
BESTÄLLNING 
Provning av hårdnad betong 
Frostresistens SS 13 72 44 utg. 5 
(Skicka en kopia av beställningen med provet.) 

Provningslaboratoriets anteckningar 

Beställande företag Faktura till 
Företag Företag 

Namn/kontaktperson Namn 

Adress Adress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 
Organisationsnummer Organisationsnummer 

Telefon Littra/Kontonr 

E-post 

Provkropp sänds till ☐ Borås

Kub Antal ………… Cylinder/Borrkärna Antal ………… Sprutbetongplatta Antal ………… ☐ Övrigt 
☐ mm ☐ mm ☐ mm 
Provens märkning 

Provning av 
☐ Sågad yta ☐ Överyta ☐ Saltlösning (metod A) ☐ 56 cykler ☐ Förprovning

☐ Formyta ☐ Vatten (metod B) ☐ 112 cykler ☐ Fortlöpande

☐ Om kub vid ankomst är äldre än 19 dygn så accepteras undantag från metod med avseende på sågningsdag 

Ev övrig provning / metoder 

Uppgifter om betongen (lämnade av uppdragsgivare eller ombud)

Tillverkningsdatum 1) Avsedd lufthalt, % 

Byggnadsplats, fastighetsbeteckning, 
elementfabrik el dyl. 

Lufthalt efter blandning, % 

Konstruktionsdel Lufthalt efter transport, % 

Betongleverantör (vid fabriksbetong) Lufthalt efter pump, % 

Plats för provtagning ☐ Byggnadsplats 
☐ Fabrik 

Hållfasthetsklass 

Fabriksbeteckning Exponeringsklass 

Provtagare Kloridhaltsklass 

Receptnummer Avsedd konsistens, mm 

Max stenstorlek, mm Uppmätt konsistens, mm 

vct/vbt Blandningstid 

Cementfabrikat / typ Cementhalt kg/m3 

Betongtemperatur, ˚C 

Typ av tillsatsmedel / Fabrikat Mängd i % av cementvikt 

Typ av tillsatsmedel / Fabrikat Mängd i % av cementvikt 

Typ av tillsatsmaterial/ Fabrikat Mängd i % av cementvikt 

Övrigt 
1) OBS! Kuber skall vara på laboratorium senast vid 19 dygns ålder.

Önskad resultatredovisning 
Vid provning av frostresistens önskas delredovisning efter E-post
☐ 7 dagar ☐ 28 dagar ☐ ………………… dagar Skickas till:
☐ Slutrapport till beställare ☐ Slutrapport till:

Underskrift av beställare 
Datum Namn Telefonnummer 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Box 857, 501 15 Borås • Godsadress: Brinellgatan 4, Hus 11 (Port E), 504 62 Borås • Tel 010-516 50 00 • E-post: betong.boras@ri.se 

Ordernummer (RISE) 

Ankomstdatum 

Ballastleverantör / täkt

mailto:betong.boras@ri.se
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