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– Vi följer inte utvecklingen, vi leder den!

Vi hjälper er att spara pengar och dyrbar tid
– tillsammans hjälps vi åt att spara miljön!

Isobetong® by LithoPore® Självförsörjande pumpbil

Redan under projekteringen så kan 
Antopus Concrete Solution hjälpa dig 
pussla ihop ditt projekt med unika 
idéer & lösningar på din arbetsplats. 
Den nya revolutionerande produkten 
Isobetong® kan appliceras på ett sätt 
som aldrig tidigare varit möjligt. Ni sparar 
både pengar & tid, då ni slipper binda 

upp egen personal, upplagsplatser 
för material, spill och avfallshantering. 
Isobetong® är en ekologisk produkt som 
har minimal miljöpåverkan vilket gör 
att ni får  en grönare arbetsplats så fort 
ni väljer oss. Vi vill hjälpa er att nå era 
mål så enkelt, fort och billigt som möjligt. 
Använd oss för att effektivisera ditt projekt.

Vi på Antopus Concrete Solution 
kan stolt presentera Isobetong® by 
LithoPore®. En skumbetong som 
framställs av helt miljövänliga additiv.
Tack vare en ny bioteknisk forskning 
levererar vi en flytande isolering med 
så låg densitet som 75kg/m3 – vilken 
lämnar ett lambda på fantastiska 0,038 
W/m*K. Dessa värden är jämförbara 
med traditionella produkter som EPS. 
Vi blandar den färdiga produkten i en 
specialbyggd lastbil. Med datorstyrda 

recept kan vi erbjuda en produkt precis 
efter kundens önskemål och behov. 
Isobetong® är miljöcertifierat enligt 
Basta och är testad och godkänd 
av det tyska institutet för byggteknik 
enligt gällande Europanormer. Tack 
vare Isobetong® så öppnas en ny 
marknad som gör det möjligt att 
förkorta och förenkla byggtiden utan 
att försaka miljö och kvalitet. Isobetong 
är framtidens byggmaterial och nya 
användningsområden hittas varje dag. 

www.isobetong.se

Isobetong®- Framtidens byggmaterial

Datorstyrda recept

http://www.isobetong.se


www.isobetong.se

Gå in på vår webbsida för mer information. Där uppdaterar vi 
löpande vår utveckling av användningstekniker och recept.
Vi arbetar ständigt med produktutveckling, teknik och nya  

användningsområden för att effektivisera ditt projekt.
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