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Grunnleggeren av 
Compañero Maarten 
de Graaf startet opp i 

1999 med et mål om å 
gjøre betong sikrere og 

vakrere.

Inledning

Compañero = Partner
I dette dokumentet finner du informasjon om to ulike 
måter å lage mønstre i betong på:

• GIAN® mønstermatter for en antisklioverflate, og
• GIAN® Concrete Art for fasademønstre.

Compañero® er et lite og selvstendig nederlandsk 
selskap som har spesialisert seg på fremstilling av 
ulike mønster i prefabrikert betong. Grunnleggeren av 
Compañero Maarten de Graaf startet opp i 1999 med et 
mål om å gjøre betong sikrere og vakrere.  Samarbeid 
og samfunnsansvar har vært nøkkelordene i dette 
arbeidet. 

Navnet Compañero – spansk for partner – ble valgt 
fordi Compañero® ønsker å imøtekomme ønskene fra 
arkitekter og betongindustrien om å komme frem til 
alternative løsninger og bruksområder for betong.

Betong med struktur

Compañero®

• Nyskapende
• Tenke sammen
• Erfaring
• Kunnskap
• Fleksibel
• Internasjonal
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Del 1       

GIAN® mønstermatter – antisklioverflate

1.1  Utvikling av et gangflatemønster i betong for økt  
 sikkerhet på en antisklioverflate 

1.2  GIAN® mønstermatter – en tynn matte som limes  
 på betongforskalingen 

1.3  Testmetoder for å måle friksjonsmotstanden på  
 gangflater

Del 2       

GIAN® Concrete Art – Fasademønstre

2.1  GIAN® Concrete Art:  
datastyrt skjæring i GIAN® mønstermatter

Innhold
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Betong er stadig oftere såpeglatt
Betongelementer blir stadig glattere og inneholder 
stadig færre porer. Denne glattheten skyldes blant annet 
råstoffene som brukes i betongproduksjonen. Som 
eksempel har vi selvkomprimerende betong, som har 
blitt benyttet i stor skala de siste årene. Den har en mye 
mer kompakt struktur enn tradisjonell betong.

Ved produksjon av betong bruker man også stadig 
oftere sement fra smelteovner. Denne typen sement 
er ikke bare HSR (High Sulfate Resistant/Svært 
sulfatresistant) og hvitere, men under produksjon 
slippes det også ut mindre CO2. Dessuten er den 
billigere, sterkere og har en langt tettere struktur enn 
tradisjonell portlandsement.

Alt dette har ført til at dagens betongelementer, slik som 
svalgangsgulv, trappeavsatser, trapper og balkonger, 
har blitt så glatte at gangflatene med rette kan kalles 
“speilblanke”.

1.1 Utvikling av gangflatemønstre i betong for økt 
sikkerhet gjennom en antisklioverflate
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På grunn av de nye 
råstoffene i betongen har 

betongen blitt mye glattere.
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Sikkerhet
Gjennom å påføre et antisklimønster på prefabrikerte 
Betongelementer, minskes sklifaren ved nedbør, 
rengjøring og/eller slokking betraktelig.

Både for utvendige og innvendige betongelementer 
(slik som branntrapper eller vanlige trapper) er en 
antisklioverflate derfor en trygg og billig løsning.

Dessuten er utvalget i gangflatemønstre etter 
hvert blitt såpass stort at det kan tas hensyn til 
fremkommeligheten for ulike typer skosåler og/eller 
hjelpemidler, slik som rullatorer, sykehusbårer osv.

Vedlikehold
Sikkerhet krever vedlikehold. Dette gjelder også for 
betongelementer med gangflatemønster. I de fleste 
tilfeller er det tilstrekkelig å koste betongelementene 
med jevne mellomrom for å holde gangflaten ren og 
opprettholde antisklieffekten.

Ved en mer intensiv bruk, for eksempel i offentlige bygg 
som parkeringshus eller skoler, oppstår det mer smuss 
og det kreves jevnlig rengjøring for å opprettholde 
gangflatens maksimale antisklieffekt.

Sikkerhet gjennom et 
antisklimønster: betongavtrykk av 
GIAN® 2S, firkant med sandkorn.
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Prefabrikerte betongelementer som balkonger, trapper, 
avsatser osv. fremstilles i fabrikker og/eller fabrikkhaller 
før de fraktes til byggeplassen.

Prefabrikerte betongelementer lages ved å støpe betong 
i forskalinger av tre, stål eller plast. Ved å lime en GIAN® 
mønstermatte i forskalingen, får betongelementet et 
antisklimønster etter at forskalingen er fjernet.

Akkurat som forskalingen blir GIAN® mønstermatten, 
som sitter igjen i forskalingen, brukt på nytt ved neste 
støping slik at den har en meget lang levetid..

Vakker utforming
Hver bygning har sin egen utstråling og til denne 
utstrålingen hører en passende overflate. GIAN® 
betongavtrykk gir ikke bare økt sikkerhet i og rundt 
bygningen, men tilfører også et visuelt element. Det 
er grunnen til at GIAN® mønstermatter fremstilles i 
flere vakre mønstre som kan tilpasses arkitektens, 
byggherrens eller de fremtidige brukernes estetiske og 
praktiske ønsker.

Fordeler med en GIAN® mønstermatte:

• Antisklioverflate
I et vått klima som det vi har, er faren for glatte gulv 
stor. For å forebygge skliing på grunn av regnvann, 
slokningsvann og såpevann, er det lurt å påføre 
betongelementer et antisklimønster. Dette hindrer 
vannplaning under gange.

Betongforskalinger 
lages alltid 180º 

speilvendt

1.2 GIAN® mønstermatter – en tynn matte som 
limes i betongforskalingen

Fordeler GIAN® 
mønstermatter
• Antiskli
• Utmerkede testrapporter 
 TNO & TÜV
• Stort utvalg
• Lang levetid
• Stor bredde/ubegrenset 
 lengde
• Ingen forskjeller
 i tykkelse
• Økonomisk
• HMS-vennlig
• Løsemiddelfri og 
 miljøvennlig lim
• Enkel håndtering
• Made in Holland
• Reach Compliant
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Betongforskalingen rengjøres før neste støp.

Eksempler på treforskalinger med en GIAN® mønstermatte limt i bunnen.
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• Vakre mønstre 
GIAN® har et stort og variert utvalg i mønstermatter. Mønsteret gir 
betongen en vakker utstråling. GIAN® mønstermatter fås i 2 eller 
3 meters (GIAN® 3 heavy duty 1,25 meter) bredde og ubegrenset 
lengde, slik at betongelementer med en antisklioverflate kan 
leveres nærmest uten skjøter. På grunn av den avanserte 
maskinelle fremstillingsmåten har alle GIAN® mønstermatter 
nøyaktig samme tykkelse.

Utvalget av GIAN® mønstermatter består i dag av 12 
standardmønstre:

  bredde
GIAN® 1 large : vaffel (35 x 14 mm)   2 3 m
GIAN® 2 : sandblåst   2 3 m
GIAN® 2S : sandblåst firkant (12 x 12 mm)  2 3 m 
GIAN® 3 rib : heavy duty-struktur (35 mm) 1,25 - - m
GIAN® 4 : steinstruktur  2 - m
GIAN® 5 plus : kleine/bol/lijn piramide  2 - m
GIAN® 6  : trykt vevmønster (9 x 2,5 mm)  2 3 m
GIAN® 7 : sandblåste nupper (29 mm)  2 - m
GIAN® 8 : ribbet sandblåst (20 mm)  2 - m
GIAN® 9 : åttekantet sandblåst  2 - m
GIAN® 10 : matt glatt spesielt for interiørbruk  2 3 m
GIAN® 600 D : terrazzo  2 3 mEntusiasmen og den

faglige dyktigheten
er stor innen

prefab-bransjen.

Vannplaning
Vannplaning under gange er en spesiell form for vannplaning hvor det 
oppstår en tynn vannfilm under skosålen. Denne typen vannplaning oppstår 
ikke på grunn av hastighetseffekten i lengderetningen (slik som ved bildekk), 
men på grunn av den såkalte buffereffekten, en hastighetseffekt i loddrett 
retning i forhold til vannfilmen. Det tar tid før vannet presses vekk mellom 
skosålen og gulvet. Ved en meget tynn film er det vanskelig for vannet å 
renne bort, slik at det tar tid før kontakten med gulvet er gjenopprettet. 

Dybdestrukturen i overflaten sørger for at vannet raskt ledes bort, og 
sammen med den ruglete overflaten (for eksempel den sandblåste 
utførelsen) er det den perfekte løsningen for å unngå denne formen for 
vannplaning.
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mønstermatter
• Antiskli
• Utmerkede testrapporter 
 TNO & TÜV
• Stort utvalg
• Lang levetid
• Stor bredde/ubegrenset 
 lengde
• Ingen forskjeller
 i tykkelse
• Økonomisk
• HMS-vennlig
• Løsemiddelfri og 
 miljøvennlig lim
• Enkel håndtering
• Made in Holland
• Reach Compliant
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Betongavtrykk av GIAN® mønstermatter

GIAN® 1 large: 
vaffel (35 x 14 mm)

GIAN® 7:
sandblåste nupper (29 mm)

GIAN® 8: 
ribbet sandblåst (20 mm)

GIAN® 3 rib: 
heavy duty-struktur (35 mm)

GIAN® 2S:
sandblåst firkant (12 x 12 mm)

GIAN® 9:
åttekantet sandblåst (12 x 12 mm)

GIAN® 4: 
steinstruktur

GIAN® 10:
matt glatt

GIAN® 600 D:
terrazzo



• Økonomisk
På grunn av lengden og det nærmest retningsløse 
mønsteret til GIAN® mønstermatten er det lite avskjær. 
Nesten hele matten kan brukes. GIAN® mønstermatter 
har meget lang levetid og tåler mange støp.

• HMS
GIAN® mønstermatter tynn og derfor meget lett. Derfor 
er det en fryd å jobbe med GIAN® mønstermatter for 
ansatte innen prefabrikert-bransjen.

• Løsemiddelfritt lim
Compañero® har utviklet et eget løsemiddelfritt, 
og dermed miljøvennlig, lim for å lime GIAN® 
mønstermatter fast i bunnen av forskalingen.

Både for utvendige 
og innvendige trapper 

er det viktig med en 
antisklioverflate.
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Betongelementer uten skjøter i gangflaten. På grunn av GIAN® mønstermattenes lengde og 
bredde er betongflatene så å si uten skjøter.
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En gulvflates glatthet gjengis i form av en 
friksjonskoeffisient (µ). Friksjonsmotstanden til et gulv 
kan i praksis kun måles ved hjelp av testutstyr; det 
finnes ikke noen teoretisk regnemodell som kan beregne 
friksjonsmotstanden.

De fleste av disse ‘praksistester’ utføres i laboratorier, 
selv om erfaringen viser at forsikringsselskaper helst 
benytter et måleinstrument på bruksstedet.

Etter å ha forhørt oss med det nederlandske 
testinstituttet TNO om de tekniske mulighetene i dag og 
om mulighetene for å få utført friksjonstester på stedet, 
og etter en påfølgende runde med det nederlandske 
normeringsinstituttet (NEN) om dagens normer for 
prefabrikerte betongelementer slik som trapper, 
trappeavsatser, balkonger og svalganger, har vi kommet 
frem til følgende resultat.

Nederlandske og europeiske normer
I Nederland foreligger det ikke noen NEN-normer 
for friksjonsmotstanden til bl.a. prefabrikerte 
betong elementer. Derimot har NEN utarbeidet 
en såkalt nederlandsk teknisk anbefaling (NTA 
7909) i den forbindelse. Under ledelse av NEN har 
flere sikkerhetsinstitutter, offentlige instanser og 
fabrikanter startet arbeidet med å utforme en norm for 
friksjonsmotsanden i harde gulv.

Også i europeisk sammenheng jobbes det med en 
normering. Et medlem av den nederlandske NEN- 
kommisjonen deltar i den europeiske normkommisjonen 
for friksjonsmotstand i harde gulv. Den nederlandske 
NEN-normeringen vil på sikt bli fullstendig harmonisert 
med den europeiske normen, som dermed blir 
bindende. Det forventes at den europeiske normen for 
friksjonsmotstanden til harde gulv vil foreligge innen 
noen få år.

1.3 Testmetoder for måling av friksjonmotstanden 
på gangflater

Betongavtrykk av GIAN® 
1 vaffelmønster testes 
vått ved hjelp av FSC 

2000 print.
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To (skinn og gummi) av de 3 glideklossene
(den siste er av plast) som FSC 2000
bruker for å etterligne skosålen.

Skisse av FSC 2000 prints indre, som viser virkemåten.
Glideklossen presses mot underlaget med en normal belastning (G) på 24 N.
Friksjonen (Fz) måles med DMS-elementet.
Forholdet mellom Fz og G er friksjonskoeffisienten.

FSC 2000 print er et praktisk apparat for å måle friksjonskoeffisienten på stedet.

Såle
Glidekloss

Microchip

Kjøreretning

DMS-bjelker
Glidekloss

Trekkraft (Fz)

Vekt (G)
µ = Fz

G

Forholdet mellom Fz og G er 
friksjonskoeffisienten.
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Testmetoder i Europa
For tiden finnes det to anerkjente testmetoder i Europa 
for å måle friksjonsmotstanden: en dynamisk Floor 
Slide Control 2000 print (maskinmåling på stedet) og 
en statisk DIN 51130 R-normering (bakkeprøve med 
testpersoner i laboratoriet).

I denne dokumentasjonen tar vi utgangspunkt i 
friksjonsmotstanden ved bruk av sko med gummi-, 
plast- eller skinnsåler i et tørt og et vått miljø.

Floor Slide Control 2000 print (maskinmåling)
Denne dynamiske testen, hvor friksjonskoeffisienten (µ) 
går fra 0 til 1, utføres med FSC 2000 print. Her utføres 
en maskinell måling ved å slepe en glidekloss over 
gulvflaten for på denne måten å måle motstanden. 

FSC 2000 print beregner gulvets dynamiske 
friksjonskoeffisient ved en normalbelastning på 
glideklossen på 24 N (Newton) og en hastighet på 0,20 
m/s. Testen utføres på ett tørt og ett vått underlag, med 
tre standard glideklosser av henholdsvis gummi, skinn 
og plast (som etterligner skosålen).

En friksjonsmotstand på 0 betyr en meget lav
skåre (= meget glatt gulvflate). 
En friksjonsmotstand nærmere 1 betyr en meget høy 
skåre (= meget ru gulvflate).

DIN 51130 R-normering (bakkeprøver med 
testpersoner)
Bakkeprøven DIN 51130 R-normering er en metode 
for å bestemme ruheten eller ‘glidemotstanden’ 
(Rutschhemmung) ved hjelp av testpersoner og en 
gulvflate som tippes. Dette er en statisk testmetode som 
ble utviklet på 1970-tallet og som fremdeles er i bruk.

FSC 2000 fra TNO tester 
et vått betongelement 

med et avtrykk av
GIAN® 2S.
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DIN 51130 R-normering (bakkeprøve med testpersoner) er en statisk 
testmetode som ble utviklet på 1970-tallet og som fremdeles er i bruk.

Under denne prøveoppstillingen, som kun utføres i laboratorier, skråner 
underlaget mer og mer. Jo større skråningen er før testpersoner 
begynner å skli, jo høyere er R-verdien.
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Ved denne subjektive testmetoden står en person – som 
sitter fast i en sele i taket – på en skrånende flate med 
prøvemateriell. Flaten skrånes mer og mer, og så snart 
testpersonen begynner å skli (Rutschen) eller føler seg 
utrygg, fastsettes en R-normering.

Skåren går fra R 9 t.o.m. R 13 og viser til den største 
hellingsvinkelen som motstås. Eller rettere sagt: jo større 
vinkelen er før testpersonen begynner å skli, jo høyere 
R-skåre og jo “ruere” (mindre glatt) gulvflate.

Sammenligning av de to testmetodene
Det er vanskelig å angi hvordan den dynamiske 
og den statiske testmetoden forholder seg til 
hverandre. For å få mer innsikt i betydningen av de 
to ulike friksjonsmotstandene, har det sveitsiske 
ulykkesforebyggende rådet bfu (Beratungsstelle für 
Unfallverhütung) satt opp tabellen ved siden av.

I en nærmere forklaring om begge testmetoder fastslår 
bfu:

“Det er meget vanskelig å sammenligne de to 
testmetodene, fordi den ene metoden tar utgangspunkt 
i statisk friksjon (bakkeprøven med testpersoner), 
mens den andre tar utgangspunkt i dynamisk friksjon 
(FSC 2000 print maskinmåling), for å komme frem til 
henholdsvis en R-normering og en friksjonskoeffisient. 
I de fleste europeiske land er begge testmetoder 
anerkjente og gangbare.”

Statisk friksjon.

Dynamisk friksjon.
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Compañero®

Blant annet på grunn av det subjektive oppsettet til 
den statiske bakkeprøvemetoden (R-normering) og 
den manglende muligheten for å teste på stedet, har 
Compañero® valgt den dynamiske maskinmålingen med 
Floor Slide Control 2000 (FSC 2000 print).

I samarbeid med TNO & TÜV har Compañero® fått 
gjennomført friksjonsmålinger ved hjelp av denne 
metoden på prefabrikerte betongelementer. På 
nettsidene til Compañero® kan du finne resultatene av 
disse testene.

For øvrig oppfyller alle prefabrikerte betonglementer 
med et GIAN® betongavtrykk ovennevnte NTA 7909 fra 
NEN med god margin.

På nettsidene til 
Compañero® kan du 

finne testrapportene for 
FSC 2000 print.
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Betongmønster  “Fugl på taket” 

Fremstilt med utgangspunkt i GIAN® 100 (glatt mønstermatte) ved hjelp av datastyrt skjæring, i kombinasjon med 
GIAN® 2 sandblåsingsmønster.



GIAN® Concrete Art er en ny teknikk for å lage symboler, bokstaver, 
fantasimønstre og til og med figurer i betong. Denne nye teknikken, 
kombinert med kvalitetene til GIAN® mønstermatten (lett å bearbeide 
og egnet til mange gangers gjenbruk), imøtekommer kravene fra 
oppdragsgivere, arkitekter, betongindustrien og forskalingssnekkere.
 
Relieff i betong
Compañero har lenge lett etter en økonomisk lønnsom løsning for å få 
til vakrere betongelementer til fasader. Dette har vi fått til ved hjelp av 
en datastyrt skjæreteknikk. Denne teknikken gir stor frihet i utformingen. 
Ved å skjære designene i sin helhet ut i den glatte GIAN® 100 
mønstermatten som limes fast i bunnen av betongforskalingen, oppstår 
det et nedsenket eller opphøyd mønster i betongen.
 
Standardutførelser
GIAN® 100 er en glatt mønstermatte med en tykkelse på 3 mm og et 
spesielt topplag som gir betongen et visuelt glatt utseende, nærmest 
helt uten porer. Matten er 2 meter bred og har ubegrenset lengde. Det 
kan også benyttes GIAN® 1-7 mønstermatter for en visuell effekt. Det er 
mange kombinasjonsmuligheter.
 
Farger
I tillegg til mønstre kan et uherdet betongelement også farges. Ved hjelp 
av sjablonger (som også er skåret ut vha. datastyring) kan man oppnå 
mange forskjellige fargekombinasjoner.
 
Innsending av design
Vi mottar helst designene som .ai- eller .dxf-filer, slik at vår datastyrte 
skjæremaskin kan lese disse filformatene og utføre oppdraget uten 
ekstra designkostnader.
 
Mer informasjon
På våre nettsider holder vi deg orientert om de siste utviklingene.

2.1  GIAN® Concrete Art: datastyrt skjæring i GIAN® 
mønstermatten

De GIAN® Concrete Art 
teknikken gir stor frihet i 

utformingen.
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Tinker Project Haarzuilens



Tinker Project Haarzuilens







Betongmønster “logo fotballklubb” 

Fremstilt med utgangspunkt i GIAN® 100 (glatt) mønstermatte ved hjelp av datastyrt skjæring, i kombinasjon med 
GIAN® 2S sandblåst firkantmønster.
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Betongmønster  “Fugl på taket” utvasket

Fremstilt med utgangspunkt i GIAN® herdingshemmende 
retarderpapir ved hjelp av datastyrt skjæring.
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Betongprøver: Produsenter av prefab-betong kjenner til mønstermattene fra GIAN®.

Hovedkontor:
Compañero
Wim van den Heuvel
Industrieweg 10 c
3606 AS Maarssen
The Netherlands

www.companero.nl / info@companero.nl
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