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Pakkepris: 
6 Asfalt + 1 Limspray 

Kr. 2.190.-

Flytende asfalt for reparasjon 
av sprekker.

Kr. 390.-

Usynlig Nanoimpregnering 
for betong og stein.

Kr. 3.490.-

Grønskefjerneren 
for den proffe!

Kr. 2.990.-

Faglig info, 

nyheter og gode 

tilbud.



Svart

Grått

Rødt 

EN 13813

Noen produkter har egenskaper som «nesten er for gode til å være sant»!
ELAPROOF er et slikt produkt. En-komponent pasta som fester permanent på de fleste underlag, både ute 
og inne. Tåler moderat slitasje (gangtrafikk), elastisk, diffusjonsåpen, visuelt vakker, miljøvennlig og lett å 
påføre. Rulles eller kostes på i et eller to strøk. (Sterkt sugende underlag bør primes, armeringsduk kan  
legges i som  forsterkning der underlaget kan få krymp)
 

www.elaproof.com

ElaProof er det mest allsidige belegget på markedet 
- i applikasjoner er det bare fantasien som setter grenser!

Kanaler og sømmer

Rehabilitering av 
regnvannssystemet

Utendørs strukturer

Sagbruksovner og 
tørkekamre

ElaProof er veldig motstandsdyktig 
mot temperatursvingninger. 
Av denne grunn er det også en 
utmerket vanntettingsløsning for 
utekonstruksjoner som sokler og 
forskjellige dekkstrukturer.

ElaProof har raskt blitt en ledende 
beskyttende løsning i tørkekamrene 
og sag kanalene for sagbruk, 
og beskytter konstruksjoner av 
karbonstål og betong mot korrosjon.

ElaProof tetninger, kanaler og 
sømmer enkelt og pålitelig. 
Den elastiske tetningen tåler lett 
bevegelsene til strukturen.

ElaProof er ideell for langsiktig 
beskyttende belegg av takrenner og 
nedløp. Den fester seg også godt til 
rustne og våte overflater.

Tak - belegg, lapping og 
oppussing

Patentert metode for 
reparasjon av balkong

Med ElaProof-behandling kan du 
enkelt, raskt og kostnadseffektivt 
få et beskyttende lag på et tak. Det 
passer for alle konvensjonelle tak 
materialer.

Ved hjelp av den patenterte 
ElaProof-reparasjonsmetoden 
er renovering av balkonggulv et 
favorittprosjekt selv for beboere. 
Levende komfort opprettholdes selv 
under renoveringen, og miljøet ser 
behagelig ut uten tunge, støvete og 
støyende arbeidstrinn.
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Nøkkelegenskaper:
•  Rask og enkel arbeidsprosess.
•  Vannbasert, miljøvennlig.
•  Inneholder ingen løsemidler, tilnærmet luktfri.
•  Estetisk vakkert resultat, flere farger.
•  Elastisk, slitesterk.
•  En Nordisk oppfinnelse!

Typiske bruksområder:
•  Grunnmur og skorstein.
•  Svalganger og terrasser.
•  Tak og overdekninger.
•  Vanndammer og renner.

Vi har fullsortiment for graffitifjerning 
og beskyttelse!
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– et typisk "verden går videre produkt."



Typiske bruksområder:
•  Grunnmur og skorstein.
•  Svalganger og terrasser.
•  Tak og overdekninger.
•  Vanndammer og renner.

Betomur har utvidet sitt sortiment 
og sin kunnskap om 

problemløserprodukter for 
fjerning av, og beskyttelse mot 

graffiti og tagging.
Vi har nå et bredt spekter av 

produkter på lager, som løser de 
aller fleste utfordringene man 

møter.
Vi kan skaffe enda flere produkter 

med kort leveringstid, dersom man 
støter på særskilte utfordringer 

som krever produkter med 
spesielle egenskaper.

Vi har fullsortiment for graffitifjerning 
og beskyttelse!

Noen av produktene:
Reno 12
er svært effektivt 
og allsidig alkalisk 
rengjøringsmiddel. 

AGS 3502 
er en vannbåret 
graffitibeskyttelse 
for all slags vær, 
beregnet på de 
fleste typer overflater.

Graffiti Wipes 
brukes til fjerning 
av graffiti. både 
inne og ute.

BPS 7624 
malingsfjerner for 
overflater malt med 
både plast- og oljemaling.

Power Blue Gel
er en kombinert 
graffiti- og 
skyggefjerner 
effektiv på de 
fleste underlag.
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– et typisk "verden går videre produkt."



Betomur hør økt sin lagerkapasitet for 
mineralullisolasjon.
Betomur har utvidet sin lagerkapasitet og økt sitt utvalg av Paroc produkter. 
Vi lagerfører nå:
•  Linio Fasadeplate i 50 og 100 mm tykkelse.
•  Brannplater i 20 mm tykkelse.
•  Trinnlydsplate i 20 mm tykkelse.
•  Murplate i 50 mm tykkelse.

Pusseplatene PAROC Linio 10 er plater av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som 
isolasjon med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har meget gode egenskaper 
for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. De absorberer ikke fuktighet, og reagerer ikke på 
temperaturforandringer. Med PAROC Linio 10 kan man få forbedret lydisolasjon, og risikoen for 
brannspredning minimeres.
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Bildet viser Fyllingsdalen Barneteater, arbeid utført av AOG Bygg AS. Her er 
det brukt Paroc Linio 10 fasadeplate i 10- og 20 cm tykkelse, det er pusset 
med Mapetherm systemet fra Mapei.



Mapetherm puss-system for etterisolerte 
fasader fra Mapei
Betomur har nå lagerført Mapetherm-systemet siden 2016, og det har vært en stor suksess! 
Vi har nå levert tusenvis av kvadratmeter på Vestlandet, og har mange gode erfaringer som 
gjør at vi har tillit til at dette systemet er det rette for vårt regnutsatte klima. Her kommer noen 
få moment som vi vil løfte frem:

Mapetherm AR1-GG:
- Limer alle typer varmeisolerende plater direkte på puss, 
  mur og betong på vegger og i tak.
- Som puss på varmeisolerende plater med innlagt forsterkning 
   av glassfibernett.

Mapetherm Starter Track:
Startlist, U-profil i aluminium. Gir et 
lukket system i bunn, hindrer kapillært 
vannoppsug og beskytter mot inntrenging 
av skadedyr som maur og mus.

Pusseplatene PAROC Linio 10 er plater av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som 
isolasjon med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har meget gode egenskaper 
for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. De absorberer ikke fuktighet, og reagerer ikke på 
temperaturforandringer. Med PAROC Linio 10 kan man få forbedret lydisolasjon, og risikoen for 
brannspredning minimeres.
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Mapetherm Profil W, antrasitt:
I tillegg til den tilsvarende vinduslisten i hvit 
utførelse, lagerfører vi den nå også i antrasitt 
(koksgrå) utførelse for å passe til vindu- og 
dørkarmer med samme farge.

Bildet viser Svartediket vannverk, arbeid utført 
av Bergen Kommune.



«Faste lave priser»

Hey’di Baderomsstøp Normal
25 kg sekk.  Art.nr. 1437080

Weber Floor 140 Nova avrettingsmasse 
Sementbasert avrettingsmasse for innendørs bruk. Gode flytegen-
skaper, fiberarmert, pumpbar, normaltørkende. Sjikttykkelse: 5-60 
mm.  20 kg sekk.  Art.nr. 1092575

Hey’di Betongplan 
Sementbasert, avrettingsmasse til innendørs bruk.  Hey`di Betongplan har 
meget gode flyteegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-40 mm. 
25 kg sekk.  Art.nr. 1433820

Weber base 261 Fiberpuss
25 kg sekk.  Art.nr.1021000 

Mapelastic 2K membran
16 kg sett. Art.nr. 1110000

Graft Kjemisk Anker gysemasse
290 ml patron. Art.nr. 1080450

Sika Power Wipes
Antbakteriell, tørker ikke ut hendene!
100 stk  Art.nr. 1096790

Weber Tørrbetong B30 S
25 kg sekk.  Art.nr. 1020104

VM B30
Lokalprodusert kortreist mørtel av høy kvalitet!
25 kg plastsekker. Art.nr. 1150030

kr. 79,-

kr. 99,-

kr. 149,-

kr. 159,-

kr. 420,-

kr. 119,-

kr. 99 ,-

kr. 49,-

kr. 41,-
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DIAMANTER VARER 
IKKE EVIG!

Diamantslipekopp Turbo Ø125mm Bosun.      
Bestselger! 
Kvalitetskopp for sliping av betong.   

Kr 799.- 

Diamantslipekopp PCD Ø125mm Bosun. 
Veldig effektiv til sliping av maling, 
epoxy og andre tynne belegg.   

Kr 799.- 

Diamantblad mesh Ø125 Pro Blå Bosun.   
En favoritt for de fleste for kutting av flis.        

Kr 249.- 

Diamant V-fug sprekkfres ø 115 mm .                       
Utvid sprekkene før reparasjon, 
lag dryppspor oppunder terrasser.  

Kr 699.- 

Diamantblad Ø125 Turboseg. Grønn Bosun.                   
Ypperste kvalitet til kapping av stein, kan og 
brukes til betong MM.   

Kr 399.- 
 

Diamantblad Ø230 Turboseg. Grønn Bosun.            
Ypperste kvalitet til kapping av stein, kan og
brukes til betong MM.   

Kr 699.- 
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Endelig tilbake! 
Mange av våre kunder har etterspurt om vi kan ta inn 
våtromsplater til lager igjen, dette har vi nå ordnet. 
Vi lagerfører Jackon våtromsplater i 12- og 20 mm 
tykkelse. Med utvidelse av vårt lager har vi også økt 
vår lagerkapasitet av Jackopor 150 (EPS) i 10-, 20-, 
30-, 50- og 100 mm og Jackofoam F 250 (XPS) i 50- 
og 100 mm. Spør oss gjerne om pris for ditt prosjekt.

Bihui produkter har god kvalitet til meget gunstige priser.
Bihui planeringssystem er en god løsning for å sikre godt resultat ved legging av større fliser.

Bihui tilbyr både system med kiler og klips – og system med skru som gjør at en slipper å bruke tang.
Begge systemene har sine fordeler og flisleggerne har ofte sine favoritter.

Nyhet! 
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BAC finérpanel 2400x300x18 mm med not og fjær gjør det 
enkelt å montere bakveggene til våtrom, samt transportere dem 
opp trange trappeoppganger. 
Du vil få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller 
BVN Bad 32.110 livsløpsstandard. Ved behov for ettermontering av 
støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, skal man bruke 18 mm 
tykkelse som er beskrevet i byggeforskriftene.
 

EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING 
AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM

FINERPANÉL

Unngå reklamasjoner og unødvendig ekstraarbeid. 
Beskytt de utsatte karmene for hakk og tilgrising. 
Klikkes lett på plass, kan brukes flere ganger.

«Verden går videre» - Spar tid og unngå snublekanter 
med vår selvklebende dekkefilt. Perfekt for trapper!

Enkel og perfekt beskyttelse av dørkarmer Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece som
beskyttelse mot gjennomtrenging av væske

Dørkarmbeskyttelse Dekkefleece X-Vapor

• GJENBRUKBAR
• ENKEL Å INNSTALLERE
• FOREBYGGER BULKER,
    RIPER OG HAKK 
• PASSER FOR ALLE 
   STANDARD DØRKARMER
• ØKONOMISK OG VARIG
    BESKYTTELSE

TEC Fleece X-Vapor har heftende underside som gjør legging 
av dekkematerialet enkelt, og gjør at det ligger på plass uten 
bruk av tape. Enkel å rulle sammen og bruke igjen.

Nyhet! 



Allbäck linoljeprodukter.
- Betomur lagerfører fullsortiment innen linoljeprodukter fra Allbäck.
- Miljøvennlig, organisk, ingen farlige avgasser og tradisjon er begreper som de fleste
  forbinder med linoljeprodukter. Men hva med de tekniske egenskapene? Visste du at:
- Malingen har 100% dekningsgrad, det vil si at all malingen man påføres blir værende, 
  ingen avdamping.
- Den trekker opptil 7 mm inn i treverk, ekspanderer 15% og metter dermed treverket.
- Den flasser ikke. Etter 10-20 år revitaliseres malingen med kokt linolje. Kan det gjøres 
  enklere?

Betomur tar HMS på alvor! På grunn av stor ordremengde så har vi nå oppgradert vårt   
Weber blandeverk med rullesystem, heise- og senkebord for å lette og effektivisere 
arbeidet.

Weber blandeverk

Side 10     Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no



Nyhet! Casco FE EF – hurtigherdende,  
støvredusert sementbasert universalsparkel.

Nyhet!  Betomur fører nå 
Zinga produkter!

Galvanisk beskyttelse påført som maling. Enkelt å utføre. Katodisk beskyttelse forhindrer  
korrosjon og avflassing. 120μ (2 strøk) oppnår alle korrosjonsklasser (ISO 12944)! Egnet på nytt 
stål, til skadet, naturlig nedslitt galvanisering og metallisering. ZINGA gir katodisk (galvanisk)  
beskyttelse tilsvarende varmgalvanisering.

• Brukes alene, som galvanisering (2 strøk)
• Som reparasjonssystem for varmgalvanisering og metallisering
• Galvanisk grunning i Duplex (kan overmales)
• Vi anbefaler å bruke pensel med naturbust ved påføring av Zinga produkter.

Allbäck linoljeprodukter.
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Casco FE EF utmerker seg med sine særdeles gode bruksegenskaper 
og tilnærmet ubegrenset bruksområde innendørs, som: reparasjoner, 
fallbygging, og sparkling av vegger og gulv.

Mange ulike underlag som: Betong, tre, lettbetong, gips- og sement-
basert avretting, gamle gulv med flis/stein/terrasso og limrester, samt 
gulv med varme.

Nøkkelegenskaper:
• Støvredusert.
• Hurtigherdende, smidig masse som er lett å slipe.
• Helsparkling 0-20 mm, punktvis også i tykkere lag.
• Gangbar: 1 time, Beleggbar: 2 timer. 



120 Reno:
- Fiberarmert

- Støvredusert
- Hurtigtørkende

- Sjikttykkelse 4-50 mm

110 Fine:
- Finavretting

- Veldig god flyt
- Normaltørkende

- Sjikttykkelse 4-40 mm

Gulvavretting ute:
- Frostbestandig

- Påføringstemperatur 8-25 grader
- Normaltørkende

- Sjikttykkelse 10-80 mm

140 Nova:
- Fiberarmert
- Økonomisk

- Normaltørkende
- Sjikttykkelse 5-60 mm

4655 Industry:
- Egnet til industrigulv
- Høy mekanisk styrke

- Hurtigtørkende
- Sjikttykkelse 5-30 mm

4040 Combi Rapid:
- Gulvsparkel (ikke flyt)

- Støvredusert
- Hurtigtørkende

- Sjikttykkelse 0,5-50 mm

Betomur har egen pumpe for blanding og 
pumping av Webers avrettingsmasser!
Gjennomtenkt løsning - enkel å transportere!
Leveres med 40 meter slange og verktøyssett. 
Kan pumpe i høyder opp til 15 meter.

Vekt:  120 kg
Motor:  3 kW
Strøm:  16A 
Kapasitet:  25 ltr/minutt

Weber gulvprodukter

Betomur AS.  Minde Allè 35, 5068 Bergen.
Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no

Vi lagerfører:

Tilbud til våre profesjonelle kunder, gyldig til 01.10.2021.
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og gjelder henting fra vårt proffutsalg. Med forbehold om feil.


