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Säck med Ultratop, firmanamn Mapei.

Rolf Magnusson.Andrej Celmer.

Nya material för reparation 
av boxgolv och boxväggar
Ett nytt golvmaterial för reparation av 
slitna boxgolv finns nu på marknaden. 
Ro & An Handelsbolag, i Vessigebro 
säljer preparatet Ultratop, som kan 
läggas på golvet i en tjocklek upp till 
40 mm. Ytan blir antingen helt blank 
eller lite ”trög”. 

golvlagning
 I vilket fall som helst blir ytan hård och vid 

skrapning med kniv blir det inga märken, vi-
sar Andrej Celmer, en av delägarna i han-
delsbolaget. Andre delägaren är Rolf Mag-
nusson. Inget vatten tränger igenom spack-
elytan. Vattnet rinner eller torkar bort. Ef-
ter tvättning sker upptorkning snabbt. Med 
täta golv och väggar, helt utan sprickor, kan 
en sanering efter ett sjukdomsutbrott lyckas 
effektivt, samt till klart lägre kostnad.

Hård vattenavvisande yta
Preparatet Ultratop kan läggas på golvy-

tan antingen i helt nya boxar eller på slitna 
golv i befintliga stallar. Men golvytan mås-
te vara rengjord och torr. Dessutom måste 
temperaturen vara över fem grader.
Före påläggningen av spacklet stryks en pri-

mer över golvytan. Efter ca en timme läggs 
preparatet på. Detta jämnas ut med en tag-
gad roller. Tjockleken på den pålagda ytan 
kan variera mellan 3 och 40 millimeter. För 
att få bort alla eventuella luftblåsor som kan 

finnas i materialet bearbetas ytan med den 
taggade rollern.
Preparatet som levereras i 25 kg säckar 

blandas med vatten. Blandningstiden upp-
ges till ca fem minuter. Åtgången av prepa-
ratet är starkt beroende av hur tjockt pre-
paratet läggs på golvet. Men till en kvadrat-
meter ”normalslitet” golv går det åt sex kg. 
En säck på 25 kg räcker därmed till ca fyra 
kvadratmeter.
Efter 3 – 4 timmar tål golvytan att gå på. 

Då är den hård och torr samt vattenavvisan-
de. Efter ett dygn tål ytan belastning av ca 
23 ton per kvadratmeter och efter tre dygn 
30 ton, enligt Andrej. 
Kostnaden för ett boxgolv ligger runt 50 kr 

för primern. Därtill kommer ca 450 kr för 
golvpreparatet. Detta blir ca 80 kr per kva-

dratmeter och totalt ca 500 kr för hela box-
ytan. Arbetskostnaden tillkommer.
Preparatet levereras på pall om 40 säckar,  

ett ton. En pall räcker till ca 25 boxar, lite be-
roende på tjockleken som läggs på golvet.
Ultratopgolvytan tål även ämnen med lågt 

pH utan att skadas. Även i plansilor finns pro-
blem med golv och nederdelen av väggarna. 
Ett liknande preparat används till dessa ut-
rymmen, som också tål lågt pH. Med lite lut-
ning på samtliga golv rinner eventuell väts-
ka snabbt bort.

Väggspackel
Till boxväggar av betong finns tvåkompo-

nentspackel. Detta spackel ger också en hård 
yta plus att alla eventuella sprickor kan tä-
tas igen. En annan stor fördel är att förore-
ningar inte fastnar på väggarna och att ren-
göringen/tvättningen därmed går så mycket 
fortare. Det bidrar till mindre vattenåtgång 
och mindre mängd vattenblandad gödsel att 
köra ut på markerna. 

Bättre hygien i boxarna
I grisningsstallarna på Höstena har 
Kjell Johansson behandlat 15 boxar 
med Ultratop. Detta har bidraget till 
mer hygieniska boxar och mindre an-
tal behandlade ledinflammationer.

golv
Boxarna är också lättare att skrapa vid ren-

göring och förflytta ströet i boxarna.
-Vi har åtgärdat 15 boxar i första åtgärden, 

berättar Kjell. Det gjorde vi direkt efter att 
golven torkat upp efter tvättningen. Åtgär-
den var klar i god tid till dess att suggorna 
skulle sättas in i boxarna för grisning.
-Vi gjorde en tämligen slät och glatt yta. 

Detta har haft flera fördelar, men än så länge 
inga nackdelar. Vi har inte upplevt att box-
golven blivit för hala för suggorna. De jämna 
golvytorna har haft den fördelen att antalet 
ledinflammationer har minskat kraftigt, ca 
50 – 60 proc, uppskattar Kjell det till. Den-
na golvyta sliter troligen mindre på grisar-
nas ben vilket också gör det lättare få bort 

skadliga bakterier i samband med rengör-
ningen, funderar Kjell. Antalet ledinflam-
mationer har minskat.
-I och med att de behandlade boxarna är 

torrare har hygienen i boxarna förbättrats 
och även stalluften är bättre. Med torrare 
boxgolv förorenar suggor och smågrisar inte 
i boxen. Detta bidrar till både bättre hygien 
och bättre humör hos personalen, eftersom 
det är trevligare se och jobba i rena boxar.
Sprickor i golv har fyllts igen. Därmed sam-

las inga föroreningar där och en eventuell 
sanering blir mycket enklare och mindre 
kostsam. Ingen vätska tränger ner i de tidi-
gare sprickorna. Upptorkningen går klart 
snabbare.
-Det är mycket lättare att rensa dessa åt-

gärdade boxar jämfört med de tidigare, sä-
ger Kjell. En klar fördel med slätare och jäm-
nare golv är att blir det är klart lägre mot-
stånd vid rengöring än tidigare. Alla föro-
reningar följer med direkt. I och med att 
antalet ledinflammationer minskat har det-
ta jobb också minskat liksom kostnaderna 
för bl a mediciner. Dessutom fungerar och 
växer en frisk gris klart bättre, samt är mer 
ekonomisk.
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Ett starkt 
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig 
en plats i vårt nätverk och tillgång till 
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer 

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett 
inspirerande samarbete!

FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning
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Vi håller den svenska matens framtid i våra händer     www.lantmannen.se

Håll i kepsen! Lantmännen är Sveriges ledande foder-
leverantör. Våra kunder och ägare är lantbrukare 
över hela landet. Tillsammans med våra säljare kan 
du leda ditt företag mot bättre lönsamhet. 

Vi har 
många
goda skäl 
att ragga 
upp dig.

Lantmännen är Sveriges ledande foderleverantör. 
Våra kunder och ägare är lantbrukare över hela 
landet. Allt vi gör utgår från förutsättningarna 
på din gård. Behoven i din produktion och dina 
höga krav driver hela tiden utvecklingen av våra 
produkter framåt. En marknadsledare är en 
ledare just för att hon alltid ligger steget före. 
Vi är ständigt på spaning efter fl er och nya 
möjligheter. Kundundersökningar bekräftar att vi 
är på rätt väg. Du kommer att upptäcka att våra 
produkter och priser tål att jämföras och att du 
genom oss får en foderleverantör med ett hel-
täckande sortiment. De mervärden vi erbjuder 
hittar du ingen annanstans. 
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