
Teknisk beskrivelse af vores metode og af Uretek GeoPlus®

Vores metode er dokumenteret gennem en lang række tests 
og undersøgelser. I figurerne til venstre ses data på forskellige 
undersøgelser af materialer og processer. 

Penetrationstests viser en kraftig forøgelse af styrke og bære-
evne i undergrunden efter injicering af Uretek GeoPlus®. Rum-
vægten af det injicerede materiale afhænger af de gældende 
forhold; Modtryk omkring injiceringspunktet afgør materialets 
kompakthed og dermed bæreevne. Et løft på et fundament 
eller et gulv sker, når den omkringliggende jords bæreevne 
er større end konstruktionens vægt. 

Injiceringsprocessen påvirkes ikke af vandindholdet i under-
grunden, da vand bliver fortrængt. Generelt påvirkes vores 
materiale kun i ubetydelig grad af vand; Uretek GeoPlus® 
består i hærdet tilstand af lukkede celler, som er hydrofobe, 
kapillarbrydende og har gode isolerende egenskaber. Ma-
terialet kan efter hærdning ikke opløses eller smeltes. Dertil 
kommer, at materialet er stabilt over for de fleste fysiske og 
kemiske påvirkninger, og det angribes ikke af mikroorganismer 
i jorden. 

Utallige undersøgelser af Uretek GeoPlus® har vist, at der 
ikke sker ændringer af materialets egenskaber over tid. Det 
vil sige, at stabiliseringsarbejde med Uretek GeoPlus® har en 
ekstrem holdbarhed.

Stabilisering af gulve og fundamenter
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Fordele ved Uretek Metoden®

Uretek Metoden® er 
•	Opgravningsfri	
•	Hensynsfuld	
•	Hurtig

Det ses bl.a. ved, at vores metode 

1. ikke medfører opgravning  
2. ikke kræver flytning af møbler, maskiner og lagerreoler 
3. hverken giver larm eller byggerod 
4. er økonomisk konkurrencedygtig
5. er hurtigere end andre løsninger 
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Stabilisering af gulve

Stabilisering af gulve foregår ved, at vi injicerer Uretek 
GeoPlus® ned i jorden gennem rør. Hullerne til rørene 
borer vi igennem gulvet/klaplaget. De har en diameter 
på blot 16 mm, hvilket vil sige, at vi ikke efterlader 
mange spor efter endt arbejde. 

Under gulvet blander vores materiale sig med jor-
den, hvormed bæreevnen styrkes, samtidig med 
at hulrum udfyldes. 

Uretek Metoden® hverken larmer eller er plads-
krævende; tunge lagerreoler og maskiner kan blive 

stående, mens vi udfører arbejdet – ingen tab af pro-
duktion og omsætning. I forbindelse med stabilisering af 

beboelsesejendomme betyder vores minimale pladskrav, 
at beboere ikke behøver at flytte ud, mens vi arbejder.  

Stabilisering af fundamenter

Ved stabilisering af fundamenter afhænger antallet af injicerings-
punkter langs fundamentet af, dels hvor mange meter fundament 
der skal stabiliseres, dels hvordan jordbundsforholdene er. Den 
maksimale dybde for vores arbejde er ca. fem meter under 
terræn, og for at vurdere hvor bæredygtigt jordlag befinder 
sig, foreslår vi næsten altid jordbundsundersøgelser. 

Vi injicerer Uretek GeoPlus® ned under fundamentet, og 
vi overvåger nøje processen med nivelleringslasere. Vi 
tilstræber at få et løft på minimum 1 mm. Det indikerer 
nemlig, at jordlagene under fundamentet har opnået 
en bæreevne, der er tilstrækkelig stor til at bære kon-
struktionens vægt. 

Uretek GeoPlus® har en ekspansionskraft/bæreevne på op 
til 1.000 t/m2 (10 MPa) og en egenvægt på ca. 1/10 af beton. 

6. er præcis. Vi styrer processen med stor nøjagtighed
7. følger byggeriets almindelige betingelser (AB 92)

Der er også fordele forbundet til selve vores materiale, 
Uretek GeoPlus®: 

8. Materialet er miljøvenligt, og desuden reagerer det 
ikke med vand. Det vil sige, at Uretek GeoPlus® kan 
injiceres i jord med høj vandprocent

9. Stor styrke/bærevene: ekspansionskraften/bæreev-
nen er på op til 1.000 t/m2 (10 MPa)

10. Uretek GeoPlus® opnår på kun få minutter hele 90 %
  af sin bæreevne
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Uretek Metoden®  

Vores metode går kort fortalt ud på, at 
vi injicerer et tokomponent materiale, 
Uretek GeoPlus®, de steder, hvor gulvet 
er sunket, eller hvor fundamentet har en 
revne (en sætningsskade). 

Når et gulv synker, og når et fundament 
får en sætningsskade, skyldes det ofte, 
at bygningen står på jordlag, der ikke har 
tilstrækkelig stor bæreevne. 

For at sikre at en skade ikke bliver større, 
injicerer vi Uretek GeoPlus® ned til bæredyg-
tige jordlag. På den måde kommer Uretek 
GeoPlus® til at danne en massiv bro mellem 
bygningskonstruktion og bæredygtige jordlag. 

Injiceringerne med Uretek GeoPlus® foregår under 
tryk gennem rør, der bliver boret ned i de forskellige, 
ønskede dybder. Fordi vi injicerer vores materiale 
gennem rør, behøver vi ikke grave til underkant 
fundament eller brække et gulv op for at udføre 
stabiliseringsarbejde. 

I jorden ekspanderer Uretek GeoPlus®, hvormed alle 
hulrum udfyldes. Uretek GeoPlus® har en ekspansions-
kraft på op til 1.000 t/m2 (10 MPa) – og en bæreevne, 
der er større end det. 

Ekspansionen følger vi nøje via nivelleringslasere. Vi 
efterstræber altid at få en positiv indikation på laser-
modtageren, da det viser, at alle hulrum i jorden er 
udfyldte, og at jordens bæreevne er forøget. Ofte 
kan vi endog løfte et gulv tilbage til oprindeligt 
niveau.

Kontakt os for yderligere information


