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Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för 
Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och 
utveckla prefabricerade tanksystem kan vi erbjuda rejäla och pålitliga 
konstruktioner, kombinerade med nya tekniska landvinningar. 

Abetong tanksystem

Abetongs långa erfarenhet av många typer av konstruk-
tionslösningar, effektiva produktion och snabba montage 
ger kortast möjliga byggtid för dina projekt. Våra säkra 
och väl beprövade konstruktioner har lång livslängd och 
genomgående hög kvalitet vilket, tillsammans med den 
korta byggtiden, ger en god totalekonomi för investeringen. 

Flexibla system 
Med sinnrika system utför vi tankar med volymer från cirka 
3 m3 till över 35 000 m3 för de fl esta användningsområ-
den. Varje objekt konstrueras och tillverkas efter kundens 
specifi ka behov. Abetongs tankar kan placeras ovan mark 
eller helt eller delvis nedgrävda. Vi kompletterar våra stan-
dardlösningar med objektsanpassade lösningar. 

Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas 
in i elementen vid tillverkning.

Beprövade lösningar 
Våra tankar tillverkas förutom i Sverige på licens i drygt tio 
länder världen över och har visat sig uppfylla mycket högt 
ställda krav. Genom nära samarbete med våra kunder i kom-
bination med vårt fl exibla system kan vi uppfylla alla krav 
och leverera de bästa tekniska och mest ekonomiska lös-
ningarna. Våra betongelement tillverkas alltid i hög betong-
kvalitet och under kontrollerade former. Kvalitetsarbetet är 
ständigt i fokus och vi är certifi erade enligt både ISO 9001 
och ISO 14001.  Abetong har funnits i över ett halvt sekel 
och kommer att förbli en trygg partner även i framtiden. 



Tank C8 och C14 

Marknadens 
säkraste val

Bottenplattorna för våra tankar platsgjuts, medan väggsek-
tionerna tillverkas under kontrollerade former i fabriksmiljö. 
Den industriella tillverkningen minskar platsarbeten på hög 
höjd till ett minimum. Andra positiva effekter är en renare 
byggarbetsplats med mindre avfall och en kortare byggtid.
 På C14 bassängen injekteras vertikalfogarna med ett av 
oss specialutvecklat bruk. Bruket trycks även ut så att det 
helt fyller håligheterna som de horisontella spännarmerings-
linorna löper i, för att ge dessa bästa möjliga skydd.

 C8 bassängen har en gummiprofi l i vertikalfogen istället 
för injektering för tätning. För både C14 och C8 systemen 
platsgjuts anslutningen mellan väggelement och botten-
platta i ett vattentätt system.
 För båda bassängtyperna gäller att de efterspänns med 
horisontella spännarmeringslinor för att hålla de vertikala 
fogarna under konstant tryck.
 Abetong erbjuder den säkraste efterspänningen på 
marknaden. Alla spännlinor är infettade och inneslutna i 

Egenskaper och funktionalitet

Abetongs koncept bygger på 
tillverkning och montering av
förespända fabriksgjutna betong-
sektioner på ett platsgjutet 
betongfundament. 

Tanksektionerna är förespända
vertikalt för att motstå hög
belastning utan att spricka.

Schematisk illustration 
där principen om före-
spännning visas.

Schematisk illustration 
där principen om före-
spännning visas.

Tanksektionerna är 
förespända vertikalt 
och efterspänns hori-
sontellt för en i princip 
sprickfri konstruktion



ett skyddande PE-hölje som korrosionsskydd, vilka löper 
i ingjutna kanaler för ytterligare skydd. Dessa fl erfaldiga 
system för korrosionsskydd säkerställer att spännlinorna är 
underhållsfria och skyddar tankens konstruktion under hela 
dess livslängd.

• Korta byggtider

• Höjder upp till 14 m och volymer upp till 
cirka 35 000 m3

• Industriell tillverkning

• Hållbara lösningar för långsiktig användning

• Tillförlitliga tanksystem

• Många användningsområden

Fördelar

De horisontella spännarmerings-
linornas tre- respektive fyrdubb-
la skydd är underhållsfritt under 
bassängens livslängd.

Väggsektionerna gjuts fast mot 
betongfundamentet med ett 
speciellt tätningssystem för att 
ge en vattentät konstruktion.

De horisontella spännarmerings-
linornas tre- respektive fyrdubb-

På abetong.se kan du läsa mer om Abetong Tank-system och ladda ner våra produktblad.

Läs mer på webben! 



Tillbehörsprodukter 

Hållbara och optimerade lösningar

Abetong taksystem
Vi erbjuder kompletta system för fabriksgjutna tak 
till våra tankar.

Abetong fribärande tak
För rötningskammare är våra halvisolerade förespända 
betongplattor idealiska.

Fabriksgjutna farbanor 
och invändiga kanaler
För sedimenteringstankar utförs kanaler och  farbanor 
i hållfast betong för ökad livslängd.

Manluckor
Tankarna konstrueras normalt med extra öppningar, rörled-
ningar, svetsplåtar eller med olika typer av manluckor.

Beklädnadssystem
Tankarna kan utrustas med beklädning för olika använd-
ningsområden, t.ex. gasisolering och syrabeständighet.

Fabriksgjutna farbanor 
och utvändiga kanaler
Abetong kan leverera fabriksgjutna lösningar enligt dina 
specifi kationer.



Abetong AB
Box 24, 351 03 VÄXJÖ
Tel 0470 965 00
info@abetong.se
www.abetong.se

Passion för betong
Vår kunskap och erfarenhet i 
kombination med betongens 
egenskaper skapar värde för 
dig som kund. Läs mer om oss, 
våra produkter och vår passion 
för det vi gör på abetong.se.
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