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“VI FINNS PÅ DIN SIDA I TUNNELN,  
HELA VÄGEN FRÅN START TILLS 
JOBBET HAR SLUTFÖRTS”
Den här guiden summerar allt som Mapei kan erbjuda företag som är verksamma inom tunnel och 
anläggning.
Som framgår av omslaget erbjuder vi stöd för alla underjordiska arbeten, från de inledande 
åtgärderna och fram tills att de sista materialen monteras i ett tunnelbygge.
I vårt kompletta produktsortiment finns allt du behöver för PROJEKTETS ALLA FASER.
Våra tekniska lösningar är tillgängliga från start. Vi har alla produkter du behöver för förinjektering i 
syfte att förstärka och vattentäta olika slags berg och mark. Vår teknik för sprutbetong med alkalifria 
acceleratorer och superplasticerande tillsatsmedel kontrollerar vatten-/cementförhållandet och 
förlänger bearbetbarheten. Sist men inte minst kan vi erbjuda bästa tänkbara injekteringsteknik för 
bergbultning (både cementbaserad och kemikaliebaserad).

Finns det någon som arbetat med underjordiska anläggningsarbeten som aldrig behövt hantera 
problemet med vatteninträngning i en tunnel?

Mapei har lösningen på detta besvärliga problem:

1. Polyuretanharts

2. Harts på organisk mineralbasis

3. Gel på akrylbasis

Med sprayapplicerade, vattentäta membran och vattentäta membran av PVC-P samt hög teknisk 
kompetens och tekniskt stöd tas det lämpligaste systemet fram i överensstämmelse med de 
senaste, mycket stränga standarderna.
Vi erbjuder ett mervärde i form av vårt breda sortiment av tillsatsmedel som ger högpresterande 
betong för platsgjutna inklädnader och prefabricerade tunnelsegment. Ljusa ytor i vägtunnlar ger 
högre säkerhet och lägre kostnader. Det är bara ett exempel på vad som går att uppnå med Mapeis 
system för ytbehandling av tunnelytor. Alla system är godkända och certifierade med mätbara 
resultat som garanterar hållbara miljöer utan gifter.
Vi utvecklar teknik med liten miljöpåverkan och ser det som vårt uppdrag att bidra med säkra och 
ekonomiskt hållbara produkter.
Alla våra system är certifierade enligt mycket stränga, internationella standarder. Genom vårt dagliga 
samarbete med framstående universitet världen över kan vi alltid ge våra kunder bästa tänkbara 
lösning oavsett vilka utmaningar de ställs inför.
Den här kortfattade produktguiden tillägnas våra kunder – vår största tillgång. Tack alla kunder för 
det förtroende ni visat oss och för att ni ger oss möjlighet att stödja ert arbete och därigenom bidra 
till era framgångar.
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PRODUKTER FÖR TUNNELDRIVNING, 
GRUVDRIFT OCH UNDERJORDISKA 
ANLÄGGNINGSARBETEN
Målsättningen med produkterna som tillverkas av Mapei och utvecklats av UTT-teamet är att uppfylla 
alla tekniska krav från våra kunder – både de som arbetar med produkterna och slutanvändarna.

Vi har delat in produkterna i sex kategorier:

1. Betongteknik
Vi erbjuder mer än 70 produkter. Här finns allt från superplasticerande tillsatsmedel till acceleratorer, 
retarderprodukter och olika slags tillbehör. Vi har produkter för alla typer av underjordiska arbeten med 
sprutbetong, färdigblandad betong och prefabbetong.
• Snabbhärdande acceleratorer för sprutbetong
• Tillsatsmedel för sprutbetong (blandningsbas) och betong
• Stabilisatorer
• Luftporbildande medel
• Antiutvaskningsmedel
• Formoljor/härdare
• Pumpförbättrande tillsatsmedel
• Acceleratorer/frostskyddsmedel
• Fiber

2. Injekteringssystem, förstärkning och förankring
Ett komplett sortiment av användningsklara cementblandningar, kemiska blandningar och kemiska hartser 
för underjordisk injektering i olika typer av berg, mark eller betongkonstruktioner. Produkterna förbättrar 
markförhållandena, stoppar vattenläckage, förbättrar de kohesiva egenskaperna samt används för 
förankring och liknande.
• Injektering/förstärkning
• Förankring

3. Vattentätande system
Ett brett sortiment av vattentätande system för alla vattenförhållanden.
• Syntetiska geomembran och sprayapplicerade, vattentäta membran
• Kompletterande produkter för vattentätande system

4. Teknik för renovering, underhåll och reparation
Produkter för renovering, underhåll, reparation och vattentätning samt utrustning för användningsklar 
sprutbetong och injekteringsprodukter.
• Reparation av betong
• Brandsäkert bruk
• Övriga produkter för reparationsarbeten

5. Ytbehandlingsteknik
En serie produkter och tjänster för teknisk assistans på plats som ger kunden stöd under hela tunnelprojektet, 
från start till mål.
• Ytbehandling

6. Mekaniserad tunneldrivning
En serie produkter och tjänster för teknisk assistans på plats som ger kunden stöd under hela tunnelprojektet, 
från start till mål.
• Soil conditioning
• Backfilling grout
• Greases och lubricants
• Sealants
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TJÄNSTER FÖR TUNNELDRIVNING,  
GRUVDRIFT OCH UNDERJORDISKA 
ANLÄGGNINGSARBETEN
Underground Technology Team (UTT) är en avdelning inom Mapei som är specialiserad 
på underjordiska arbeten. Vid underjordiska arbeten bör man ovillkorligen samarbeta med 
specialiserade tekniker som, tack vare sin erfarenhet och tekniska kompetens, har förmåga 
att hantera oförutsedda händelser och hitta den lämpligaste och mest ekonomiska lösningen.

Till sist vill vi understryka vikten av att alla tillämpningar måste bedömas från fall till fall. Detta 
gäller i högsta grad för underjordiska arbeten som ofta kännetecknas av extrema förhållanden 
som skiljer dem från andra anläggningsarbeten. Därför rekommenderar vi alltid att du kontaktar 
den tekniska servicepersonalen inom vårt UTT-team som gärna står till tjänst på ditt kontor 
eller direkt på byggarbetsplatsen.

Erfarenhet
Mer än 80 års internationell erfarenhet av tunnel och anläggning.

Teknisk rådgivning
Teknisk rådgivning för dina underjordiska anläggningsarbeten under byggfasen.

Teknisk assistans
Världsomspännande nätverk av välutbildade tekniker.

Vår erfarenhet ger dig rätt lösningar
Vi utför analyser och tar fram lösningar på byggarbetsplatser över hela världen.

Recept
Utveckling och optimering av recept samt stöd för receptoptimering.

Klassificering och testning av produkter
Samarbete med utomstående laboratorier för klassificering och testning av produkter enligt 
marknadens strängaste standarder.

Kundutbildning
Praktiska och teoretiska utbildningsprogram som individuellt anpassas till dina krav och behov.



FORSKNING OCH 
PRODUKTINNOVATION FÖR 
EN SNABBT FÖRÄNDERLIG 
MARKNAD.

EN STOR DEL AV MAPEIS 
ÅRSOMSÄTTNING GÅR TILL 
VIKTIGA INVESTERINGAR 
I FORSKNING OCH 
UTVECKLING. MAPEIS 
PROAKTIVA ARBETSSÄTT 
INNEBÄR STÄNDIG UTVECKLING 
DÄR INNOVATION TILLHÖR DE 
DAGLIGA RUTINERNA.
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MAPEIS TESTCENTER  
FÖR SPRUTBETONG (STC)

Mapei är ett av de få företagen som varit ledande i utvecklingen av alkalifria acceleratorer 
för sprutbetong. Tekniken bakom denna produkttyp har utvecklats från de första försöken i 
laboratoriet till fullskalig testning och fullskalig produktion på basis av Mapeis banbrytande 
rön.  
 
Mapeis center för sprutbetong invigdes officiellt i juni 2011. Centret är helt unikt och beläget i 
närheten av Mapeis fabrik i Sagstua (Nord-Odal, Norge).

Mapeis testcenter för sprutbetong har tillgång till samma utrustning som monteras på moderna 
sprutbetongriggar och även kapacitet att tillverka egen sprutbetong. Centret används främst 
för fullskalig testning av sprutbetong, intern utveckling av nya produkter men även som 
mötesplats vid samarbeten med andra företag. Vårt testcenter står alltid öppet för våra kunder 
och partners för testning av de bästa möjliga lösningarna för varje specifikt projekt.

MAPEI SHOTCRETE TEST CENTRE - Norge
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FULLSKALIG TESTNING AV SPRUTBETONG - Norge
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TILLSATSMEDEL FÖR SPRUTBETONG  
(BLANDNINGSBAS) OCH BETONG
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Dynamon SX-N
Superplasticerande tillsatsmedel som är baserad på modifierad akrylpolymer.  
Dynamon SX-A
Superplasticerande tillsatsmedel som är baserad på modifierad akrylpolymer. 
Karakteriserad vid låg vatten/cement ratio, mycket hög mekanisk styrka och 
lång öppentid.

 

Dynamon XTEND
Superplasticerande tillsatsmedel för betong och bruk.  

Dynamon NRG 1010NK
Superplasticerande, härdningsaccelererande tillsats för snabb lossning av 
prefabbetong.



1. BETONGTEKNIK

SNABB HÄRDNINGSACCELERATOR FÖR SPRUTBETONG
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapequick AF 2000
Alkalifri, lättflytande accelerator för sprutbetong.

Mapequick AF 2000 NL
Alkalifri, lättflytande accelerator för sprutbetong.

Mapequick AF 118N
Alkalifri accelerator för murbruk och sprutbetong.

Mapequick AF 70
Alkalifri accelerator för sprutbetong.

Mapequick AF 300 Dry
Polverfri, alkalifri accelerator för sprutbetong.

Mapequick 34
Accelerator för sprutbetong. Alkalinebaserad.

LYSEBOTN - Norge
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HJARTÅBERGA TUNNEL - Norge
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STABILISATORER
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Mapetard D
Högeffektivt retarderande tilsatsmedel för betong och sprutbetong.  

Mapetard SD2000
Retarder/bindetidsregulator som fördröjer härdning av bruk och betong.  

LUFTPORBILDANDE MEDEL
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Mapeair 25
Luftporbildande tillsatsmedel som användes till att öka frostbeständigheten i 
betong och bruk.



ANTIUTVASKNINGSMEDEL
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Rescon T
Antiurvaskningsmedel för undervattensbetong. 
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SLÄPPMEDEL
PRODUKT / BESKRIVNING UTSTYR BETONG

Mapeform ECO 91
Formolja baserat på en vandig emulsion av vegetabilska oljer.  

Mapeform Protector
Formolja baserad på högraffinerade mineraliska och vegetabiliska oljor, som
används på byggplatser och i betongelementindustrin. 

Mapeform MB 700
Formolja baserad på högraffinerade mineraloljor som används på byggplatser
och i betongelementindustrin. 

HÄRDARE
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Mapecure Series
Membranhärdarere för betong och bruk till å reducera hydrauliskt krympning 
och mikro-sprikkar.  

Mapecure CCI 2000 N
Membranhärdare som blandas i betong och murbruk. 

SMÖRJMEDEL FÖR PUMPNING
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Mapestart 1
Smörjmedel för rörsystem som används vid pumpning av betong.  

ACCELERATORER/FRYSSKYDDSMEDEL
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

Antifreeze N
Kloridfri, fryspunktsnedsättande tillsats för betong och bruk. 

FIBER
PRODUKT / BESKRIVNING SPRUTBETONG BETONG

PP-fiber M6
Monofilament-propylenfiber för användning i bruk och betong.  

Steel Fibre DE 35/0,55 N
Högpresterande stålfiber till armering av betong.  
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2. INJEKTERINGSSYSTEM,  
 FÖRSTÄRKNING OCH FÖRANKRING

INJEKTERING/FÖRSTÄRKNING
PRODUKT / BESKRIVNING CEMENT- 

BASERAT
INJEKTERINGS-

CEMENT
KEMISK  

INJEKTERING
INJEKTERINGS-

TILLSATS

Mauring
Cementbaserad injekteringsmassa för tätning av grövre sprickor och 
vattenläckage i berg. 

Rapp
Supersnabbt cementbaserat bruk för stopp av vattenläckage. 
Microcem 6500 R02
Ultra rapid, fin, mikrocement lämplig för injektering av fina sprickor i berg och 
betong, jordstabilisering m.fl. 

Microcem 6500/R
Rapid mikrocement lämplig för injektering av fina sprickor i berg och betong, 
jordstabilisering m.fl.



Microcem 8000 SR
Sulfatresistent mikrocement lämplig för injektering av fina sprickor i berg och 
betong, jordstabilisering m.fl.



Microcem 12000
Mikrocement lämplig för injektering av fina sprickor i berg och betong, 
jordstabilisering m.fl. 

Grout Set 2000
Accelerator för cementinjektering. 

Grout Tech 5000
Stabilisator för cementinjektering. 

Grout Tech System N
Flytande superplasticerande tillsatsmedel för cementbaserat 
injekteringsbruk.



Mapejet System NS 15
Bindemedel för konsolidering av grund med låg och mycket låg 
permeabilitet.



Mapejet System LP
Bindemedel för konsolidering av grund med låg och mycket låg 
permeabilitet. 

Resfoam 1KM og Resfoam 1KM AKS
Lättflytande enkomponents polyuretanbaserat injekteringsmaterial med 
möjlighet att anpassa reaktionstiden och avsett för vattentätning av betong 
och sten där det förekommer stora vattenläckage.



Foamjet F, T og Foamjet AKS
Supersnabbt tvåkomponents polyuretanbaserat injekteringsmaterial för 
vattentätning.



Purgel
Lättflytande, enkomponent polyuretanbaserat injekteringsmaterial för 
vattentätning av betong och berg med vattenläckage. 

Resfoam S
Lättflytande, tvåkomponents polyuretanbaserat injekteringsmaterial för 
vattentätning av betong och berg med vattenläckage. 

Silicajet Series
Tvåkomponents snabbreagerande och måttligt skumbildande harts på 
organisk mineralbasis. 

Mapegel UTT System
Trekomponents, flexibel och hydrofil gel för vattentätande injektering i 
underjordiska konstruktioner. 
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FÖRANKRING
PRODUKT / BESKRIVNING ANKARMASSA INJEKTERING

Zinkbolt
Cementbaserat förankringsbruk för galvaniserade bultar. 
Nonset Series
Cementbaserat bruk för förankring av bultar, undergjutning och injektering. 

Mapefix VE SF
Styrenfri vinylester ankarmassa för bärande laster och konstruktiv förstärkning i betong. 

Mapefix EP 385
Ankarmassa baserad på ren epoxiharts för strukturella laster. 

Montocryl
Tvåkomponents akrylbaserat förankringsbruk. 

SJØSKOGEN TUNNEL - Norge
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VIðAREIðI TUNNEL - Färöarna
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WEST BAHN LOT LT31 - Wien - Österrike
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3. VATTENTÄTANDE SYSTEM

GEOSYNTETISKT OCH SPRUTBART,  
VATTENTÄTT MEMBRAN
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapeplan T TU Series
Syntetiskt, vattentätt membran för tunnlar och underjordiska arbeten.

Mapeplan Protection T
Svart skyddsmembran.

Polydren PP HT
Geotextilduk för kompensering, avjämning och skydd.

Mapelastic TU System
Enkomponents membran för sprutapplicering för vattentätning av alla typer av 
betongstöd, även sprutbetong.

Mapelastic
Tvåkomponents, flexibelt cementbaserat bruk för skydd och vattentätning  
av betongytor.

Cem-Elastic
Tvåkomponents cementbaserad slamma.

VATTENTÄTANDE TILLSATSPRODUKTER
PRODUKT / BESKRIVNING

Lamposilex
Hydrauliskt bindemedel för tätning av vattenläckage med extremt kort 
härdningstid.

Adesilex PG Series
Tvåkomponet, tixotrop epoximassa för konstruktiv limning och spackling.

Idrostop
Svällband för vattentätning av arbetsfogar.

Idrostop Mastic
Enkomponents tixotropt lim för montering av IDROSTOP vattenresistent 
svällband.

Mapeplan Anchoring
Förankringsstång med tåligt plasthölje för fastsättning i tunnlar.

Mapeplan T Disk
Fastsättningselement av PVC-P.

Mapeplan TE Disk
Fastsättningselement av TPO-FPO.

Mapeplan Waterstop PVC-P
PVC-P-profiler för alla typer av fogar och vattentätande avdelningar.

Idrostop Multi 11 / 19
Injekterbara slangar av PVC-P för vattentätande system.
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LÖTSCHBERG TUNNEL - Schweiz
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MTR - Hong Kong
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RED LINE METRO STATION - Doha - Qatar
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4.  TEKNIK FÖR RENOVERING,  
 UNDERHÅLL OCH REPARATION

PRODUKTER FÖR BETONGREPARATION
PRODUKT / BESKRIVNING VÅT APPLICERING TORR SPRUTBETONG

Mapegrout Gunite
Användningsklart, enkomponents cementbaserat bruk utan accelerator för 
universell användning som sprutappliceras torrt eller vått.



DS
Cementbaserat reparationsbruk för torrsprutning. 
DS-SR 
Reparationsbruk med sulfatresistent cement för torrsprutning. 
DS m/PP-fiber
Cementbaserat reparationsbruk för torrsprutning med PP-fiber. 
DS-RSF
Krympkompenserat reparationsbruk för torrsprutning. 

Mapegrout T Series
Sulfatbeständigt, fiberarmerat och krympningskompenserat tixotropt bruk för 
reparation av betong.



Mapegrout Thixotropic
Krympkompenserat fiberförstärkt tixotropt bruk för betongreparation. 
Mapegrout Compact
Färdigblandat injekteringsbruk med god beständighet mot bortspolning samt 
kontrollerade reologiska egenskaper och flytbarhet. 

Mapefer
Tvåkomponents, korrosionsbeskyddande cementbaserad slamma för 
behandling av armering.



Nonset 400
Expanderande bruk för undergjutning och betongreparationer. 

Mapecrete SRA-N
Membranhärdarere för betong och bruk till å reducera hydrauliskt krympning 
och mikro-sprikkar.



BRANDSÄKERT BRUK
PRODUKT / BESKRIVNING

Ignisilex Malta 4
Enkomponents cementbaserat fiberförstärkt bruk
för passivt brandskydd av betongkonstruktioner
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ÖVRIGA PRODUKTER FÖR REPARATIONSARBETEN
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapegrout I
Expanderande och vattenreducerande tillsatsmedel.

Mapefill N
Höghållfast, krympkompenserat, cementbaserat bruk för undergjutning och reparation .

Mapefill N-LH
Expanderande, krympkompenserat undergjutnings- och lagningsbruk med hög hållfasthet.

Mapepoxy BI Series
Tvåkomponents injekteringsepoxi.

Mapepoxy L og Mapepoxy LR
Epoxilim för kraftöverförande limning.

Mapepoxy UV-S
Tvåkomponents lösningsmedelfri epoxi för spackling av betongskarvar under vatten.

Lampocem
Bruksfärdigt, krympfritt, snabbhärdande lagningsbruk.

Lamposilex
Hydrauliskt bindemedel för tätning av vattenläckage med extremt kort härdningstid.

Redirep 25 RSF og Redirep 45 RSF
Torrbruk för reparation av betongunderlag.

Adesilex PG series
Tvåkomponent tixotrop epoxibaserat lim för konstruktiv limning.

Cem-Elastic
Tvåkomponents cementbaserad slamma.

Planiseal WR-range
Komplett serie silanbaserade, hydrofobiska impregneringsmedler för kloridinträngning.

Confix og Confix m/PP-fiber
Bruk för reparationer och gjutning.

Mapefoam
Rund bottningslist i polyetylen, slutna celler. Används för korrekt utformning av rörelsefogar.

Mapeflex MS45
Malningsbar hybrid fogmassa och lim med hög E-modul för rörelsesfogar upp till 20%.

Elementfog Tix
Bruk för fogning av elementfogar utan användning av formsättning. Kan även användas på horisontala fogar.
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HIGH SPEED RAILWAY - Sabadell - Spanien
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5. YTBEHANDLINGSTEKNIKER

YTBEHANDLING
PRODUKT / BESKRIVNING

Murtett tunnel vit
Vattentät, underhållsvänlig ytbehandling för lättbetong, betong, bergrum, tunnlar osv.

Mapecoat Series
Komplett serie med vattenbaserad epoxyfärg för tunnlar.

Silancolor Paint Plus
Mycket diffusionsöppen samt vattenavvisande silikonharts baserad fasadfärg med skyddande egenskaper mot svamp och alger.

CUCCHERO TUNNEL - Parma - Italien
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6. MEKANISERAD TUNNELDRIVNING

SOIL CONDITIONING
PRODUKT / BESKRIVNING

Stabilfoam
Högpresterande, flytande skummedel för markkonditionering.

Polyfoamer
Flytande skummedel baserat på en biologiskt nedbrytbar anjonisk tensid i 
kombination med naturlig polymer.

Polyfoamer Eco
Flytande skummedel baserat på en 100 % biologiskt nedbrytbar anjonisk 
tensid i kombination med naturlig polymer.

Mapedrill SA
Superabsorberande vätska och pulverpolymer.

Mapedrill BIO
Biologiskt nedbrytbar polymer för markkonditionering och borrning.

Mapedrill F
Flytande, syntetisk polymer för markkonditionering och borrning.

Mapedrill M 
Flytande, syntetisk polymer för markkonditionering och borrning.

Mapedisp
Högpresterande, flytande dispergeringsmedel för tunneldrivning och borrning.

Defoamer
Flytande skumdämpare för behandling av konditionerad mark.

BACKFILLING GROUT
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapequick CBS System
Tvåkomponents system för cementbaserat injekteringsbruk.

GREASES OCH LUBRICANTS
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapeoil HFR 46 - 68
Högpresterande hydraulolja för TBM.

Mapeblox/EP
Packing grease med brandhärdiga komponenter för mekaniserad 
tunneldrivning med TBM.

Mapeblox/EP Eco
Biologiskt nedbrytbart packing grease med brandhärdiga komponenter för 
mekaniserad tunneldrivning med TBM.
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HIGH SPEED RAILWAY - Sabadell - Spanien

SEALANTS
PRODUKT / BESKRIVNING

Mapeblox/T
Tail seal grease vid mekaniserad tunneldrivning med TBM.

Mapeblox/PKG
Packing grease för mekaniserad tunneldrivning med TBM.

Mapeblox/H
Huvudlagertätning för mekaniserad tunneldrivning med TBM.
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MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16 - 168 67 Bromma
Tel. +46 8-525 09 080
Internet: www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se


