LABORATORIUM BUDOWLANO – DROGOWE
BETOTEST POLSKA
badania betonów
oferujemy kompleksową obsługę w zakresie technologii betonu,
wspomagamy nadzory od strony inwestorskiej, a także bierzemy udział
w tworzeniu specyfikacji w zakresie kontroli jakości
badania kruszyw
dzięki zdobywanej przez lata wiedzy i profesjonalnemu sprzętowi jesteśmy
w stanie przeprowadzić pełen zakres badań kruszyw, na które składają się
badania typu oraz badania okresowe i bieżące wynikające z aktualnych
potrzeb producentów oraz wymogów prawnych i normowych
ZKP
wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji pozwoli Państwu
zoptymalizować proces wytwórczy w firmie i znacząco poprawi efektywność
pracowników, nasza wyszkolona kadra sprawnie przeprowadzi Państwa
zakład przez wszystkie etapy wdrożenia systemu

LABORATORIUM BUDOWLANO – DROGOWE
BETOTEST POLSKA
Laboratorium Budowlano-Drogowe jest samodzielną jednostką
organizacyjną
działającą
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wieloletnie doświadczenie,
kompleksowe wyposażenie w sprzęt badawczy oraz duża flota
samochodowa pozwalają na profesjonalną obsługę budów,
zakładów
produkcji
betonów,
zakładów
produkcji
prefabrykatów, żwirowni i kopalń surowców mineralnych.

Nasza specjalizacja to badanie betonu i innych materiałów
budowlanych. Oznaczamy parametry fizyczne i mechaniczne
mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, bloczków
ściennych, bloczków betonowych oraz drobnowymiarowych
elementów wibroprasowanych. Jesteśmy w stanie wykonać
oznaczenia cech wytrzymałościowych betonu w konstrukcji
w celu sporządzenia ekspertyzy budowlanej. Pobieramy próbki
materiałów budowlanych “in-situ” (odwierty rdzeniowe).
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie
monitoringu zmian temperatur w masywie betonowym.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
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monitorowania procesów związanych z wprowadzeniem wyrobu

budowlanego do obrotu, proponujemy Państwu kompleksowe
wdrożenie systemu w zakładzie. Dbając o najwyższą jakość
współpracy i realizacji przewidzianych procedur, wdrożenie ZKP

przewidujemy z uwzględnieniem etapów wizytacji, opracowania
dokumentacji, szkolenia wraz z wdrożeniem oraz wsparcia
podczas audytu zewnętrznego.

ZAKRES AKREDYTACJI
Dbając

o

świadczenie

usług

na

najwyższym

poziomie,

Laboratorium BETOTEST POLSKA Sp. z o.o. podlega stałemu
nadzorowi strony trzeciej. Potwierdzeniem kompetencji jest

akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji.
Swoim zakresem obejmuje badania: mieszanki betonowej,
betonu, betonu w konstrukcji, kruszyw, podłoża, gruntów, warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, wyrobów do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych.

LABMASTER – ASYSTENT LABORATORIUM
Od 1 czerwca 2018 roku Laboratoria Grupy BARG umożliwiły
Klientom elektroniczny dostęp do wyników badań.
System BARG LabMaster to przede wszystkim:
Szybkość – dostęp do wyników badań prowadzonych przez
Laboratoria Grupy BARG na placu budowy kilka minut po ich
wykonaniu
Dostępność – protokoły oraz sprawozdania z badań dostępne
online w Panelu Klienta BARG LabMaster 24h/dobę
Funkcjonalność – nieograniczona ilość Użytkowników o różnych
konfiguracjach dostępu dla danej inwestycji

Integralność – pełna dokumentacja
znajduje się w jednym miejscu

dotycząca

budowy

LABORATORIUM BUDOWLANO – DROGOWE
BETOTEST POLSKA
W ramach diagnostyki konstrukcji budowlanych
wykonujemy szereg różnorodnych działań, m.in.:
-

ekspertyzy i opinie techniczne
badania cech fizycznych
badania niszczące
badania nieniszczące
termografia i mykologia
badania powłok i grubości

REALIZACJE
most na wyspę Karsibór(Polimex-Mostostal,
UW Service),
nabrzeże dla gazowców (Konsorcjum MPB
Jetty),
terminal LNG (Saipem, Technit,
Budimex,
Pekabex,
Apogeum,
Agrosad, Uniserv),

PBG,
VSL,

falochron
dla
portu
zewnętrznego
(Konsorcjum CG Falochron), gwiazdobloki
i x-blocki (Per Aarsleff)
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