
ibf.dk • ibf@ibf.dk

G
le

er
u
p
 R

C
I

- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

SoftLine

En stærk dansk betonløsning
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Farver
 

Kvalitet
IBF SoftLine er CE-mærket og fremstillet i 
henhold til DS/EN 1339. IBF SoftLine produ-
ceres i vådstøbt beton med en softfas. De-
klarationsblad med øvrige tekniske oplysnin-
ger kan rekvireres.

Bemærkninger
Som følge af variationer i de anvendte rå-
materialer kan der på betonprodukter fore-
komme farvevariationer og ligeledes kalkud-
fældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset 
farvevalg, altid blande fliser fra flere paller for 
at opnå betonens naturlige farvespil.

En vådstøbt betonflise er særlig modtage-
lig for snavs og tilsmudsning, specielt i den 
første tid efter ibrugtagning, hvor hærdepro-
cessen stadig er i gang. Derfor vil der kunne 
forekomme afsmitning fra løvfald med videre. 
Dette er helt naturligt og forsvinder af sig 
selv igen.
Det er derfor vigtig at læse IBF SoftLine – 
lægge- og vedligeholdelsesvejledning på 
ibf.dk. 
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Naturgrå.                                                 Forside: Lys sand.

Naturgrå.

Naturgrå          Lys sand 

Produkt
IBF SoftLine er et eksklusivt produkt, som 
modsat 2-lagsbeton fliser, er specialfremstil-
let i gummiforme med en teknik som kaldes 
”vådstøbning”. Resultatet er en eksklusivt ud-
seende flise med en tæt og glat overflade.  

Anvendelse
IBF SoftLine produceres som standard i 4 cm 
tykkelse, og bør kun anvendes til gående tra-
fik, såsom haveanlæg, terrasser, gangstier og 
atriumgårde.
IBF SoftLine kan specialproduceres i 8 cm 
tykkelse. Bemærk dog at den tætte og glatte 
overflade, er meget modtagelig overfor af-
smitning fra dæk og lignende.
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Teknisk information

40 x 60

Format:  40 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 22 kg

Forbrug ca. pr. m2: 4,2 stk. 

60 x 60

Format:  60 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 34 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,8 stk. 

Trappetrin

Format:  30 x 60 cm

Tykkelse:  18 cm

Vægt ca. pr. stk.: 75 kg
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Nedenstående fremhæves de områder, der 
kræver ekstra opmærksomhed ved indbygning 
af IBF SoftLine:

Lægning
IBF SoftLine produceres med en støbeteknik, 
som bevirker de er uens i tykkelse, derfor bør 
de lægges i løst afretningsgrus, og stødes på 
plads. Der må ikke anvendes pladevibrator.  
Under transport og håndtering ved lægning, 
skal der udvises særlig forsigtighed så kanter 
og hjørner ikke beskadiges. Vær også op-
mærksom på, at der under lægning ikke kom-
mert grus, gummihjul eller andet afsmittende 
op på fliserne, da IBF SoftLine er meget sår-
bare for udefra kommende påvirkninger. 
Fliserne lægges på modulmål med en fuge-
bredde på 2-8 mm, uden betonkontakt.
Imprægnering
Selvom vi fra vor fabrik har imprægneret 
overfladen med Romex®-Universal Imprægne-
ring, så anbefaler vi stadig, at der udføres en 
efterbehandling med samme type imprægne-
ring. Imprægneringen skal udføres efter læg-
ning, men inden fugning.
Fugning
IBF SoftLine bør fuges med et velgradueret 
og ovntørret fugemateriale – IBF Fugesand er 
særdeles velegnet. Ønskes en fast fuge kan 
der fuges med Rompox®-Easy eller Rompox®-
Fastfuge NP, der giver en stærk, rengørings-
venlig og ukrudtsfri fuge.
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IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00

    IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55

    IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88 

    IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77

   IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88

      IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A  
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33

      IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75

        • Beton til Tiden
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