
Permac
Permac - belegningsstein for industridekker, 
terminalanlegg,  parkering og handelsområder.



Permac leveres i flere utførelser og tykkelser tilpasset ulike bruksområder.  
Permac er spesielt egnet der det er tunge belastninger og eller  vridningskrefter. 
Steinen er godt tilpasset maskinell legging, og er derfor et meget godt alterna tiv 
på større arealer. Maskinlagte steindekker er sterkt økende, da disse dekkene har 
bedre lastfordeling, bæreevne, slitestyrke og økonomi enn alternative dekkema-
terialer. Belegningsstein gir også en visuell  hevning av arealene, og med god 
lysrefleksjon blir arealene lysere og mer innbydende. Det er nå lagt over 3 mill m2 
slike dekker i Norge.

PRODUKTOPPLYSNINGER

Permac Lock
Permac Lock er en låsestein med L-form som gir låse- og vridnings-stabilitet i alle retninger.  
Steinens L-form og kantutforming gjør at det lagte dekket blir stabilt og sterkt. Den lagte flaten  
får en meget fast låsing mellom steinene i alle kjøreretninger.  

Permac Lock leveres både med og uten faskant. Faskant er mest vanlig og gir en jevn kjøre-
overflate. Stein uten faskant benyttes ofte der det skal kjøres med eksempelvis handlevogner.  
Her er planhet mellom steinene viktig. Permac Lock har såkalt skyggefuge som gir den en effekt 
av å bestå av tre like deler.

Bruksområder: Alle typer områder fra tungindustri, veier, terminalanlegg til lett trafikk.

Permac
Permac-stein er en rektangulær «ikke låsestein». Steinen leveres på pall uten forbandt. Ved 
maskinell legging forskyves steinen slik at den legges med løpeforbandt. Steinen er også velegnet 
for manuell legging i f.eks. fiskebeinsmønster eller parkettmønster. Permac 10x20 cm er et format 
som er velegnet der det estetiske er viktig i tillegg til at dekket skal kunne tåle tunge belastninger.  

Bruksområder: Plasser, gågater, gang- og sykkelveier og kjørearealer. Lagt i fiskebeinsmønster 
er denne steintypen vridningsstabil på linje med Permac Pluss.
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Teknisk informasjon

Permac Lock: 22x22x8 / 22x22x10
Antall m2:  26,50
Vekt/m2:   175 / 225

Permac:     20x10x8
Antall m2:  50
Vekt/m2:    175 
 
Frostmotstand: Klasse 3, merking D
Slitasjemotstand:  Klasse 3, merking H

Permac Lock
22x22x8 / 22x22x10

Antall m2: 26,5
Vekt/m2: 175 / 225

Permac Pluss  
randstein

22x11x8 / 22x11x10
Antall pr. lm: 9

Vekt/m2: 175 / 225

Permac Pluss  
halv randstein

11x11x8 / 11x11x10
Antall pr. lm: 9

Vekt/m2: 175 / 225

Permac
20x10x8 

Antall m2: 50
Vekt/m2: 175

Permac halvstein
10x10x8 

Antall m2: 100
Vekt/m2: 175



BRUKSOMRÅDER
Containerterminaler
Permac Lock har i mange år vært foretrukket som toppdekke i terminalanlegg/havnene.  
Dekket utsettes for tunge punktbelastninger der containere stables i høyden, samt tung trafikk fra 
store trucker/stackere med høy aksellast og med store vridningskrefter mot dekket når de manøv-
rer. Permac har vist seg å tåle disse belastningene svært godt, og har lang levetid med slik bruk. 
Det brukes normalt 10 tykkelse på denne type områder.

Lager og industri, terminalanlegg
Belegningstein gir stor fleksibilitet i bruk av slike areal. Her er et dekke som tåler endret og tyngre 
bruk de neste 20-30 år. Med stor bæreevne og et visuelt godt utseende, er utearealet klargjort  
for en fleksibel bruk i lang tid fremover. Se egen veileder for industridekker.

P-hus og kjellere
Det er med hell lagt belegningsstein i flere P kjellere og P-hus. Med belegningsstein får man et 
slitelag som tåler mye, og som kan skiftes ved behov, her er det ofte vanskelig å asfaltere, og man 
sparer slitasje på bærende betongkonstruksjoner. Vann dreneres gjennom fuger og via drensduk, 
slik at arealene er tørrere enn ved alternative løsninger. Her benyttes primært 6 eller 7cm tykkelse.
Se også ASAK P-stein som er designet for maskinlegging av P-arealer.

Forsvaret og flyplasser
Forsvaret har gjennom mange år valgt belegningsstein på arealer med tung belastning. En rekke 
flyplasser (Sola, Gardermoen, Kjevik, Ørlandet) har valgt belegningsstein til  flyoppstillingsplasser 
og verkstedarealer, spesielt med tanke på store punktbelastninger fra små hjul. Ved hærens 
avdelinger på Rena og i Troms er det også lagt store arealer med belegningsstein  der det benyt-
tes stridsvogner og tunge kjøretøy.

Varehus og forretninger
Bruk av belegningsstein øker rundt varehus og forretninger. Her er det primært den visuelle  
velkomsten og dekkets levetid som står i fokus. Utearealet blir lyst og trivelig, det blir mindre 
vanndammer, og mer innbydende for kunder å benytte. Det kan benyttes stein med farge for god 
markering av P-plasser.

Gjenvinning og avfallstasjoner
Dette er plasser med tøff bruk hvor belegningstein er et meget godt alternativ. Sortering med 
gravemaskin, hjullaster etc setter store krav til slitestyrke og bæreevne.
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FORDELER FREMFOR  
ANDRE MATERIALER
• Tåler store punktlaster

•  Tåler store trafikk belastninger

•  Tåler olje/bensin/ kjemikalier

• Høy lysrefleksjon

•  «Tørr» overflate, vann i fuger

•  Repareres uten  svekkelser

• Lang levetid

•  Mulighet for farge variasjon

• Gjenbruk

• Gode miljødata

•  Rask å legge på store flater

• Rimelig kvalitetsdekke


