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På www.betonvarekontrollen.dk kan du altid finde 

en opdateret liste over de tilknyttede produk-

tionssteder. 
 

- Hvad kan jeg få hjælp til? 

 

Hvis du som forbruger har købt trekantmærkede 

betonvarer, du mener ikke opfylder varedeklara-

tionen, relevante standarder eller ikke er af god 

handelsmæssig kvalitet, skal du først rette hen-

vendelse til leverandør/producent, som vil være 

behjælpelig med at afhjælpe forholdene. 

 

Skulle den situation opstå, at der ikke kan opnås 

enighed mellem dig og leverandøren/producen-

ten, kan du som køber af trekantmærkede beton-

varer få bistand fra Betonvarekontrollen, se mere 

på www.betonvarekontrollen.dk. 

 

Se også BVK-foldere om øvrige produkter på  

www.betonvarekontrollen.dk. 

 

Belægningsgruppen under Dansk Beton har 

udgivet en række publikationer samt andet 

informationsmateriale. Publikationerne kan 

downloades eller bestilles på www.danskbeton.dk  
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Læs mere på www.betonvarekontrollen.dk 

Trekantmærket dokumenterer som det eneste 

mærke, at produktet overholder alle, de for 

danske forhold og for det danske marked, rele-

vante krav. Det vil sige, alle de krav som førende 

danske eksperter på området gennem det danske 

standardiseringsarbejde har vedtaget i fællesskab 

som passende for det danske marked, herunder 

de skrappeste krav til vejr– og frostbestandighed.  

 

Betonstens – og flisers udseende er en vigtig de-

talje, når en tilfredsstillende belægning skal defi-

neres. Det er faktorer som overfladens beskaffen-

hed, betonens struktur og farven på betonen, der 

er afgørende for, hvordan belægningen tager sig 

ud.  

 

Belægningsgruppen under Dansk Beton har i 

samarbejde med Danske Anlægsgartnere, Bro-

læggerlauget og BVK udarbejdet temabladet 

”Overflader på betonsten og fliser – beskrivelse af 

betons struktur, farver mv.”, der definerer hvilke 
betonflader man kan forvente på betonsten og  

–fliser, samt hvilke variationer, der kan forekom-

me, se www.danskbeton.dk. For at opnå ret til at 

trekantmærke betonsten- eller fliser er det 

obligatorisk at følge tema-bladets anvisninger.  

 

Trekantmærket giver dig som forbruger sikkerhed 

for, at du får en tilfredsstillende belægning, også 

hvad angår de visuelle aspekter. 

 

Trekantmærket—kvalitetsmærket, der har eksisteret i 75 

år 

Siden trekantmærket blev skabt for mere end 75 

år siden, har det været et synonym for høj kvali-

tet og seriøsitet. Det er takket være dette om-

dømme, at ordningen har opbygget et tillidsfor-

hold til både professionelle og til selvbyggere.  

 

Kun producenter tilsluttet BVK må anvende 

Trekantmærket, og BVK foretager løbende en 

uvildig kontrol af de tilsluttede virksomheders 

produktion og produkter, der er tilsluttet 

ordningen for at sikre, at de lever op til kravene. 

 

Derfor er det sund fornuft kun at acceptere 

Trekantmærkede betonvarer, hvad enten du er 

professionel entreprenør, selvbygger eller ganske 

almindelig forbruger. 

 

Trekantmærket skaber tryghed og er grundlaget 

for løsninger, som år efter år bevarer både deres 

gode egenskaber og deres udseende. 

 

Vær opmærksom på, at såvel overfladestruktur 

som farver kan variere betydeligt fra producent til 

producent, selv for produkter med samme vare-

betegnelse. Vær også opmærksom på, at farverne 

ændrer sig med tiden.  

 

BVK anbefaler, at du besøger udvalgte producen-

ter/leverandører og visuelt vurderer varen og 

gerne en belægning, der har været udstillet under 

åben himmel i min. 6 måneder, inden du beslutter 

dig endeligt. 

 

Farveforskelle mellem sten, fliser og tilbehørssten 

kan forekomme. For at minimere denne forskel 

bør man altid tilstræbe at afgive ordren samlet. 

 

Ved modtagelse af leverancer er det vigtigt at 

foretage en modtagekontrol, dvs. en omfattende 

kontrol af, at produkterne er trekantmærkede (∆) 

samt en visuel kontrol af produkterne.  

 

Trekantmærket findes på 0,5 % af emnerne 

(belægningssten, fliser, kantsten) med mindst én 

mærkning pr. emballeringsenhed eller på selve 

emballagen, hvis den ikke genbruges. 


