 
Mål Lengde x største bredde x høyde: 

598 x 128 x 158 mm  (Kalt: 60 x 13 x 16).  Vekt ca 27 kg/stk  *) 
498 x   68 x 198 mm  (Kalt: 50 x 7 x 20).   Vekt ca 14,5 kg/stk  *) 
248 x 128 x 228 mm (Kalt: 25 x 13 x 23).  Vekt ca 16 kg/stk 
Toleranser BxH: +/- 2 mm;  L: +/- 5 mm *) 

Tekniske data Styrke: iht. intern norm med bakgrunn i NS3137/3138. 
Egenvekt: 2300 – 2500 kg/m3 

Bestanddeler Tørrstampet fabrikkprodusert betong som i hovedsak består av naturlige 
sand/steinmaterialer, vann, sement og små mengder godkjente tilsetnings-
stoffer for betong.  

 
Service- og vedlikeholdsinstruks 

 
Lagring Ingen spesielle krav, men lagres normalt stablet på trepaller. 

Løfting/håndtering Løftes for hånd, evt. med løfteklype. Det anbefales at arbeidshansker 
benyttes ved håndtering.   

Vedlikehold 
 

Produktene krever ingen service.  Kantstein som løsner pga påkjørsel, frost 
eller lignende kan limes på plass igjen med conbit klebemørtel.  Kan 
høytrykkspyles.  Gammel kantstein kan få en ruere overflate ved spyling. 

Emballasje/ 
Avfallhandtering. 

En pall inneholder: Betong, plast og trevirke 
Alt kan gjenvinnes   

Eventuelt 
 

Herdet betong inneholder ikke bestanddeler som anses som helsefarlige, 
men har en PH verdi på 12-13.  Plasseres disse i surt miljø eller utsettes for 
vann med svært lav PH-verdi, kan betongmaterialet forvitres.  Ved bruk under 
slike forhold kan betongen påføres beskyttende material iht. leverandørens 
anvisning. Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige 
produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for 
holdbarhet og kvalitet. 

 


