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Indledning

Over tid bliver beton udsat for forskellige nedbrydnings-
mekanismer - afhængig af, hvilken påvirkning, den 
bliver udsat for. Materialet har derfor behov for jævnlig 
vedligehold og tilsyn. Mange af de betonskader, som 
sker i dag, skyldes manglende erfaring og kendskab til 
forskellig påvirkninger fra miljøet. En opfattelse af beton 
som evigt materiale har været medvirkende til dårlig 
projektering og udførelse. 

Mapei tilbyder en række systemer og løsninger, som kan 
benyttes i forbindelse med udbedring og beskyttelse 
af beton. Retningslinjer til produktudvalg, projektering 
og metoder for udførelse er nøje beskrevet i gældende 
norm- og regelsæt.

I det moderne landbrug stilles der krav til økonomisk 
drift og miljø i alle sammenhænge. Og bygningsmæssig 
udformning og kvalitet er ingen undtagelse. Der er 
derfor god økonomi i at forebygge, vedligeholde og 
udbedre i forhold til den belastning, som konstruktionen 
bliver udsat for. Beton og puds angribes og nedbrydes 
af aggressive kemikalier. I stalde kan der fx være tale 
om gødning og gødningsvand. I gårdens værksted kan 
der være tale om mekanisk belastning og svejsning. 
Gødningskummer skal behandles for at forebygge 
lækager, uønsket udslip osv.

Vi har i denne brochure fokuseret på de områder, hvor 
vores løsninger kan benyttes til reparation, forebyggelse 
af skader samt til at øge konstruktionernes levetid.

«Mapei - produkter til miljø-
og værdibevaring i landbruget»
Mapei har produkter og løsninger, som kan 
benyttes i mange af brugsbygningerne - både 
i forbindelse med renovering, vedligehold og 
nybygning. Alle produkter er tilpasset nordiske 
forhold og systemerne er ikke mere avancerede 
end at landmanden selv kan stå for udførelsen.

Mapei A/S - historien
Firmaet startede som Rescon A/S i 1976 og blev 
en førende nordisk leverandør af lim, fugemasser 
og andre kemiske produkter til byggebranchen. I 
1999 blev vi en del af den internationale koncern 
Mapei, og under navnet Rescon Mapei blev vi 
kendt og værdsat som en kompetent og ansvarlig 
partner i hele Norden. Vi har oplevet en betydelig 
vækst helt fra starten.

I 2011 ændrede vi navn til Mapei A/S for tydeligere 
at vise, at firmaet tilhører en af verdens største 
producenter af lim, fugemasser og kemiske 
produkter til byggebranchen. 
Anlægget i Nord-Odal er fortsat hjørnestenen 
for det nordiske marked. Mapei-koncernen 
har ansatte i over 80 lande i alle verdensdele. 
5 % af omsætningen anvendes til forskning og 
produktudvikling - rettet mod økologiske og 
bæredygtige produkter og systemener, som ikke 
indeholder opløsningsmidler og forurenende 
stoffer.
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Nedbrydningsmekanismer

KORROSION
I god beton er armeringen beskyttet mod korrosion. 
Armeringen passiviseres som følge af betonens høje 
pH-værdi på ca. 13. Der dannes et beskyttende 
oxidlag på den indstøbte armering, som igen hindrer 
rustangreb. Denne passivisering bliver nedbrudt når 
pH-værdien reduceres til under 9 (karbonatisering) 
eller ved indtrængning af klorider.

KLORIDINDTRÆNGNING
Korrosion på grund af klorider er mere alvorlig end 
ved karbonatisering, da korrosionen foregår lokalt 
(anode/katode) og dermed med større hastighed. 
Ved denne type korrosion opstår der grubetæring 
på armeringen.

KARBONATISERING
Karbonatisering er en naturlig, kemisk proces, hvor 
CO2 i luften omkring os diffunderer ind i betonen 
og reagerer med kalciumhydroxid. Kalciumhydroxid 
omdannes til kalciumkarbonat, som fører til øget 
fasthed, men reducerer pH-værdien til ned mod 
8. Armeringen mister oxidlaget og betonen, som
omslutter jernet, vil ikke længere beskytte denne
mod korrosion.
Ved påføring af pH-indikator (fenolftalein) kan man
måle, om betonen er karbonatiseret eller ej.

FROST
Vand udvider sig med ca. 9 % når det fryser til is. 
Og det fører til en stor sprængeffekt. Øget porøsitet 
betyder at betonen bliver mere åben. Dermed vil 
fugtighed og skadelige gasser og/eller væsker 
lettere kunne trænge ind i betonen. Derudover 
kan der også opstå skader som følge af alkaliske 
reaktioner, kemisk/biologisk nedbrydning og 
forskellige varianter af mekanisk nedbrydning.

KEMISK NEDBRYDNING
En normal, ubehandlet beton har dårlig bestandighed 
mod syrer. Når betonen bliver udsat for syrer bliver 
cementlimen (betonens bindestoffer) omdannet 
til nye, ikke-bindende kemiske forbindelser. 
Det der sker, er at betonen opløses i overfladen og 
vaskes bort så snart tilslaget bliver fritlagt. Derefter 
æder angrebet sig gradvist ind i betonen. Graden 
af syreangreb og hvor hurtigt betonen nedbrydes 
afhænger af syrens aggressivitet (koncentration).
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NEDBRYTNINGSMEKANISMER

KORROSJON
I god betong er armeringen beskyttet mot korrosjon.
Armeringen passiviseres som følge av betongens høye pH-verdi
på ca. 13. Det dannes et beskyttende oksidsjikt på den innstøpte
armeringen som igjen hindrer rustangrep.
Denne passiviseringen blir brutt ned når pH-verdien reduseres
til under pH 9 (karbonatisering) eller ved inntregning av klorider.

KLORIDINNTRENGNING
Korrosjon på grunn av kloridinntrengninger er mer alvorlig enn ved
karbonatisering, fordi korrosjonen foregår lokalt (anode/katode)
og dermed med større hastighet. Ved denne type korrosjon oppstår
det groptæring på armeringen.

KARBONATISERING
Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess hvor CO2 i lufta vi omgir
oss med, diffunderer inn i betongen og reagerer med kalsiumhydroksid.
Kalsiumhydroksid omdannes til kalsiumkarbonat, som fører til økt fasthet,
men redusert pH (ned mot pH 8). Armeringen mister oksidsjiktet og betong
som omslutter jernet vil ikke lenger beskytte dette mot korrosjon.
Ved påføring av pH-indikator (fenolftalein) kan det måles om en betong er
karbonatisert eller ikke.

FROST
Vann utvider seg cirka 9 % når det fryser til is. Det fører til stor
sprengvirkning. Økt porøsitet betyr at betongen blir mer åpen.
Dermed vil fuktighet og skadelige gasser og/eller væsker lettere
trenge inn i betongen.

I tillegg kan det også oppstå skader som følge av alkalireaksjoner,
kjemisk/biologisk nedbrytning og forskjellige varianter av mekanisk
nedbrytning.

NEDBRYTN I NGSMEKAN I SMER

Stålets oksidsjikt er
helt intakt og
armeringsjernet er
fritt for korrosjon
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BIOLOGISK NEDBRYDNING
Beton kan også nedbrydes af levende organismer. 
Selve nedbrydningen er enten af kemisk eller 
fysisk art. Visse bakterier (svovlbakterier) kan virke 
nedbrydende på beton. Dette er ofte tilfældet med 
kloakrør. Mos og alger repræsenterer først og 
fremmest et æstetiske problem, men kan også føre 
til at betonen får et øget fugtindhold og dermed 
opstår der fare for frostskader.

Karbonati-
seringsfront

Stålets oxidlag 
bliver nedbrudt og 
armeringsjernet 
korroderer

Stålets oxidlag 
er helt intakt og 
armeringsjernet er 
frit for korrosion

Øget volumen på 
armeringsjernet 
på grund af 
korrosion
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Betonreparationer

Påføring af mørtel i hånden
Reparationsmørtelen påføres i hånden med 
almindeligt murerværktøj. Ved dybere skader 
bygges laget op i to eller flere omgange umiddelbart 
efter at mørtelen er størknet. Om nødvendigt fugtes 
der mellem lagene. God komprimering bagved og 
rundt om armeringsjernene er vigtig. Den reparerede 
flade skal behandles/efterbehandles for at hindre 
for hurtig udtørring.
• Produkter: Redirep 45 RSF, Confix,

Mapegrout T40, Mapecure

STØBNING
Hvis skaden er af en sådan karakter eller størrelse, 
at det ikke er fornuftigt at reparere den i hånden, 
bør man overveje traditionel forskalling og støbning. 
Når skaden er færdigstøbt, er det vigtigt at hindre 
udtørring i støbemørtelen. Efter at forskallingen 
er fjernet bør behovet for porespartling og 
overfladebehandling vurderes.
• Produkter: Confix, Støpemørtel B20,

Støpemørtel B30, Mapecure

TØRSPRØJTNING
Tørsprøjtning er en meget rationel metode for 
reparation af større skader. Metoden egner sig 
også udmærket til store konstruktioner med flere 
skader, hvor kravene til egenskaber er store - som 
fx ved kaj-, dæmnings- og broreparationer.
Tørsprøjtning er effektiv fordi den ved korrekt 
udførelse sikrer fuldstændig udfyldning, godt hæfte, 
høj fasthed, lavt materialetab og lav støvudvikling. 
Tørsprøjtning kræver ikke påføring af hæftebro, 
men armeringen skal alligevel behandles, hvis 
der går flere dage mellem fritlægning/rengøring 
og sprøjtning. Sprøjtede flader kan pudses og 
filses på lige linje med andre reparationsmørteler. 
Færdigbehandlede flader påføres umiddelbart en 
membranhærder.
• Produkter: DS, DS-RSF, Mapecure

FORBEHANDLING
Korrekt rengøring er afgørende for at opnå gode 
resultater ved en betonrehabilitering.
Al løs og dårlig beton skal normalt fjernes. Kriterierne 
vil være afhængige af skadens årsag og omfang 
samt valget af udbedringsmetode. Prikhugning, 
mejsling, vandmejsling, slibning, flammerensning 
og sandblæsning er de mest sædvanlige forbe-
handlingsmetoder. 
Frimejsling af armering i trykzoner, forlænger-
områder og forankringszoner kan føre til 
betydelig reduceret bæreevne. Det samme 
gælder for spændarmerede konstruktioner.
Udstyret skal være rigtigt dimensioneret i forhold 
til det arbejde, der skal udføres. Den færdig-
behandlede flade skal give tilstrækkelig hæfte til 
videre bearbejdning. Retningslinjer for mekanisk 
reparation er angivet i Norsk Standard 3420, kapitel 
LY.

MATERIALER
Udfyldning med reparationsmørtel
Samtlige materialer, som benyttes i en reparation, 
skal være forenelige med hinanden, og valg af 
produkter fra samme leverandør vil bidrage til at 
sikre dette. Derudover er det et krav i den gældende 
lovgivning at byggematerialer skal være CE-mærket, 
da der findes en europæisk harmoniseret standard 
for produktområdet.

Korrosionsbeskyttelse
Fritlagt armering påføres korrosionsbeskyttelse for 
at genoprette en beskyttende passivfilm.
• Produkt: Mapefer

Mørteler er hovedsageligt cementbaserede med 
eller uden polymere tilsætningsstoffer. De påføres 
med hånden eller med sprøjte og evt. ved brug 
af forskalling. Underlaget fugtes, så det er svagt 
sugende når mørtelen påføres. Det er vigtigt at 
følge producentens anvisninger med henblik på 
tykkelse osv. Den reparationsmørtel, som vælges, 
bør tilnærmelsesvis have samme egenskaber som 
den underliggende beton. 
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Siloer/båse/staldrum

Dyrevelfærd og hygiejne er vigtige elementer for at have 
dyr, som producerer optimalt, holder sig friske og trives. 
Vore systemer giver slidstærke flader, som er lette at 
holde rene. Dette reducerer smittefare og bidrager til 
at dyrene holder sig renere. I moderne driftsbygninger 
stilles der også krav til at gulvsystemerne skal tåle 
mekanisk belastning, fx i skrabeområderne.

SYSTEM 
MAPEFLOOR CPU MF
• Type: Selvudjævnende belægning af

polyuretancement.
• Tykkelse: Fra 3 til 4 mm.
• Tilgængelige farver:

Grå, grøn, beige, okker og rød.
• Anvendelsesområder: Særlig velegnet til alle

områder inden for landbrug og dyrehold.
• Kemisk bestandighed: Høj - er også bestandig

mod organiske syrer, tannin og mælkesyrer.
• Temperaturbestandig: Op til 70°C.
• Mekanisk styrke: Høj.
• Bestandighed mod slitage: Høj.

SYSTEM MAPECOAT
EP AGRI / EP AGRI S
• Type: Syrebestandig epoxybelægning.
• Tykkelse:

Fra 0,5 til 3 mm - kan lægges som multicoat.
• Tilgængelige farver: Grå, grøn og transparent.
• Anvendelsesområder:

Særlig velegnet til områder med høje krav til
rengøring på vægge/vertikale flader.

• Kemisk bestandighed:
Høj - er også bestandig mod stærke baser og
syrer samt organiske opløsningsmidler.

• Temperaturbestandig: Op til 60°C.
• Mekanisk styrke:

Middel - høj (afhænger af tykkelse).
• Bestandighed mod slitage:

Middel - høj (afhænger af tykkelse).
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BETON

EPOXYPRIMER TIL FUGTIGE UNDERLAG

MAPEPRIMER M

SYREBESTANDIG EPOXY

MAPECOAT KB

BETON

EPOXYPRIMER 

PRIMER SN

POLYURETANCEMENT

MAPEFLOOR CPU MF
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Malkerum

Et malkerum er defineret som et område for 
næringsmiddelproduktion og dermed underlagt 
specielle krav og regler. Gulve og vægge skal være 
hygiejniske og nemme at holde rene. Ubehandlet 
beton eller ”ikke syrebestandige” fuger mellem fliser 
opfylder ikke disse krav og vil med tiden blive områder 
for bakterievækst.

SYSTEM 
KERAPOXY 
• Type: Syrebestandig epoxylim og fugemasse.
• Tilgængelige farver: Se eget farvekort.
• Anvendelsesområder:

Særlig velegnet til områder med høje mekaniske
belastninger og høje krav til rengøring.

• Kemisk bestandighed:
Høj - er også bestandig mod stærke baser og
syrer samt organiske opløsningsmidler.

• Temperaturbestandighed: Op til 100°C.
• Mekanisk styrke: Høj.
• Bestandighed mod slitage: Høj.

SYSTEM 
MAPECOAT EP AGRI
• Type: Syrebestandig epoxybelægning.
• Tykkelse: Fra 0,5 til 1 mm.
• Tilgængelige farver: Grå, grøn og transparent.
• Anvendelsesområder:

Særlig velegnet til områder med høje krav til
rengøring på vægge/vertikale flader.

• Kemisk bestandighed:
Høj - er også bestandig mod stærke baser og
syrer samt organiske opløsningsmidler.

• Temperaturbestandig: Op til 60°C.
• Mekanisk styrke: Middel.
• Bestandighed mod slidtage: Middel.

SYREBESTANDIG EPOXY

MAPECOAT KB

EPOXYPRIMER TIL FUGTIGE UNDERLAG

MAPEPRIMER M

BETON
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BETON

EPOXYLIM

MAPEPOXY L

CEMENTBASERET PÅSTØBNING

CONFIX

SYREBESTANDIG EPOXYLIM OG FUGEMASSE

KERAPOXY CQ
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Garager/værksteder/lagerrum

Rigtige løsninger giver slidstærke og rengøringsvenlige 
flader. En lys grå farve vil også bidrage til bedre 
arbejdsforhold når maskiner og udstyr skal 
vedligeholdes indendørs. Enkle imprægneringer gør 
lagergulvet støvfrit. 

SYSTEM 
MAPECRETE LI HARDENER
• Type: Støvbindende imprægnering.
• Anvendelsesområder: Særlig velegnet til 

betonoverflader med høj mekanisk belastning.
• Kemisk bestandighed: Middel.
• Mekanisk styrke: Høj.
• Bestandighed mod slitage: Høj.

SYSTEM 
MAPEFLOOR EP SL S
• Type: Gennemfarvet multicoat epoxybelægning.
• Tykkelse: Fra 2,5 til 7 mm.
• Tilgængelige farver: 

12 standardfarver + RAL / NCS på bestilling.
• Anvendelsesområder: 

Særlig velegnet til områder med høj mekanisk 
belastning og krav om hyppig rengøring. 
Kan gøres skridsikker.

• Kemisk bestandighed: Middel - høj.
• Temperaturbestandig: Op til 60°C.
• Mekanisk styrke: Høj (afhænger af tykkelse).
• Bestandighed mod slitage: 

Høj (afhænger af tykkelse).

BETON

EPOXYPRIMER TIL FUGTIGE UNDERLAG

MAPEPRIMER M

EPOXYBELÆGNING STRØET MED SAND

MAPEFLOOR SL

EPOXYBELÆGNING

MAPEFLOOR SL
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EPOXYPRIMER TIL FUGTIGE UNDERLAG

MAPEPRIMER M

EPOXYBELÆGNING STRØET MED SAND

MAPEFLOOR SL

EPOXYBELÆGNING

MAPEFLOOR SL

BETON

STØVBINDENDE IMPRÆGNERING

MAPECRETE LI HARDENER
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Gødningsbeholdere

Gødningsbeholdere behøver en sikker løsning. 
Et aggressivt miljø, giver fare for kollaps og lækager. 
Konsekvensen af dette kan blive meget stor og kostbar.

SYSTEM 
MAPECOAT EP SEW
• Type: Syrebestandig epoxybelægning.
• Tykkelse: fra 1,5 til 3 mm.
• Tilgængelige farver: Grå, grøn og transparent.
• Anvendelsesområder: 

Særlig velegnet til områder med høje krav til 
rengøring på vægge/vertikale flader.

• Kemisk bestandighed: 
Høj. Er også bestandig mod stærke baser og 
syrer samt organiske opløsningsmidler.

• Temperaturbestandig: Op til 60°C. 
• Mekanisk styrke: Middel.
• Bestandighed mod slitage: Middel.
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SYREBESTANDIG EPOXYBELÆGNING

MAPECOAT KB

EPOXYBASERET PORESPARTEL

MAPEPOXY CEM-S

EPOXYPRIMER TIL FUGTIGE UNDERLAG

MAPEPRIMER M
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Udvendige overflader

Beton er meget brugt som bygningsmateriale, enten som pladsstøbte eller som præfabrikerede elementer. 
Udvendig behandling kan være en farveløs imprægnering, som beskytter og forebygger skader, eller en maling, som ud 
over at beskytte giver bygningsmassen et æstetisk løft. Beton er ofte benyttet i fundamenter eller bygningsdele, som 
skal optage last, og det er derfor vigtigt at egenskaberne ikke forringes som følge af tidens tand. Vores systemer vil 
medvirke til at værne om betonens egenskaber. 

SYSTEM 
SILANCOLOR PLUS
Silancolor Cleaner Plus 
Silancolor Primer Plus 
Silancolor Base Coat 
Silancolor Paint Plus

• Type: Silikonehærdemaling.
• Forbrug: Fra 0,2 - 0,3 kg/m2 pr. strøg.
• Tilgængelige farver: 

NCS farver gennem Colormap® systemet.
• Anvendelsesområder: Murede og pudsede 

facader - til indendørs og udendørs brug.
• Egenskaber: Vandafvisende og diffusionsåben, 

modstandsdygtig mod mug og meldug, 
farvestabil.

SYSTEM 
ELASTOCOLOR
Malech (primer)
Elastocolor Paint

• Type: Elastisk, akrylbaseret maling.
• Forbrug: Fra 0,2 - 0,4 kg/m2.
• Tilgængelige farver: 

NCS farver gennem Colormap® systemet.
• Anvendelsesområder: 

Udvendige facader af beton.
• Egenskaber: 

Filmdannende og fleksibel, god beskyttelse 
mod CO2 og SO

2
, sprækkeoverbyggende og 

diffusionsåben, farvestabil.

SYSTEM 
SILIMP 100
• Type: Hydrofoberende imprægnering.
• Anvendelsesområder: 

Udvendige vertikale flader, trækker ind i 
porestrukturen og danner ikke overfladefilm, 
gør betonen vandafvisende (hydrofob). 

• Egenskaber: 
Farveløs, alkalieresistent, diffusionsåben.

• Indtrængningsevne: Meget god.
Silimp 100

Se www.mapei.dk for mere produktinformation (tekniske datablade, systemdatablade, brochurer osv.)
På vores webside, under kundesupport, finder du også vores forhandlere.
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UNDERLAG: TEGLSTEN, LEKA ELLER GASBETON

MURMØRTEL
KL. B, M 100/510

MURMØRTEL
KL. C, KC 50/50/610

(om nødvendigt to lag)

SILANCOLOR PRIMER PLUS/
SILANCOLOR BASE COAT

SILIKONEHÆRDEMALING
SILANCOLOR PAINT PLUS

UNDERLAG: BETON

FIBERARMERET PUDSMØRTEL
FASADEMØRTEL SI (evt. med net)

FIBERARMERET PUDSMØRTEL
FASADEMØRTEL SI

MALECH PRIMER

AKRYLBASERET MALING
ELASTOCOLOR PAINT

SYSTEM SILANCOLOR PLUS

SYSTEM ELASTOCOLOR
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PRODUKTER OG LØSNINGER
TIL LANBRUGET

Mapei AS´ styringssystem
er certificeret i henhold til
NS EN ISO 9001, NS ISO 10002,
NS EN ISO 14001, OHSAS 18001
samt godkendt ifølge EMAS.

HOVEDKONTOR
MAPEI A/S 
Park Allé 14
6600 Vejen
Tlf: 69607480
post@mapei.dk

KUNDESERVICE
ordre@mapei.dk
Tlf: 69607480

MAPEI-HJÆLPEN!
Teknisk support
via e-mail:
teknisk@mapei.no  -

 Gratis rådgiving -

teknisk@mapei.no

M
ap

ei-hjælpen


