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Inledning

Med tiden blir betong utsatt för olika 
nedbrytningsmekanismer beroende på vilka 
påfrestningar den utsätts för. Det innebär att materialet 
kräver regelbundet underhåll och översyn. En stor del 
av de betongskador vi ser i dag beror på bristande 
erfarenhet och kunskap om olika påfrestningar från 
miljön. Missuppfattningen att betong håller i evighet 
har medverkat till dålig projektering och bristfälligt 
utförande.
 
Mapei erbjuder en rad system och lösningar som 
kan användas för reparation och skydd av betong. 
Riktlinjer för produktval, projektering och metoder 
för genomförandet beskrivs noggrant i normer och 
aktuella standardverk.
 
Inom vatten och avlopp ställs mycket höga krav på 
att lösningarna har hög säkerhet och lång livslängd. 
Vid avloppstillämpningar ställs mycket höga krav på 
att produkterna är beständiga mot den aggressiva 
miljö som avloppsvatten och kemikalier skapar. 
Lösningarna ska samtidigt skydda betongen 
och förhindra oönskade utsläpp till miljön.  Vid 
tillämpningar där produkterna kommer i kontakt 
med dricksvatten måste det dessutom finnas 
dokumentation som visar att produkterna inte avger 
emissioner till dricksvattnet. 
 
I den här broschyren fokuserar vi på områden där 
våra lösningar kan användas för reparationer samt för 
att förebygga skador och förlänga konstruktionernas 
livslängd.

”Mapei – produkter och system 
för vatten och avlopp”
Mapei erbjuder en mängd olika lösningar 
och system för behandling och skydd av 
betongkonstruktioner som kommer i kontakt med 
dricksvatten eller avloppsvatten.

Mapei AS – vår historia
Företaget grundades som Rescon AS 1976 och 
blev efter hand en ledande norsk leverantör av 
lim, fogmassor och andra kemiska produkter 
till byggbranschen. År 1999 blev vi en del 
av den internationella koncernen Mapei och 
under namnet Rescon Mapei blev vi kända och 
uppskattade som en kompetent och ansvarsfull 
partner i hela Norden. 
Vi har upplevt en stark tillväxt redan från start.

År 2011 bytte vi namn till Mapei AS för att 
understryka att företaget tillhör en av världens 
största producenter av lim, fogmassor och 
kemiska produkter för byggbranschen.
Anläggningen i Nord-Odal utgör alltjämt 
hörnstenen för den nordiska marknaden. Mapei-
koncernen har anställda i mer än 80 länder i 
alla världsdelar. Fem procent av omsättningen 
avsätts till forskning och produktutveckling – 
inriktat på ekologiskt hållbara produkter och 
system som inte innehåller lösningsmedel eller 
förorenande ämnen.
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Nedbrytningsmekanismer

KORROSION
I bra betong är armeringen skyddad mot korrosion.
Armeringen passiviseras till följd av betongens 
höga pH-värde på ca 13. På den ingjutna 
armeringen bildas ett skyddande oxidskikt som 
förhindrar rostangrepp. Denna passivisering 
bryts ned när pH-värdet minskas till under pH 9 
(karbonatisering) eller vid inträngning av klorider.

INTRÄNGNING AV KLORIDER
Korrosion på grund av klorider är mer allvarlig än
karbonatisering, eftersom korrosionen sker lokalt
(anod/katod) och därmed med högre hastighet.
Vid denna typ av korrosion uppstår gropfrätning 
på armeringen. Detta problem är speciellt stort i 
anläggningar där utfällningsmedel som innehåller 
klorider används.

KARBONATISERING
Karbonatisering är en naturlig kemisk process 
där CO2 från luften omkring oss diffunderar in i 
betongen och reagerar med kalciumhydroxid.
Kalciumhydroxid omvandlas till kalciumkarbonat, 
som leder till ökad fasthet, men lägre pH (ned 
mot pH 8). Armeringen förlorar sitt oxidskikt och 
betongen som omsluter järnet skyddar det inte 
längre mot korrosion.
Genom att applicera en pH-indikator (fenolftalein) 
går det att mäta om ett betongmaterial är 
karbonatiserat eller inte.

FROST
Vatten utvidgar sig ca 9 % när det fryser till is. 
Det leder till stor sprängverkan. Ökad porositet 
betyder att betongen blir mer öppen. Därmed kan 
fukt och skadliga gaser och/eller vätskor lättare 
tränga in i betongen. Dessutom kan det uppstå 
skador till följd av alkaliska reaktioner, kemisk/
biologisk nedbrytning och olika typer av mekanisk 
nedbrytning.

KEMISK NEDBRYTNING
Normal, obehandlad betong har liten 
motståndskraft mot syror. När betongen utsätts 
för syror omvandlas cementslammet (betongens 
bindemedel) till nya, icke-bindande kemiska 
föreningar. Det som sker är att betongen löses upp 
i ytan och tvättas bort så att ballasten friläggs. På 
så vis sprider sig angreppet gradvis in i betongen. 
Graden av syraangrepp och hur snabbt betongen 
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NEDBRYTNINGSMEKANISMER

KORROSION
I ny betong skyddas armeringen mot korrosion.
Armeringen passiviseras beroende på betongens höga 
pH-värde på ca. 13. Det bildas ett skyddande oxidskikt på den 
ingjutna armeringen som förhindrar rostangrepp. Denna passivisering 
bryts när pH-värdet reduceras till under pH 9 (karbonatisering) eller vid
inträngning av klorider.

KLORIDINTRÄNGNING
Korrosion på grund av kloridinträngning är allvarligare än vid 
karbonatisering därför att korrosionen uppträder lokalt (anod/katod) 
och då går snabbare. Vid denna typ av korrosion uppstår gropfrätning 
på armeringen.

KARBONATISERING
Karbonatisering är en naturlig kemisk process där CO2 från luften vi 
omges av diffunderar in i betongen och reagerar med kalcium-hydroxid.
Kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumkarbonat, vilket leder till ökad 
hårdhet, men reducerat pH-värde (ner mot pH 8). Armeringen mister 
oxidskiktet och betongen som omger järnet kommer inte att skydda 
detta mot korrosion.
Med användande av pH-indikator (fenolftalin) kan man bedöma 
om en betong är karbonatiserad eller ej. 

FROST
Vatten utvidgar sig ca 9% när det fryser till is. Detta leder till stor 
sprängverkan. Ökad porositet betyder att betongen blir mer öppen. 
Därmed kan fukt, skadliga gaser och/eller vätskor tränga in i betongen.

Dessutom kan skador uppstå till följd av alkalireaktioner, kemisk/
biologisk nedbrytning och olika varianter av mekanisk nedbrytning.

NEDBRYTN I NGSMEKAN I SMER

Stålets oxidskikt 
är helt intakt och
armeringsjärnet 
är skyddat mot 
korrosion.

KARBONATISERING I BETONG
NY betoNg

Stålets oxidskikt 
bryts ned och 
armeringsjärnet 
korroderar.
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bryts ned beror på hur aggressiv syran är (dess 
koncentration). 
BIOLOGISK NEDBRYTNING
Betong kan också brytas ned av levande 
organismer. Själva nedbrytningen är av kemisk 
eller fysisk natur. Vissa bakterier (svavelbakterier) 
kan bryta ned betong. Detta sker ofta i avloppsrör. 
Mossa och alger är främst ett estetiskt problem, 
men kan leda till att betongen får högre fukthalt 
och därigenom riskerar att drabbas av frostskador.
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Betongreparationer

Manuell murning
Reparationsbruket appliceras för hand med 
vanliga murarverktyg. Vid djupare skador läggs 
bruket på i två eller fler omgångar omedelbart 
efter att föregående omgång torkat. Om 
nödvändigt förvattnas mellan lagren. Det är 
viktigt med god komprimering längst in och 
kring armeringsjärnen. Den reparerade ytan ska 
behandlas/efterbehandlas för att förhindra alltför 
snabb torkning.
• Produkter: Redirep 45 RSF, Confix,
  Mapegrout T60, Mapecure

GJUTNING
När skadan är av sådan typ eller storlek att det 
inte är lämpligt att mura för hand bör traditionell 
formsättning och gjutning övervägas. När 
reparationen är färdiggjuten är det viktigt att 
förhindra torkning i gjutbruket. När formsättningen 
avlägsnats bedöms behovet att spackla porer och 
behandla ytan.
• Produkter: Confix, Støpemørtel B20,
  Støpemørtel B30, Mapecure

TORRSPRUTNING
Torrsprutning är en mycket rationell metod för 
reparation av större skador. Metoden är även 
mycket lämplig för stora konstruktioner med 
flera skador och stränga krav på egenskaperna, 
t.ex. vid reparationer av kajer, dammar och 
broar. Torrsprutning är en effektiv metod som vid 
korrekt utförande säkerställer fullständig utfyllnad, 
god vidhäftning, hög fasthet, små förluster 
genom återstuds och liten dammutveckling. Vid 
torrsprutning behövs ingen häftbrygga, men 
armeringen bör ändå behandlas om det går flera 
dagar mellan friläggning/rengöring och sprutning. 
Sprutade ytor kan putsas och bredas ut på samma 
sätt som annat lagningsbruk. På färdigbehandlade 
ytor appliceras en membranhärdare omedelbart. 
• Produkter: DS, DS-RSF, Mapecure

Porfyllning
Porfyllning är mycket viktigt i samband med 
ytbehandling av tankar – både inom avlopps- och 
dricksvattentillämpningar. Eventuella porer skapar 
en defekt i slutbehandlingen som kan leda till att 
den tekniska livslängden förkortas. Det är även 
viktigt att ytan är porfri i samband med rengöring.
• Produkt: Mapepoxy Cem-S

FÖRBEHANDLING
Noggrann rengöring är avgörande för att uppnå 
goda resultat vid betongrenovering. 
All lös och dålig betong ska normalt avlägsnas. 
Kriterierna beror på skadans orsak och omfattning 
och vilken reparationsmetod som valts. 
Punkthuggning, mejsling, vattenskärning, slipning, 
flamrensning och sandblästring är de vanligaste 
förbehandlingsmetoderna.
Frimejsling av armering i tryckzoner, 
skarvzoner och förankringszoner kan leda till 
betydligt sämre bärförmåga. Det samma gäller 
för spännarmerade konstruktioner.
Utrustningen måste vara korrekt dimensionerad för 
det arbete som ska utföras. En färdigförbehandlad 
yta ska ge tillräcklig vidhäftning för fortsatt 
bearbetning. 
Riktlinjer för mekanisk reparation finns i Norsk 
Standard 3420 kapitel LY.

MATERIAL
Utfyllning med lagningsbruk
Alla material som används vid en reparation 
ska vara förenliga med varandra. Detta kan 
säkerställas genom att produkterna kommer från 
samma leverantör. Dessutom föreskriver gällande 
lagstiftning att byggmaterialen ska vara CE-märkta 
om det finns en europeisk harmoniserad standard 
för produktområdet.

Korrosionsskydd
Frilagd armering bestryks med korrosionsskydd för 
att återskapa en skyddande passivfilm.
• Produkt: Mapefer

Murbruk är huvudsakligen cementbaserade med 
eller utan polymera tillsatsämnen. De appliceras 
för hand eller sprutas på, ev. med användning 
av formsättning. Underlaget förvattnas så att 
det är svagt sugande när bruket läggs på plats. 
Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar för 
tjocklek och liknande. Det lagningsbruk som väljs 
bör ha ungefär samma egenskaper som den 
underliggande betongen. 

Häftbrygga/lim
För alla reparationer är det mycket viktigt med en 
god vidhäftning mot den gamla betongen. För att 
säkerställa en monolitisk reparation kan epoxilim 
användas för att limma fast reparationsbruket på 
betongen. 
• Produkter: Mapepoxy L, Mapepoxy LR
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TÄTNING AV SPRICKOR
När tankar fylls på och töms uppstår det ofta små 
rörelser i konstruktionen som kan ge upphov till 
sprickor och brott i betongen. Beroende på typen 
kan dessa vattentätas med polyuretan eller limmas 
samman monolitiskt med epoxi.
• Produkter: Purgel, Resfoam 1KM  
  (vattentätande injekterings- 
  polyuretan – godkänd för  
  dricksvatten),
   
  Mapepoxy BI (kraftöverförande 
  limning med injekteringsepoxi –  
  godkänd för dricksvatten)



6

Teknikrum – epoxifärg

I både reningsverk och vattenverk finns det en rad 
utrymmen som inte är i direkt kontakt med avlopps- 
eller dricksvatten, men som ändå måste förses med 
en skyddande behandling. Anledningen är höga krav 
på rengöring och en god arbetsmiljö med halksäkra 
golv och ljusa, estetiska ytor. 
Beroende på belastning och krav finns olika alternativ.
 

SYSTEM 
MAPECOAT EP C
• Typ: Slitstark epoxifärg med 100 % 

torrsubstanshalt.
• Tjocklek: Från 0,5 till 1 mm.
• Tillgängliga kulörer: 

12 standardkulörer + RAL/NCS på beställning.
• Användningsområden: Mycket lämplig för 

utrymmen med krav på enkel golvrengöring. Kan 
göras halksäker.

• Kemisk beständighet: 
Medelhög.

• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Medelhög.
• Beständighet mot slitage: Medelhög.
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BETONG

EPOXIPRIMER

PRIMER SN EL.  
MAPEPRIMER M 

TUNN EPOXIBELÄGGNING 

MAPECOAT I
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Teknikrum – självutjämnande epoxibeläggning

I både reningsverk och vattenverk finns det en rad 
utrymmen som inte är i direkt kontakt med avlopps- 
eller dricksvatten, men som ändå måste förses med 
en skyddande behandling. Anledningen är höga krav 
på rengöring och en god arbetsmiljö med halksäkra 
golv och ljusa, estetiska ytor som är enkla att hålla 
rena. 
Beroende på belastning och krav finns olika alternativ.

SYSTEM 
MAPEFLOOR EP SL
• Typ: Genomfärgad, självutjämnande 

epoxibeläggning.
• Tjocklek: Från 1,5 till 3 mm.
• Tillgängliga kulörer: 

12 standardkulörer + RAL/NCS på beställning.
• Användningsområden: 

Mycket lämplig för utrymmen med medelhög till 
hög mekanisk belastning och krav på frekvent 
rengöring. 

• Kemisk beständighet: 
Medelhög till hög.

• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Medelhög till hög 

(beroende på tjockleken).
• Beständighet mot slitage: Medelhög till hög 

(beroende på tjockleken).
.
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Teknikrum – självutjämnande epoxibeläggning

BETONG

EPOXIPRIMER

PRIMER SN EL.  
MAPEPRIMER M

SJÄLVUTJÄMNANDE EPOXIBELÄGGNING 

MAPEFLOOR SL
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Teknikrum – halksäker epoxibeläggning 

I både reningsverk och vattenverk finns det en rad 
utrymmen som inte är i direkt kontakt med avlopps- 
eller dricksvatten, men som ändå måste förses med 
en skyddande behandling. Anledningen är höga krav 
på rengöring och en god arbetsmiljö med halksäkra 
golv och ljusa, estetiska ytor. 
Beroende på belastning och krav finns olika alternativ.

SYSTEM 
MAPEFLOOR EP SL S
• Typ: Genomfärgad epoxibeläggning av typen 

multicoat.
• Tjocklek: Från 2,5 till 7 mm.
• Tillgängliga kulörer: 

12 standardkulörer + RAL/NCS på beställning.
• Användningsområden: Mycket lämplig för 

utrymmen med hög mekanisk belastning och 
krav på frekvent rengöring. Kan göras halksäker.

• Kemisk beständighet: Medelhög till hög.
• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Hög (beroende på 

tjockleken).
• Beständighet mot slitage: 

Hög (beroende på tjockleken).
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Teknikrum – halksäker epoxibeläggning 

BETONG

EPOXIPRIMER

PRIMER SN EL.  
MAPEPRIMER M

EPOXIBELÄGGNING AVSTRÖDD MED SAND 

MAPEFLOOR SL / SL HD

EPOXIBELÄGGNING 

MAPEFLOOR SL / SL HD
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Tankar för dricksvatten – epoxibehandling 

Rent dricksvatten är viktigt! För behandling av tankar 
för dricksvatten krävs mycket speciella produkter och 
system som både ska överensstämma med gällande 
emissionskrav, vara beständiga mot surt vatten och 
uppfylla höga krav på hygien och rengöring. Behandling 
av dricksvattentankar med epoxi är en lösning som 
använts i över 30 år i Norge.

SYSTEM 
MAPECOAT EP AQUA
• Typ: Dricksvattengodkänd epoxibeläggning.
• Tjocklek: Ca 2 mm.
• Tillgängliga kulörer: Transparent och vit.
• Användningsområden: 

Mycket lämplig för väggar och golv i 
dricksvattentankar. Kan lamineras med glasfiber.

• Kemisk beständighet: 
Medelhög till hög.

• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Medelhög.
• Beständighet mot slitage: Medelhög.
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Tankar för dricksvatten – epoxibehandling 

BETONG

EPOXIBASERAT PORSPACKEL 

MAPEPOXY CEM-S

DRICKSVATTENGODKÄND EPOXI 

MAPECOAT DV

REPARATIONSBRUK 

REDIREP 45 RSF

CEMENTBASERAT KORROSIONSSKYDD 

MAPEFER / MAPEFER 1K
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Tankar för dricksvatten – polyureabehandling 

Rent dricksvatten är viktigt! För behandling av tankar 
för dricksvatten krävs mycket speciella produkter och 
system som både ska överensstämma med gällande 
emissionskrav, vara beständiga mot surt vatten 
och uppfylla höga krav på hygien och rengöring. 
Behandling av dricksvattentankar med polyurea ger en 
skarvfri, spricköverbyggande beläggning med mycket 
hög beständighet.  

SYSTEM 
PURTOP 1000 AQUA
• Typ: Dricksvattengodkänd polyureabeläggning.
• Tjocklek: Ca 2–3 mm.
• Tillgängliga kulörer: Grå och vit.
• Användningsområden: 

Mycket lämplig för väggar och golv i 
dricksvattentankar, appliceras utan skarvar. 

• Kemisk beständighet: 
Medelhög till hög.

• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Mycket hög.
• Spricköverbyggande förmåga: Mycket hög.
• Beständighet mot slitage: Mycket hög.

DRICKSVATTENGODKÄND  
POLYUREABELÄGGNING 

PURTOP 1000
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Tankar för dricksvatten – polyureabehandling 

BETONG

EPOXIBASERAT SPACKEL/PORFYLLNING 

MAPEPOXY CEM-S

EPOXIPRIMER FÖR FUKTIGA UNDERLAG AVSTRÖDD MED SAND

MAPEPRIMER M
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Tankar för dricksvatten – epoxibehandling 

För behandling av tankar för avloppsvatten krävs 
mycket speciella produkter och system som både 
ska vara beständiga mot den aggressiva miljön och 
bidra till att betongen får lång livslängd. Behandling 
av avloppsanläggningar med epoxi är en lösning som 
använts i över 30 år i Norge.

SYSTEM 
MAPECOAT EP SEW
• Typ: Syrabeständig epoxibeläggning.
• Tjocklek: Ca 2 mm.
• Tillgängliga kulörer: Grå, grön och 

transparent.
• Användningsområden: 

Mycket lämplig för utrymmen med höga krav på 
rengöring av väggar och andra lodräta ytor.

• Kemisk beständighet: 
Hög – är även beständig mot starka baser och 
syror samt organiska lösningsmedel.

• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Medelhög.
• Beständighet mot slitage: Medelhög.
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Tankar för dricksvatten – epoxibehandling 

BETONG

EPOXIBASERAT SPACKEL/PORFYLLNING 

MAPEPOXY CEM-S

SYRABESTÄNDIG EPOXI

MAPECOAT KB

EPOXIPRIMER FÖR FUKTIGA UNDERLAG AVSTRÖDD MED SAND

MAPEPRIMER M
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Tankar för avloppsvatten – polyureabehandling

För behandling av tankar för avloppsvatten krävs 
mycket speciella produkter och system som både 
ska vara beständiga mot den aggressiva miljön och 
bidra till att betongen får lång livslängd. Behandling 
av dricksvattentankar med polyurea ger en skarvfri, 
spricköverbyggande beläggning med mycket hög 
beständighet.  

SYSTEM 
PURTOP 1000
• Typ: Polyureabeläggning.
• Tjocklek: Ca 2–3 mm.
• Tillgängliga kulörer: Grå, vit och svart.
• Användningsområden: 

Mycket lämplig för väggar och golv i tankar, 
appliceras utan skarvar.

• Kemisk beständighet: Medelhög till hög.
• Temperaturbeständighet: Upp till 60 °C.
• Mekanisk hållfasthet: Mycket hög.
• Spricköverbyggande förmåga: Mycket hög.
• Beständighet mot slitage: Mycket hög.
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Tankar för avloppsvatten – polyureabehandling

BETONG

EPOXIPRIMER FÖR FUKTIGA UNDERLAG AVSTRÖDD MED SAND

MAPEPRIMER M

POLYUREAMEMBRAN

PURTOP 1000
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HUVUDKONTOR
MAPEI AB 
Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma 
Tel: +46-8-52509080
info@mapei.se
www.mapei.se

KUNDSERVICE
E-post: order@mapei.se
Tel: +46-0550-808 15

Teknisk dokumentation
På vår webbplats hittar du all teknisk dokumentation för våra 
produkter och system uppdelade efter produktlinjer och 
dokumentationstyp.


