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PRODUKTER OG LØSNINGER
FOR LANDBRUKET

Nedbrytningsmekanismer
Betongreparasjoner
Binger / Båser / Stallrom
 Melkerom
 Garasje / Verksted / Lagerrom 
 Gjødselkum
 Utvendige overflater
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Innledning

Over tid blir betong utsatt for ulike nedbrytnings-
mekanismer avhengig av hvilke påkjenninger den 
blir utsatt for. Materialet har derfor behov for jevnlig 
vedlikehold og tilsyn. Mange av betongskadene vi ser i 
dag skyldes manglende erfaring og kunnskap om ulike 
påkjenninger fra miljøet. En oppfatning av betong som 
et evigvarende materiale har vært medvirkende til dårlig 
prosjektering og utførelse. 

Mapei tilbyr en rekke systemer og løsninger som kan 
benyttes i forbindelse med utbedring og beskyttelse 
av betong. Retningslinjer for produktvalg, prosjektering 
og metoder for utførelse er nøye beskrevet i normer og 
gjeldende standardverk.

I det moderne landbruket må det stilles krav til økonomisk 
drift og miljø i alle sammenhenger. Bygningsmessig 
utforming og kvalitet er ikke noe unntak. Det er derfor 
god økonomi i å forebygge, vedlikeholde og utbedre i 
forhold til den belastningen kontruksjonen er eksponert 
for. Betong og puss angripes og brytes ned av 
aggressive kjemikalier. I husdyrrom er dette f.eks. fra 
formidler, gjødsel og gjødselvann. I gårdsverkstedet er 
det mekanisk belastning og sveising. Gjødselkummer 
må behandles for å forebygge lekkasjer, uønskede 
utslipp etc.

Vi har i denne brosjyren satt fokus på områdene der 
våre løsninger kan benyttes til reparasjon, forebygging 
av skader samt å øke konstruksjonenes levetid.

«Mapei - produkter for miljø- og
verdibevaring i landbruket»
Mapei har produkter og løsninger som kan 
benyttes i mange av bruksbygningene - både 
i forbindelse med rehabilitering, vedlikehold og 
nybygg. Alle produkter er tilpasset norske forhold 
og systemene er ikke mer avanserte enn at 
gårdbrukeren selv kan stå for utførelsen.

Mapei AS - historien
Firmaet startet som Rescon AS i 1976, og ble 
etter hvert en ledende norsk leverandør av 
lim, fugemasser og andre kjemiske produkter 
til byggebransjen. I 1999 ble vi en del av det 
internasjonale konsernet Mapei, og under navnet 
Rescon Mapei ble vi kjent og verdsatt som en 
kompetent og ansvarlig partner i hele Norden. 
Vi har opplevd en betydelig vekst fra starten.

I 2011 endret vi navn til Mapei AS for å tydeligere  
vise at firmaet tilhører en av verdens største 
produsenter av lim, fugemasser og kjemiske 
produkter til byggebransjen.
Anlegget i Nord-Odal er fortsatt hjørnesteinen 
for det nordiske markedet. Mapeikonsernet 
har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 
5 % av omsetningen brukes til forskning 
og produktutvikling – rettet mot økologisk 
bærekraftige produkter og systemer som ikke 
inneholder løsemidler og forurensende stoffer.
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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 inntrengning av klorider.

KLORIDINNTRENGNING
Korrosjon på grunn av klorider 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.

KJEMISK NEDBRYTNING
En normal, ubehandlet betong har dårlig bestandighet 
mot syrer. Når betongen blir utsatt for syrer blir 
sementlimet (betongens bindestoffer) omdannet 
til nye ikke-bindende kjemiske forbindelser. Det 
som skjer er at betongen løses opp i overflaten og 
vaskes bort slik at tilslaget blir frilagt. Slik spiser 
angrepet seg gradvis innover i betongen. Graden 
av syreangrep og hvor raskt betongen brytes ned 
er avhengig av syrens aggressivitet (konsentrasjon). 
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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
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armeringsjernet er
fritt for korrosjon
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BIOLOGISK NEDBRYTNING
Betong kan også brytes ned av levende organismer. 
Selve nedbrytningen er enten av kjemisk eller fysisk 
natur. Visse bakterier (svovelbakterier) kan virke 
nedbrytende på betong. Dette er ofte tilfelle med 
kloakkrør. Mose og alger representerer stort sett et 
estetisk problem, men kan føre til at betongen får 
økt fuktinnhold og dermed representere en fare for 
frostskader.
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Betongreparasjoner

Håndmørtling
Reparasjonsmørtelen påføres for hånd med 
vanlig murerverktøy. Ved dypere sår bygges laget 
opp i to eller flere omganger umiddelbart etter at 
mørtelen har størknet. Om nødvendig forvannes det 
mellom lagene. God komprimering bak og rundt 
armeringsjernene er viktig. Den reparerte flaten 
må behandles/etterbehandles for å hindre for rask 
uttørking.
• Produkter: Redirep 45 RSF, Confix,
  Mapegrout T40, Mapecure

STøpING
Dersom skaden er av en slik karakter eller størrelse 
at det ikke er fornuftig med håndmørtling, bør man 
vurdere tradisjonell forskaling og støping. Når skaden 
er ferdig utstøpt er det viktig å hindre uttørking i 
støpemørtelen. Etter at forskalingen er fjernet bør 
behovet for pore-sparkling og overflatebehandling 
vurderes.
• Produkter: Confix, Støpemørtel B20,
  Støpemørtel B30, Mapecure

TøRRSpRøYTING
Tørrsprøyting er en meget rasjonell metode for 
reparasjon av større sår. Metoden egner seg også 
utmerket til store konstruksjoner med flere skader 
der kravene til egenskaper er store, for eksempel 
innen kai-, dam- og brureparasjoner. Tørrsprøyting 
er effektiv fordi den ved korrekt utførelse sikrer 
fullstendig utfylling, god heft, høy fasthet, lavt 
prelltap og lav støvutvikling. Tørrsprøyting krever 
ikke påføring av heftbro, men armeringen bør 
likevel behandles hvis det går flere dager mellom 
frilegging/rengjøring og oppsprøyting. Sprøytede 
flater kan pusses og filses på lik linje med annen 
reparasjonsmørtel. Ferdig behandlede flater påføres 
umiddelbart en membranherder. 
• Produkter: DS, DS-RSF, Mapecure

FORBEHANDLING
Skikkelig rengjøring er avgjørende for å oppnå gode 
resultater ved en betongrehabilitering. 
All løs og dårlig betong skal normalt fjernes. Kriteriene 
vil være avhengig av skadeårsak, skadeomfang og 
valgt utbedringsmetode. Prikkhugging, meisling, 
vannmeisling, sliping, flammerensing og sandblåsing 
er de mest vanlige forbehandlingsmetodene.
Frimeisling av armering i trykksoner, skjøtesoner 
og forankringssoner kan føre til betydelig 
redusert bæreevne. Det samme gjelder for 
spennarmerte konstruksjoner.
Utstyret må være riktig dimensjonert i forhold til 
arbeidet som skal utføres. Ferdig forbehandlet flate 
skal gi tilstrekkelig heft for videre bearbeiding. 
Retningslinjer for mekanisk reparasjon er angitt i 
Norsk Standard 3420 kapittel LY.

MATERIALER
Utfylling med reparasjonsmørtel
Samtlige materialer som benyttes i en reparasjon 
skal være forenlige med hverandre, og valg av 
produkter fra samme leverandør vil bidra til å sikre 
dette. I tillegg er det et krav i gjeldende lovverk at 
byggematerialer skal være CE-merket dersom 
det finnes en europeisk harmonisert standard for 
produktområde.

Korrosjonsbeskyttelse
Frilagt armering påføres korrosjonsbeskyttelse for å 
gjenopprette en beskyttende passivfilm.
• Produkt: Mapefer

Mørtler er i hovedsak sementbaserte med eller 
uten polymere tilsetningsstoffer. De påføres ved 
håndapplikasjon eller sprøyting og evt. bruk av 
forskaling. Underlaget forvannes slik at dette 
er svakt sugende når mørtelen plasseres. Det 
er viktig å følge produsentens anvisninger med 
tanke på tykkelser etc. Reparasjonsmørtelen som 
velges bør ha tilnærmet samme egenskaper som 
underliggende betong. 
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Binger/båser/stallrom

Dyrevelferd og hygiene er viktig elementer for å ha dyr 
som produserer optimalt, holder seg friske og trives. 
Våre systemer gir slitesterke flater som er lette å holde 
rene. Dette reduserer smittefare og bidrar til at dyra 
også holder seg renere. I moderne driftsbygninger 
stilles det også krav til at gulvsystemene skal tåle 
mekanisk belastning f.eks. i skrapearealene. 

SYSTEM 
MApEFLOOR CpU MF
• Type: Selvutjevnende polyuretansementbelegg.
• Tykkelse: Fra 3 til 4 mm.
• Tilgjengelige farger: 

Grå, grønn, beige, oker og rød.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for alle 

områder innenfor landbruk og dyrehold.
• Kjemisk bestandighet: 

Høy - er også bestandig mot organiske syrer, 
tannin og melkesyre.

• Temperaturbestandig: Opp til 70°C.
• Mekanisk styrke: Høy.
• Bestandighet mot slitasje: Høy.

SYSTEM MApECOAT
Ep AGRI / Ep AGRI S
• Type: Syrebestandig epoksybelegg.
• Tykkelse: Fra 0,5 til 3 mm 

- kan legges som multicoat
• Tilgjengelige farger: 

Grå, grønn og transparent.
• Bruksområder: 

Særlig godt egnet for områder med høye krav til 
rengjøring på vegger/vertikale flater.

• Kjemisk bestandighet: 
Høy - er også bestandig mot sterke baser og 
syrer samt organiske løsemidler.

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

Middels - høy (avhenger av tykkelse).
• Bestandighet mot slitasje: 

Middels - høy (avhenger av tykkelse).
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BETONG

EpOksyprimEr fOr fukTiGE uNdErlaG

mapepRImeR m

syrEBEsTaNdiG EpOksy

mapeCOaT KB

BETONG

EpOksyprimEr

pRImeR SN

pOlyurETaNsEmENT

mapeFLOOR CpU mF
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Melkerom

Melkerom er definert som område for nærings-
middelproduksjon og dermed underlagt spesielle 
krav og regler. Gulv og vegger skal være hygieniske 
og enkle å holde rene. Ubehandlet betong eller «ikke 
syrebestandige» fuger mellom fliser oppfyller ikke disse 
kravene og vil etter hvert bli områder for bakterievekst.

SYSTEM 
KERApOxY 
• Type: Syrebestandig epoksylim og fugemasse.
• Tilgjengelige farger: Se eget fargekart.
• Bruksområder: 

Særlig godt egnet for områder med høye 
mekaniske belastinger og høye krav til 
rengjøring.

• Kjemisk bestandighet: 
Høy - er også bestandig mot sterke baser og 
syrer samt organiske løsemidler.

• Temperaturbestandig: Opp til 100°C.
• Mekanisk styrke: Høy.
• Bestandighet mot slitasje: Høy.

SYSTEM 
MApECOAT Ep AGRI
• Type: Syrebestandig epoksybelegg.
• Tykkelse: Fra 0,5 til 1 mm.
• Tilgjengelige farger: 

Grå, grønn og transparent.
• Bruksområder: 

Særlig godt egnet for områder med høye krav til 
rengjøring på vegger/vertikale flater. 

• Kjemisk bestandighet: 
Høy - er også bestandig mot sterke baser og 
syrer samt organiske løsemidler.

• Temperaturbestandig: Opp til 60°C.
• Mekanisk styrke: Middels.
• Bestandighet mot slitasje: Middels.

syrEBEsTaNdiG EpOksy

mapeCOaT KB

EpOksyprimEr fOr fukTiGE uNdErlaG

mapepRImeR m

BETONG
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BETONG

EpOksylim

mapepOXY L

sEmENTBasErT påsTøp

CONFIX

syrEBEsTaNdiG EpOksylim OG fuGEmassE

KeRapOXY
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Garasje/verksted/lagerrom

Riktige løsninger gir slitesterke og renholdsvennlige 
flater. En lys grå farge vil også bidra til bedre 
arbeidsforhold når maskiner og utstyr skal vedlikeholdes 
inne. Enkle impregneringer gjør lagergulvet støvfritt.

SYSTEM 
MApECRETE LI HARDENER
• Type: Støvbindende impregnering.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for 

betongoverflater med høy mekanisk belasting.
• Kjemisk bestandighet: Middels.
• Mekanisk styrke: Høy.
• Bestandighet mot slitasje: Høy.

SYSTEM 
MApEFLOOR SL S
• Type: Gjennomfarget multicoat epoksybelegg.
• Tykkelse: Fra 2,5 til 7 mm.
• Tilgjengelige farger: 

12 standardfarger + RAL / NCS på bestilling.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for områder 

med høy mekanisk belastning og krav til hyppig 
rengjøring. Kan gjøres sklisikkert.

• Kjemisk bestandighet: Middels - høy.
• Temperaturbestandig: Opp til 60°C.
• Mekanisk styrke: Høy (avhenger av tykkelse).
• Bestandighet mot slitasje: 

Høy (avhenger av tykkelse).

BETONG

EpOksyprimEr fOr fukTiGE uNdErlaG

mapepRImeR m

EpOksyBElEGG avsTrødd mEd saNd

mapeFLOOR SL

EpOksyBElEGG

mapeFLOOR SL
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EpOksyprimEr fOr fukTiGE uNdErlaG

mapepRImeR m

EpOksyBElEGG avsTrødd mEd saNd

mapeFLOOR SL

EpOksyBElEGG

mapeFLOOR SL

BETONG

sTøvBiNdENdE imprEGNEriNG

mapeCReTe LI HaRDeNeR
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Gjødselkum

Gjødselkummen trenger en sikker løsning. 
Et aggressivt miljø, kombinert med relativt store 
endringer i statiske belastninger, gir fare for kollaps 
og lekkasjer. Konsekvensen av dette kan bli veldig stor 
og kostbar.

SYSTEM 
pURTOp 1000
• Type: Høyelastisk polyureamembran.
• Tykkelse: Fra 2 til 5 mm.
• Tilgjengelige farger: Grå, sort og hvit.
• Bruksområder: 

Særlig godt egnet for områder med høye 
mekaniske og kjemiske belastinger hvor det i 
tillegg oppstår bevegelser.

• Kjemisk bestandighet: 
Høy. Er også bestandig mot organiske syrer, 
tannin og melkesyre.

• Temperaturbestandig: Opp til 60°C.
• Mekanisk styrke: Høy.
• Bestandighet mot slitasje: Høy.
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pOlyurEamEmBraN

pURTOp 1000

BETONG

EpOksyprimEr fOr fukTiGE
uNdErlaG avsTrødd mEd saNd

mapepRImeR m
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Utvendige overflater

Betong er mye brukt som bygningsmateriale enten som plasstøpt eller som prefabrikkerte elementer. Utvendig 
behandling kan være en fargeløs impregnering som beskytter og forebygger skader, eller en maling som i tillegg til å 
beskytte, gir bygningsmassen et estetisk løft. Betong er ofte benyttet i fundamenter eller bygningsdeler som skal oppta 
last, og det er derfor viktig at egenskapene ikke forringes som følge av tidens tann. Våre systemer vil være med på å 
ivareta betongens egenskaper. 

SYSTEM 
SILANCOLOR pLUS
Silancolor Cleaner plus 
Silancolor primer plus 
Silancolor Base Coat 
Silancolor paint plus

• Type: Silikonhartsmaling.
• Forbruk: Fra 0,2 - 0,3 kg/m² per strøk.
• Tilgjengelige farger: 

NCS farger gjennom Colormap®systemet.
• Bruksområder: Murte og pussede fasader, 

innen- og utendørs bruk.
• Egenskaper: Vannavvisende og diffusjonsåpen, 

motstandsdyktig mot mugg og jordslag, 
fargestabil.

SYSTEM 
ELASTOCOLOR
Malech (primer)
Elastocolor paint

• Type: Elastisk, akrylbasert maling.
• Forbruk: Fra 0,2 - 0,4 kg/m².
• Tilgjengelige farger: 

NCS farger gjennom Colormap®systemet.
• Bruksområder: Utvendige fasader av betong.
• Egenskaper: Filmdannende og fleksibel, god 

beskyttelse mot CO2 og SO2, rissoverbyggende 
og diffusjonsåpen, fargestabil.

SYSTEM 
SILIMp 100
• Type: Hydrofoberende impregnering.
• Bruksområder: 

Utvendige vertikale flater, trekker inn i 
porestrukturen og danner ikke overflatefilm, 
gjør betongen vannavvisende (hydrofob).

• Egenskaper: 
Fargeløs, alkalieresistent, diffusjonsåpen.

• Inntrengningsevne: Meget god.
Silimp 100

Se www.mapei.no for mer produktinformasjon (tekniske datablader, systemdatablader, brosjyrer etc.)
På vår web, under kundesupport, finner du også våre forhandlere.
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uNdErlaG: TEGlsTEiN, lECa EllEr GassBETONG

mURmØRTeL
KL. B, m 100/510

mURmØRTeL
KL. C, KC 50/50/610

(om nødvendig to sjikt)

SILaNCOLOR pRImeR pLUS/
SILaNCOLOR BaSe COaT

silikONHarTsmaliNG
SILaNCOLOR paINT pLUS

uNdErlaG: BETONG

fiBErarmErT pussmørTEl
FaSaDemØRTeL SI (evt. m/nett)

fiBErarmErT pussmørTEl
FaSaDemØRTeL SI

maLeCH pRImeR

akrylBasErT maliNG
eLaSTOCOLOR paINT

SYSTEM SILANCOLOR pLUS

SYSTEM ELASTOCOLOR
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PRODUKTER OG LØSNINGER
FOR LANDBRUKET

Mapei AS´ styringssystem
er sertifisert i henhold til
NS EN ISO 9001, NS ISO 10002,
NS EN ISO 14001, OHSAS 18001
samt godkjent etter EAMS.

HOVEDKONTOR
MAPEI AS 
vallsetvegen 6, 2120 sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

KUNDESERVICE
mail: kundeservice@mapei.no
Tlf: +47 62 97 20 20
faks: +47 62 97 20 28

MAPEI-HJELPEN!
Teknisk support på
telefon og e-post
Tlf: 08715
teknisk@mapei.no

 - Gratis rådgiving --Gratis ådgiving --

Mapei-hjelpen


