
P-STEIN
P-stein er tilpasset maskinlegging og utviklet 
med tanke på bruk i parkeringsanlegg.



P-stein er tilpasset maskinlegging og utviklet med tanke på bruk i parkeringsanlegg. Vi tenker da på 
vanlige P-anlegg ute og i parkeringskjellere og P-hus. P-stein er med sine mange gode egenskaper et 
velegnet dekkemateriale og  vinner frem i P-anlegg fordi den:

- er bestandig ovenfor aggressive stoffer, har stor slitestyrke og tåler punktlast.

- er lett å bygge p-lommer og skille arealer med.

- er miljøvennlig og avgir ikke farlige gasser under legging (P-hus).

- har lang levetid.

- er enkel å legge om ved skader eller reparasjoner.

Norge er et land med sterke asfalttradisjoner, men på bruksområdet parkeringskjellere ser vi nå at 
asfalt velges bort fordi gassene fra asfaltmassen har negativ helseeffekt for asfaltarbeidere i lukkede 
eller delvis lukkede bygg. Dette åpner for et nytt bruksområde for belegningsstein.

Nytt fra de siste utbyggingene med stein, er at man har valgt å legge dekket flatt og uten sluk. Erfar-
ingene fra tidlige prosjekter var at fugene opptok det lille av vann og slaps som blir med bilene inn. 
Fuktigheten fordamper gradvis.

Sammenliknet med asfalt, vil et belegningssteinsdekke ha meget lang levetid. Vi forventer også at 
fugene på innendørs arealer beholder sine drenerende egenskaper tilnærmet dekkets livstid på inntil 
20 år. Utførelsen av et belegningssteinsdekke i parkerings-kjellere, er effektiv og rasjonell. 

Beregninger viser videre at man kan oppnå en vesentlig besparelse på lysbehovet i en kjeller med lyse 
betongdekker.

Skulle det imidlertid være behov for omlegging av belegningsstein etter for eksempel 
reparasjoner i grunn, nedlegging av kabler eller rør mv, kan dette utføres enkelt og uten videre ulempe 
for brukerne. Dekket fremstår tilnærmet som nytt og uten skjemmende skjøter etter omlegging.

Man oppnår estetiske fordeler ved å bruke belegningsstein i ulike formater eller farger. Det kan være 
fordelaktig å velge stein i ulike farger for markering av kjøreareal, parkeringslommer etc. Dette er 
særlig aktuelt for kjøpesentra etc. som ønsker å gi kundene en positiv opplevelse 
gjennom et flott dekke. Steinen har en utførelse med liten fas, slik at man oppnår et jevnt 
dekke for handlevogner.

Asak P-stein gir steindekker med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov.
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Teknisk informasjon

Format:     20x20x7
Antall m2:  25
Vekt/m2:    155

Format:    20x10x7
Antall m2:  50
Vekt/m2:  155

Format:    20x20x8
Antall m2:  25
Vekt/m2:  175

Frostmotstand: Klasse 3, merking D
Slitasjemotstand:  Klasse 3, merking H


