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1 ORIENTERING

Isolering på brobaneplatta av betong utförs enligt Vägverkets

Bronorm 88 [1] med asfaltmastix, isoleringsmatta eller membran-

isolering. Vid kantbalk kompletteras isoleringen med s k kant-

försegling, som utförs på kantbalkens vertikala insida samt

20 cm in på den isolerade brobaneplattan (figur 1). Kantförseg-

ling utförs dessutom på andra brodetaljer som refuger, över-

gångskonstruktioner, ytavlopp mm.

Kantförsegling utförs med kantförseglingspreparat eller isole-

ringsmatta [1]. Vanligast förekommande är kantförsegling med

tjärepoxi.

De tjärepoxiprodukter som hitintills använts har emellertid vi-

sat sig fungera otillfredsställande i vissa avseenden, varför

andra produktalternativ efterlysts av Vägverket. Bättre lågtem-

peraturegenskaper har i sammanhanget framhållits som ett viktigt

krav. Tjärepoxi är dessutom ur arbetsmiljösynpunkt ett mindre

lämpligt produktval.

 
Figur 1: Isolering och kantforsegling vid kantbalk.



Tjârepoxi

Tjärepoxi är som regel en blandning av epoxiharts, stenkolstjära

och hårdare. Epoxihartset (basen) är lågmolekylärt (medelmole-

kylvikt under cirka 1000 [2]) och härdaren av amin - eller amid-

typ. Stenkolstjäran är endast blandbar med härdaren.

Stenkolstjära erhålles som restprodukt vid framställning av

stenkolskoks, och är följaktligen en mycket svårdefinierad pro-

dukt av varierande kvalitet. Dess betydelse för kantförseglings-

produktens kvalitet har under senare år diskuterats och ifråga-

satts av tillverkare och avnämare. Fördelar med inblandning av

tjära anses vara [3, 4, 51:

- produkten blir billigare

- kemisk kompatibilitet med bitumen blir bättre

- produkten blir svart ("kosmetiskt skäl )

- produkten blir mindre känslig för föroreningar.

Nackdelar som följer med tjärinblandningen är:

- försprödning

- försämrad åldringsbeständighet

- risk för migrering

- produkten blir cancerogen.

2 oman KARTFÖRSEGLINGSPRODUKTER

De tillverkare som bidragit med kantförseglingsprodukter till

det aktuella projektet är:

- Nils Malmgren AB

- Rescon AS, Norge

- Stabilator AB

Samtliga 9 undersökta produkter är av epoxityp (tabell 1).



Tabell 1: Undersökta kantförseglingsprodukter (av tillverkaren
erhållna uppgifter)

 

 

Produktnamn .Marknadsförs Produktinformation Utseende,

genom övrigt

NMSZT Nils Malmgren Epoxiprodukt: Svart (ca

Diglycidyleter 3% tjära)

Bisfenol A

Hårdare (905):

Alifatisk cykloali-

fatisk aminaddukt

NMBZT tix Nils Malmgren Epoxiprodukt: Svart (ca

Diglycidyleter 3% tjära),

Bisfenol A tixotrop

Hårdare (905):

Alifatisk cykloali-

fatisk aminaddukt

NM750-751 Nils Malmgren Epoxiprodukt: Transparent,

Diglycidyleter tixotrop

Bisfenol F, Toluen-

diisocyanatpolymer

(blockerad med

nonylfenol)

Hårdare (751):

Cykloalifatisk

aminaddukt

NMU50-751-X Nils Malmgren Som NM750-751, Transparent,

sånär som på en kome ngt mindre

ponent tixotrop än

NM750-751

 



  

Tabell 1: Forts.

Produktnamn Marknadsförs Produktinformation Utseende,

genOml Övrigt

NH882-880 Nils Malmgren Epoxiprodukt: Grå. Som en

nu Försegling Nils Malmgren

55Tix

Rescon CF-S

(primer Res-

Re SCOH

con Epoxi I

klar)

Stabilopox

LUB KB 10

Stabilator

Stabilopox

LNB KB 12

Stabilator

Som för NMSZT tix

men pigmenterad

med tiandioxid

Hårdare: Som 905

fast utan tjära

(har ersatts med

ett harts)

Epoxiprodukt:

Diglycidyleter

Bisfenol A

Hårdare (906):

Alifatisk cykloali-

fatisk aminaddukt

Epoxiprodukt:

Bisfenol A-baserat

epoxiharts

Hårdare: Aminer

Epoxiprodnkt:

Epoxi-, ether-

och uretangrupper

Hårdare:

Polyaminaddukt

Epoxiprodnkt:

Epoxi-, ether-,

och uretangrupper

Hårdare:

Polyaminaddukt

tjärfri NM52 T

tix, men

ngt mer

elastisk

Grå, flam-

skyddad

Grå, spackel-

kvalitet,

tixotrop

Brun, svagt

tixotrop,

fuktgenom-

släpplig

Brun, svagt

tixotrop,

fuktgenom-

släpplig

 



3 UTFÖRDA ANALYSER ocu mmsnzsumu

Följande parametrar har undersökts för aktuella kantförseglings-

produkter av epoxityp:

- ,Flyktiga beståndsdelar har bestämts (efter 3 tim vid 105°C)

på harts och hårdare samt på härdat (24 tim) prov. (3.1)

- Hårdhet har uppmätta under härdningsförloppet (vid 23 och

5°C), vid olika temperaturer (från -20 till 5°C) på fullt

uthärdat prov samt efter vattenlagring upp till 4 månader

(vid 23 respektive 70°C). (3.2)

- vattenabsorption har bestämts efter vattenlagring upp till 4

månader (vid 23 respektive 70°C). (3.2)

- Flexibilitet (vid låga temperaturer) har undersökts. (3.3)

- Kblpatibilitet med polymerbitumen har undersökts. Mjuk-

punktsbestämning på polymerbitumen har utförts före och

efter värmelagring mot kantförsegling (3 mån vid 50°C).

(3.4)

- Alkalibeståndigbet har undersökts. Prov har applicerats på

torr respektive vattenlagrad betongkloss som sedan lagrats

vid ca 100% relativ luftfuktighet. (3.5)

- Vidhåftning mot betong (prov applicerat vid 23 resp 5°C),

mot polymerbitumenmatta samt mot gjutasfalt har bestämts.

(3.6)

- Spricköverbryggande förmåga har undersökts vid -20°C på icke

åldrad - respektive åldrad provplatta. (3.7)



3.1 Flyktiga beståndsdelar

Halten flyktiga beståndsdelar har bestämts för härdat prov samt för

harts och hårdare.

Erhållna resultat redovisas i tabell 2.

Av resultaten framgår att flyktiga delar för härdat prov, harts samt

hårdare uppgår till som mest 1,5; 3,4 respektive 30,4 vikt-%. De

flyktiga delarna är för samtliga produkter störst i härdaren, och

torde där bestå av lågmolekylåra aminer och/eller lösningsmedel.

Vid stickprovskontroll på tjärepoxiprodukter för kantförseglings-

ändamål har som mest 45% flyktiga beståndsdelar (i hårdaren) upp-

måtts. I det aktuella fallet har förseglingen spruckit upp kraftigt

under vårmelagring vid 70°C på laboratoriet.

Vägverket föreskriver lösningsmedelsfri (tjär)epoxi för broisole-

ringsändmmål. Lösningsmedelsfri epoxi ska i princip" inte innehålla

något lösningsmedel alls, men ibland förekommande tillsatsmedel i

epoxin kan innehålla lösningsmedel [3]. Enligt tyska normer [6] får

epoxiprodukter för broisoleringsändamål innehålla maximalt 2 vikt-%

flyktiga beståndsdelar (avser epoxi som härdat 24 timmar).

Hårdare med extremt hög halt flyktiga beståndsdelar bör ur arbets-

miljösynpunkt betraktas som mindre lämplig [2].

3.1.1 Provningsmetod

 

Provning av härdad produkt har i stort utförts i överensstämmelse

med DIN 53216 och SIS 184122. Prov har tagits ut efter blandning,

fått hårda 24 timmar vid rumstemperatur och sedan vårmelagrats

3 timmar vid 105°C. Provet har vägts före och efter värmelag-

ringen och halten flyktiga beståndsdelar beräknats.

Provning av harts respektive hårdare har utförts i överensstäm-

melse med SIS 184122. Prov har vårmelagrats och vägts enligt

ovan.



 

 

Tabell 2: Flyktiga beståndsdelar för undersökta kantförseg-
lingsprodukter

Produkt Flyktiga beståndsdelar (vikt-%)

Härdat prov Harts Hårdare

114521' 1,0 3,4 7.5

(1,0 0,9) (2,9 3,9) (7,0 7,9)

(0,5 0,7) (2,6 3,0) (7,0 7,9)

uu750-751-x 1,3 0,2 11,2

(1,2 1,3) (0,1 0,2) (10,3 12,1)

NHBBZ-GBO 1,5 2,1 7,9

(1,4 1,6) (1,9 2,2) (7,0 8,8)

M5 'fix 1,5 5,2 17,6

(1,8 1,2) (5,1 5,4) (18,7 16,5)

Rescon 1,1 0,0 11,8

CF-S (0,9 1,2) (0,0 0,0) (9,5 14,0)

Stabilopox 1,3 4,3 11,6

LNB KB 10 (1,9 0,7) (4,5 4,0) (13,0 10,2)

Stabilopox 0,5 0,4 30,4

LHB KB 12 (0,6 0,4) (0,8 0,0) (33,5 27,2)

 



3.2 Eårdhet

Hårdhetsmätning har för aktuella produkter utförts:

- under härdningsförloppet (vid rumstemperatur respektive 5°C)

- vid Olika temperaturer (från -20 till 50°C) på fullt uthär-

dat prov

- efter vattenlagring upp till 4 månader (vid rumstemperatur

respektive 70°C) på fullt uthärdat prov.

Hårdheten har bestämts enligt provningsmetod ASTM D2240.

Erhållna resultat redovisas i figurerna 2-4 samt i bilaga 1.

3.2.1 Hårdhet under härdning

Med härdningstid menas tiden fram till dess epoxiprodukten upp-

nått angivna hållfasthetsvärden. Epoxiprodukter som normalt an-

vänds inom byggnadsbranschen uppnår efter 1 dygn vid 20°C cirka

70% av slutlig hållfasthet och är efter 7 dygn fullt uthärdade

[8].

Hårdhetsmätningar har utförts under härdningsförloppets gång.

Prov har härdat vid rumstemperatur respektive 5°C.

Erhållna resultat redovisas i diagramform i figurerna 2 och 3.

Motsvarande mätvärden har bilagts (bilaga 1).

Av erhållna hårdhetstal framgår att hårdheten hos fullt uthärdat

prov som regel ligger mellan 70 och 80 D Shore enheter. För en

av produkterna (Rescon CF-S) är hårdhetstalet något lägre (47

och 59 D vid rumstemperatur respektive 5°C).



Vidare framgår att 6 av 9 produkter uppnår mer än 80% av slutlig

hårdhet efter 1 dygn vid rumstemperatur. För resterande 3 pro-

dukter är motsvarande värde cirka 60-65%.

Vid 5°C är samtliga produkter visserligen fullt uthärdade efter

7 dygn, men för att uppnå mer än 80% av slutlig hårdhet krävs

vid denna temperatur som regel åtminstone 3 dygns härdning. (Ef-

ter 2 dygn uppnår 7 av 9 produkter mer än 50% av slutlig hård-

het).

Enligt tysk norm [6] krävs bl a att prov under härdning vid 12°C

och 75% luftfuktighet uppnår 50% av slutlig hårdhet inom 40 tim-

 

 

 

   

 

mar. (Provningen utförs enligt DIN 53153. Provets tjocklek är

1 mm).
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Figur 2. Hårdhet under härdning vid rumstemperatur.
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Figur 3. Hårdhet under härdning vid 5°C

3.2.2 Hårdhet vid olika temperaturer

Temperaturens inverkan på den fullt uthärdade produktens hårdhet

har undersökts. Hårdhetsmätningar har utförts vid temperaturer

från -20°C till 50°C.

Erhållna resultat redovisas i figur 4 och bilaga 1.

Samtliga produkter är ungefär lika hårda (80-90 D) vid lägre

temperaturer (-20 och -lO°C). Vid 0°C och rumstemperatur har

hårdhetstalet sjunkit med maximalt 4 respektive 10 enheter, un-

dantaget produkt Rescon CF-S, vars hårdhetstal sjunkit från 77 D

vid -20°C till 47 D vid rumstemperatur.

Vid 50°C är produkterna 10 till cirka 50 enheter mjukare än vid

-20°C.
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Figur 4. Temperaturens inverkan på kantförseglingens hårdhet

3.2.3 Hårdhetsförändringar och vattenabsorption vid vatten-

lagring

Alla epoximaterial absorberar viss mängd vatten [3]. För att

isoleringsskiktet ska vara vattentätt bör emellertid denna ab-

sorption vara så låg som möjligt [9]. Enligt t ex tysk norm [6]

får vattenabsorptionen för epoxibaserat isoleringsmaterial för

betongbroar ej överstiga 2,5 vikt-% efter 14 dygns vattenlag-

ring. Enligt danska erfarenheter har stora hårdhetsförändringar

och hög vattenabsorption uppmätts för vissa epoxiprodukter Vld

vattenlagring på laboratoriet. Som exempel kan nämnas en tjar-

epoxiprodukt som absorberat mer än 20 vikt-% vatten och minskat

i hårdhet från ca 80 D till ca 30 D Shore enheter efter 4 måna-

ders vattenlagring vid rumstemperatur.

I denna undersökning har prov vattenlagrats upp till 4 månader

vid rumstemperatur samt vid 70°C. Hårdhet och vattenabsorption

har bestämts efter 1 vecka, 1, 2, 3 och 4 månader.
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Erhållna resultat framgår av figurerna 5 - 6. Mätvärdena redo-

visas i bilaga 1.

3.2.3.1 Vattenlagring vid rumstemperatur

Vattenlagrat prov bibehåller i stort sin hårdhet under vatten-

lagringen eller blir något mjukare (NM52T, NM 882-880, NM55 Tix

och Rescon CF-S). Samtliga prov ökar dessutom i vikt med som

mest 0,7 och 2,3 vikt-% efter 1 vecka respektive4 månaders

vattenlagring. Efter 1 månads vattenlagring har 50-90% av pro-

vets "slutliga viktökning" erhållits.

3.2.3.2 Vattenlagring vid 70°C

Vattenlagring vid 70°C medför små hårdhetsförändringar (i ca 5

Shore D) för en del av proven medan andra mjuknar märkbart

(Rescon CF-S, Stabilopox LMB XB 10 och Stabilopox LMB XB 12).

De med avseende på hårdhet mest stabila proven har efter 4 måna-

der minskat i vikt med som mest 5 vikt-%. (Efter 1 veckas vat-

tenlagring har emellertid viktökning för 4 av de 5 proven re-

gistrerats). För de prov som mjuknat märkbart under vatten-

lagringen har endast viktökning registrerats; 5-10 vikt-% efter

4 månader.
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lagring vid 70°C.
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3.2.4 Provningsmetod

Prov har blandats enligt tillverkarens föreskrift och gjutits

upp; diameter 50 mm och tjocklek ca 6 mm.

Hårdhetsprovning har utförts enligt provningsmetod ASTM D2240.

Provets hårdhet bestäms enligt metoden med hjälp av s k Shore-

durometer typ A (för mjukare material) eller typ D (för hårdare

material). Se figur 7.

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

Figur 7. Utrustning för bestämning av hårdhet.
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3.3 Flexibilitet

Flexibilitet har undersökts genom böjtest. Den metod som använts

överensstämmer i stort med böjtest enligt t ex DIN 52123.

Resultaten redovisas i tabell 3.

Av erhållna resultat framgår att samtliga prov ej är flexibla

vid lägre temperaturer. För 7 av 9 prov uppstår genomgående

brott vid böjning i rumstemperatur. Prov Rescon CF-S klarar böj-

test vid 15°C men ej vid 10°C.

3.3.1 Provningsmetod

 

Prov har blandats enligt tillverkarens föreskrift och gjutits

upp: 100 mm x 20 mm x 3 mm. Provning har utförts då provet här-

dat minst 7 dygn.

Provning har utförts vid -20°C, -15°C, -10°C osv (i steg om

5°C). Normalt provas minst 3 provbitar per material och tem-

peratur. Provbitar och böjplatta tempereras till aktuell

provningstemperatur under minst 2 timmar innan provning utförs.

Vid provning böjs provbiten manuellt runt böjplattan. Böjningen

utförs med jämn hastighet under 5 sekunder. Därefter undersöks

provet visuellt, varvid förändringar som sprickor och brott no-

teras.

Böjplatta med böjradie 10 mm har använts.

Om samtliga provbitar, vid en bestämd temperatur, befinnes

sprickfria anses produkten klara böjprovet vid denna temperatur.



Tabell 3:
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Flexibilitet för undersökta kantförseglingsprodukter

 

Produkt Flexibilitet (°C) Anmärkning

 

NHBZT

NHBZT tix

NH750-751

NH750-751-X

NH882-880

HHBS Tix

Rescon CF-S

Stabi10pox

LHB KB 10

Stabilopox

LUB KB 12

> rumstemperatur

rumstemperatur

> rumstemperatur

> rumstemperatur

> rumstemperatur

> rumstemperatur

15°C

> rumstemperatur

> rumstemperatur

(klarar ej böj-

ning vid 15°C)

(klarar böjning

vid 30°C)

(klarar ej böj-

ning vid 30°C)

(klarar ej böj-

ning vid 10°C)
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3.4 Kanisk kompatibilitet med.bitumen

Kantförseglingen kommer i direkt kontakt med brobaneisolering

(polymerbitumenmatta, asfaltmastix) och - beläggning, varför ke-

misk kompatibilitet mellan kantförsegling och bitumen är ett

rimligt krav.

Med. kemisk kompatibilitet menas i detta sammanhang att ingen

urskiljning (migrering) av oljekomponenter sker i kontaktytan

mellan förseglings- och bitumenmaterialskikt. Vid migrering från

förseglingen kan mjukgörning av brobaneisolering och/eller -

beläggning uppstå. Ett "glidskikt' kan härmed bli följden.

Kompatibilitet mellan polymerbitumen och aktuella förseglings-

produkter har undersökts i enlighet med danskt provningsförfa-

rande. Provningen har omfattat värmelagring av polymerbitumen

och kantförsegling tillsammans, med efterföljande mjukpunkts-

bestämning utförd på polymerbitumenet. Polymerbitumen har tagits

från en SBS-modifierad bitumenmatta, Beta SA 250 N.

Erhållna provningsresultat redovisas i tabell 4.

Av provningsresultaten framgår att ingen nämnvärd mjukpunkts-

förändring hos polymerbitumenet uppstått under värmelagringen

mot någon av aktuella epoxiprodukter. Mjukpunktsförändringen

uppgår till som mest cirka 4°C.
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3.4.1 Provningsmetod

Prov blandas enligt tillverkarens föreskrift och appliceras i

ett cirka 2 mm tjockt lager på t ex ett aluminiumlock. Ett lika

tjockt skikt av polymerbitumen lägges mot kantförseglingen med

en _tunn polyesterväv emellan. Aluminiumfolie lägges runt hela

provet varefter det placeras i värmeskåp vid 50°C i 3 månader.

Polymerbitumens mjukpunkt bestäms efter avslutad värmelagring

och jämförs med referensprov, som ej varit i kontakt med kant-

försegling under värmelagringen.

Mjukpunktsbestämningen (med kula och ring) har utförts i hu-

vudsak enligt provningsmetod MBB 38-82 (utformad på grundval av

ASTM D 36-76).

Två prov av (polymer)bitumen, ingjutna i mässingsringar och be-

lastade med var sin stålkula, uppvärms med kontrollerad hastig-

het i ett glycerolbad. Under inverkan av kulorna töjs proven ut

säckformigt. Mjukpunkten för respektive prov är den temperatur i

badet när det säckformiga provet når en bottenplatta 25 mm under

ringen.

Vid provberedning har provet uppvärmts vid 200°C i värmeugn

under 30-60 minuter.
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Tabell 4: Kemisk kompatibilitet mellan polymerbitumen och un-
dersökta kantförseglingsprodukter. Mjukpunkt och
mjukpunktsförändring hos polymerbitumenet.

 

Produkter Efter vårmelagring 3 mån vid 50°C

Hjukpunkt (°C) Mjukpunktsförândr. ('C)

 

BETA SA 250!!

- referens 133

(131,4 135,9 132,1 132,8)

- NHEZT 132 - 0,7

(133,1 131,6)

- NHSZT tix 134 + 0,5

(133,1 134,0)

- NH750-751 132 - 1,4

(132,0 131,4)

- NH750-751-X 134 + 0,8

(134,1 133,6)

- NHQBZ-BBO 132 - 0,9

(131,7 132,6)

- Rescon CF-S 130 - 3,1

(130,2 129,7)

- Stabilopox 136 + 2,9
LMB xn 10 (134,7 137,3)

- Stabilopox 137 + 3,6

LHB KB 12 (135,5 137,9)
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Tabell 4: Forts.

 

 

Produkter Efter vårmelagring 3 mån vid 50°C

Hjukpunkt ('C) Mjukpunktsföråndr. ('C)

BETA SA 250N

- referens 131

(131,1 130,7)

- NHSS Tix *) 127 - 3,8

(126,5 127,7)

- referens 129

(127,9 129,4)

- NHBS Tix *) 128 - 1,1

(128,2 126,9)

 

*) NMSS Tix har tillkommit i ett senare skede av undersök-

ningen, varför annat referensprov använts.

3.5 Alkalibestândighet

Aktuella kantförseglingsprodukters beständighet mot alkalipå-

verkan har bedömts efter 6 månaders lagring mot betongunderlag,

vid hög luftfuktighet. (Produkt NM55 Tix har ej undersökts).

Samtliga produkter har vid visuell bedömning och "manuell pee-

lingtest" efter lagring, uppvisat oförändrad god Vidhäftning mot

underlaget (jfr 3.7). Rescon CF-S kräver dock primer. Utan före-

gående prnmerstrykning lossnar Rescon CF-S efter kort tids lag-

ring.
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3.5.1 Provningsmetod

 

Prov har applicerats enligt tillverkarens föreskrift på betong-

kub (sida 5 cm) av standardkvalitet (trädgårdsplatta, pH ca 12).

Förseglingen har utförts på en av kubens sidoytor. Torr respek-

tive vattenlagrad (1 vecka) kub har förseglats. Vattenlagrad kub

har före appliceringen yttorkats.

Ett cirka 2 mm tjockt skikt har applicerats. Direkt efter app-

liceringen har provkuben placerats med den förseglade ytan uppåt

och till 2/3 nedsänkt i vatten i en behållare. Behållaren har

sedan försetts med lock. I behållaren uppmätt relativ luftfuk-

tighet har varit cirka 95%.

Provkuben har visuellt bedömts med jämna mellanrum. "Manuell

peelingtest" har utförts.

3.6 Vidhåftning

Vidhâftning mot betong, mot gjutasfalt samt mot polymer (SBS)-

bitumenmatta har undersökts.

Appliceringen har utförts vid rumstemperatur samt, när det gäl-

ler vidhäftning mot betong, även vid 5°C. Provningsmetodiken

överensstämmer i huvudsak med motsvarande metodik för polymer-

bitumenmatta [1, 10], vilken i sin tur grundar sig på tysk prov-

ningsmetodik [6, 111. Provdragning utförs vid rumstemperatur,

vinkelrätt mot provytan (figur 8).
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Figur 8. Vidhåftningsprovning

3.6.1 Vidhäftning mot betong

 

Erhållna vidhäftningsresultat framgår av tabell 5.

Uppmätt dragkraft vid brott ligger för huvuddelen av produkterna

kring 4-5 N/mmz, varvid brott som regel uppstått i betongunder-

laget. Endast för Rescon CF-S har påtagligt lägre vidhäftnings-

resultat registrerats (ca 2-3 N/mmz), med brott i gränsytan mel:

lan försegling och betongunderlag.

Två appliceringstemperaturer har forekommit; 5 och 20°C (avser

luft- och betongunderlagets temperatur). Erhållna Vidhaftnings-

resultat ligger för båda appliceringstemperaturerna på ungefär

samma nivå. Vid blandningstillfállet har både epoxiprodukt och

hårdare haft en temperatur på cirka 10 respektive 20°C. Att

blanda epoxiprodukt och hårdare vid 10°C och därefter applicera

produkten vid 5°C har för en del av produkterna varit förknippat

med svårigheter. Minst svårapplicerad vid låg temperatur är

NMSZT och NM882-880.
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Då appliceringen utförts vid rumstemperatur (med rumstempererade

blandningskomponenter) har som nämnts brott uppstått i betongen

i samtliga fall, utom för Rescon CF-S. Detta har skett oberoende

av om förseglingen applicerats över helabetongplattan eller i

ringar (jfr 3.6.1.1). Då appliceringen utförts vid 5°C (med

blandningskomponenterna tempererade till 10°C) har däremot även

andra typer av brott uppstått för ytterligare tre av produkterna

(NMBZT, NM52T tix samt NM882-880), vid applicering i ringar.

Applicering med uppgjutning i ringar är tidsbesparande. Mindre

material åtgår än i det fall hela betongplattan appliceras och

provytorna sedan måste borras eller skäras ut. Erhållna vidhäft-

ningsresultat indikerar emellertid att appliceringsresultatet

vid uppgjutning i ringar kan bli otillfredsställande, speciellt

vid lägre blandnings- och appliceringstemperaturer.

I en tidigare utförd vidhäftningsundersökning vid VTI har pro-

dukterna NMSZT och NMSZT tix jämförts med avseende på applicer-

barhet och vidhäftning mot betong vid olika blandnings- och app-

liceringstemperaturer. Vid blandningstemperatur 5°C, applice-

ringstemperatur 5°C och provningstemperatur 20°C uppvisade båda

produkterna oförändrat hög vidhäftning (> 5 N/mm?) med brott i

betongunderlaget. NM52T tix är dock svår att blanda och appli-

cera vid denna låga temperatur. (Hela betongytan applicerades).

Enligt tysk norm [6] krävs (vid stickprovskontroll i fält; me-

delvärde av tre provdragningar) minst 1,5 N/mmz. Applicerad

dragkraftsökning är härvid 100 N/s.

3.6.1.1 Provningsmetod

Prov har blandats och applicerats enligt tillverkarens före-

skrift, på sandblästrad och väl borstad betongplatta (175 mm x

350 mm x 40 mm). Appliceringen har utförts i två skikt till en

total tjocklek av cirka 2 mm. Provplattan har, efter avslutad

applicering, fått härda minst 7 dygn före provning.
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Karta och hårdare har blandats både vid 10°C och 20°C och där-

efter applicerats vid 5 respektive 20°C, dvs betongunderlag och

lufttemperatur har i respektive fall varit 5 och 20°C.

Appliceringen har utförts dels över hel betongplatta men också

medelst uppgjutning i (siliconbehandlade) metallringar (diameter

50 mm) som fixerats på betongplattan. Förseglingen har härdat

vid aktuell appliceringstemperatur.

På den över hela ovanytan förseglade provplattan har tre prov-

ytor (diameter 50 mm) försiktigt borrats eller skurits ut, ner

till betongen.

På varje provyta limmas en stálstämpel (diameter 50 mm) fast med

ett tunt lager tvåkomponent epoxilim (AW 106 + HV 953; 1:1).

Vid provning drages stålstämpeln loss med dragkraftsökningen

200 N/s. Dragkraften appliceras lodrätt mot provplattan. En MTS-

dragprovningsutrustning har använts. Dragkraften vid brott lik-

som typ av brott registreras.
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Tabell 5: Vidhäftning mot betong för undersökta förseglings-
produkter

Produkt Temp. (°C) Dragkraft vid brott (N/mz) Typ av brott
Blandn. Applicering
/Appl. Hela betong- I ringar

ytan

NHSZT 20/20 4,8 4,4 Brott i betongen

(5,1 4,7 4,5) (5,0 3,8 1,0*)

10/5 5,0 4,1 Brott mellan

(4,7 5,2 5,2) (4,4 3,5 4,3) betong och för-

segling samt i

förseglingen

(ringar)

NHSZT tix 20/20 4,7 5,1 Brott i betongen

(5,0 4,3 4,8) (5,6 4,9 4,8)

10/5 4,7 3,5 Brott mellan och

(4,9 4,5 - *) (4,4 2,6 3,5) i förseglings-

skikten samt i

betongen

NH750-751 20/20 4,6 4,5 Brott i betongen

(4,4 4,8 4,7) (5,7 3,0 4,8)

10/5 4,6 5,0 Brott i betongen

(4,3 4,4 5,1) (4,7 6,1 4,2)

NH750-751-X 20/20 4,7 4,0 Brott i betongen

(5,3 3,2 5,5) (4,4 3,8 1,8*)

10/5 5,4 4,9 Brott i betongen

(5,5 5,5 5,3) (4,3 4,7 5,8)
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Tabell 5: Forts.

 

Produkt Temp. (°C) Dragkraft vid brott (N/mz) Typ av brott

 

Blandn. Applicering
/Appl. Hela betong- I ringar

ytan

1114882-880 20/20 5,4 4,8 Brott i betongen

(4,7 5,7 5,9) (3,6 5,9 4,9)

10/5 4,8 Brott i betongen,

(3,0 5,5 5,8) (2,8 2,0 6,0) mellan förseglings-

skikt (ringar)

samt limbrott

NHSS tix 20/20 4,4 Brott i betongen

(3,9 4,2 5,0)

Rescon CF-S 20/20 2,7 2,9 Brott mellan

(2,6 2,9 2,7) (3,4 2,7 2,7) försegling och

betong

10/5 2,5 2,3 Brott mellan

(3,1 2,2 2,2) (1,6 2,3 3,0) försegling och

betong

Stabilopox 20/20 4,7 5,8 Brott i betongen

LUB KB 10 (4,7 4,6 4,7) (5,7 5,7 5,9)

10/5 4,1 4,7 Brott i betongen

(4,6 3,1 4,7) (5,0 4,2 4,8)

Stabilopox 20/20 4,2 5,1 Brott i betongen

LMB KB 12 (3,8 4,2 4,5) (5,2 3,9 6,3)

10/5 4,5 4,6 Brott i betongen

(5,1 4,0 4,3) (5,3 3,8 4,5)

 

* Limbrott
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3.6.2 Vidhäftning mot gjutasfalt

Brott uppstår huvudsakligen i gränsytan mellan försegling och

gjutasfalt. Uppmätta dragkrafter varierar från 0,5-1,7 N/mm2

(tabell 6). Lägst vidhäftningsresultat uppvisar produkterna

NM750-751-X samt NMSS Tix. Den senare spricker upp (genomgående

sprickor) vid pågjutningen av gjutasfalt. Anledningen torde vara

krympningseffekter under inverkan av värmen (240°C) från gjut-

asfalten, varvid någon vid denna temperatur flyktig komponent i

förseglingsprodukten avgår.

3.6.2.1 Provningsmetod

Provningsförfarandet överensstämmer med det som beskrivits i

3.6.1.1.

Provplattorna har tillverkats enligt följande:

Prov gjutes upp i ett skikt på siliconpapper, som botten i en

stålfonm (175 mm x 350 mm), till en tjocklek av cirka 2 mm och

får hårda till efterföljande dag. Beläggningsgjutasfalt (cirka 5

kg, 240°C) pågjutes därefter till en tjocklek av cirka 3 cm.

Då provplatta och form kallnat tages formen bort och provplattan

vändes.

Då förseglingen härdat minst 7 dygn limmas stålstämplar fast

enligt 3.6.1.1. Runt stålstämpeln genomskäres sedan förseglingen

försiktigt ner till gjutasfalten.

Vid provning drages stålstämpeln loss enligt tidigare beskrivet

förfarande.
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Tabell 6: Vidhäftning mot gjutasfalt för undersökta förseg-

  

lingsprodukter.

Produkt Dragkraft vid brott Typ av brott

(N/mz)

NHBZT 1,4 Brott mellan försegling

(1,1 1,4 1,6) och gjutasfalt

NHBZT tix 1,5 Brott mellan försegling

(1,5 1,5 1,4) och gjutasfalt

RH750-751-X 0,6 Brott mellan försegling

(0,5 0,5 0,8) och gjutasfalt

NHB82-880 1,2 Brott mellan försegling och

(1,5 1,0 1,2) gjutasfalt samt ngt i gjut-

asfaltens yttersta skikt

NHBS Tix. 0,5 Brott i gjutasfaltens

(0,4 0,5 0,5) yttersta skikt samt mellan

försegling och gjutasfalt

Rescon CF-S 1,3 Brott mellan försegling och

(1,2 1,3 1,2) gjutasfalt samt ngt i gjut-

asfaltens yttersta skikt

Stabilopox Brott mellan försegling

LNB KB 10 (1,2 0,9 -*) och gjutasfalt

Stabilopox 1,7 Brott mellan försegling

DNB KB 12 (1,6 1,7 1,7) och gjutasfalt

 

* Provytan lossnade vid utskärning
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3.6.3 Vidhäftning mot polymerbitumenmatta

Vidhäftning mellan försegling och polymerbitumenmatta har undersökts

för ett mindre antal av förseglingsprodukterna (NM52T tix, NM882-880

och NM55 tix). Polymerbitumenmattorna Beta SA 250 N, Force Pont 5000

och_ Force Pont 5000 S har i huvudsak använts (SBS-modifierade bitu-

menmattor, godkända för isolering av svenska betongbroar enligt Bro-

norm -88 [1]). För NM52T tix har dessutom provningsresultat angående

vidhäftning mot ytterligare tre polymerbitumenmattor, varav två SBS-

modifierade och en APP-modifierad (Derbigum), medtagits. Erhållna

vidhäftningsresultat redovisas i tabell 7.

Uppmätta dragkrafter uppgår som regel till cirka 1 N/mm2 mot SBS-mo-

difierade mattor. För produkt NM882-880 uppstår brott mellan de två

applicerade förseglingsskikten (jfr 3.7.1, tabell 11). NM52T tix upp-

visar sämre vidhäftning mot matta YEP 5500 än mot övriga SBS-bitumen-

mattor. (YEP 5500 har lägre fillerhalt (ca 15 vikt-%) än övriga SBS-

bitumenmattor och skiljer sig för övrigt från produkt YEP 6000 med

avseende på typ av bitumen men ej polymer).

3.6.3.1 Provningsmetod

Provningsförfarandet överensstämmer med det som beskrivits i 3.6.1.1.

Prov appliceras på polymerbitumenmatta som svetsats fast på en be-

tongplatta enligt föreskrift. Förseglingen utförs i två skikt, till

en total skikttjocklek av cirka 2 mm. Förseglingen får härda till ef-

terföljande dag, varefter den värmechockas (en varm betongplatta

(180°C, ca 6 kg) har placerats på förseglingen med siliconpapper

emellan och fått kallna där).

Då förseglingen härdat minst 7 dygn utförs vidhäftningsprovning.

Stålstämplar limmas fast enligt 3.6.1.1. Runt stålstämplarna genom-

skäres sedan försegling och matta ner till betongunderlaget. Vid

provning drages stålstämpeln loss enligt tidigare beskrivet förfa-

rande.
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Tabell 7: Vidhäftning mot polymerbitumenmatta för undersökta
förseglingsprodukter

Produkt- Dragkraft vid brott Typ av brott

kombination (N/EEF)

NHSZT tix

- Beta SA 250 N 0,9 Brott mellan matta
och underlag

- Force Pont 5000 0,9 Brott mellan matta
och underlag

- Force Pont 5000 S 0,9 Varierande brott

YEP 6000

YEP 5500

Derbigum

HH882-880

- Beta SA 250 N

- Force Pont 5000

NHSS tix

Beta SA 250 N

Force Pont 5000

- Force Pont 5000 8

(0,9 0,9 0,9)

> 1,1

0,6
(0,6 0,6 0,5 0,5)

0,1-0,8
(0,8 0,4 0,6 0,1 0,7)

(1,0

(0,9

(1,1

Brott mellan matta
och underlag

Brott mellan för-
segling och matta

Brott mellan för-
segling och matta

Övre förseglings-
skiktet lossnade
helt vid utskärning
F Ö varierande brott

Brott mellan för-
seglingsskikten

Brott mellan för-
segling och matta

Brott i huvudsak

mellan matta och

underlag

Brott mellan gra-
nulater och matta

 

* Limbrott
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3.7 Spricköverbryggande förmåga

Den spricköverbryggande förmågan har provats vid -20°C för ak-

tuella kantförseglingsprodukter. Provningen har omfattat ut-

mattning, då en betongspricka varierats 0,2 mm (0,5-0,7 mm) med

hög hastighet under 1000 pulser. Därefter har i något fall

sprickan statiskt vidgats ytterligare. Drag- och tryckkrafter

har registrerats och förseglingen bedömts visuellt under prov-

ningens gång, samt efter avslutad provning.

Provningsmetodiken överensstämmer i huvudsak med motsvarande

metodik för polymerbitumenmatta [1, 10]. (Figur 9)

Provning har utförts på icke åldrad provplatta samt på provplat-

ta som åldrats.

Erhållna provningsresultat redovisas i tabellerna 8-14.

KvIinngor Lastce" *3929 MTS-hydraulcylinder
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Figur 9. Provningsutrustning för undersökning av spricköver-
bryggande förmåga.

Frekvens 0.001 - 4 Hz
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För samtliga produkter (undantaget Rescon CF-S) har höga drag-

krafter registrerats (5-15 kN) och brott som regel uppstått i

ett tidigt skede av provningen.

Jämförelsevis kan nämnas:

- Vid samma provningsförfarande på ett antal (ca 20) polymer-

bitumenmattor (tjocklek 4,5-5,5 mm, stomme 200-300 g/mz) har

dragkrafter mellan 1-4 kN registrerats.

- Motsvarande värden för en polyuretanisolering (tjocklek

3,5-6 mm) har varit 1-1,5 kN.

- För att 'förspräcka' en icke isolerad betongplatta i prov-

ningsutrustningen åtgår maximalt cirka 3 kN. (Betongplattan

är då försågad så att cirka 5 mm återstår till fullständigt

genombrott. En provning har utförts).

Förseglingsskiktet "förstärker" således betongplattans ovansida

så att förhållandevis höga dragkrafter åtgår för att erhålla en

s.k. startspricka genom betongplattan. Detta har för epoxiisole-

ringen resulterat i brott och/eller vidhäftningsförluster enligt

något av följande tre alternativ:

1) Isoleringen får vid provningens start ett genomgående brott,

samtidigt som betongplattan förspräcks. (NM 52 T tix

(9-13 kN); NM 55 Tix; NM 882-880 (5-7 kN); Rescon CF-S; Sta-

bilopox LMB XB 10 (8-11 kN)).

2) Vidhäftningsförluster uppstår under provningen. Brott upp-

står då i betongen och ej i gränsytan mellan isolering och

betong. (Isoleringen lossnar med vidhängande betongskikt).

(NM 750-751 (10-14 kN)).

3) Kombinerat genomgående brott och vidhäftningsförluster upp-

står. (Stabilopox LMB KB 12 (9-15 kN)).



34

Att de aktuella epoxiprodukterna uppför sig olika torde i huvud-

sak bero på skillnader beträffande produktens hårdhet och spröd-

het vid låga temperaturer, produktens förmåga att penetrera in i

betongen samt variationer i tjocklek (2-4 mm har erhållits).

Provade produkter uppvisar ej "önskvärd" spricköverbryggande

förmåga. (Registrerade dragkrafter (5-15 kN) ligger som regel

avsevärt högre än för t.ex. isoleringsmattor och polyuretan-

isolering (1-4 kN).)

Tabell 8: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt NH.52T tix

 
 

Produkt Dragkraft (kN)
Skikt- Dynamisk provning Registrerad
tjocklek antal lastvåxl . brottkraft
hun) (0 . . . . . ..1000) (kN)

NH 52T tix
1. 2-2,5 Genomgående brott upp- 9,2

står vid provningens
start

2. 3 Genomgående brott upp- 9,0
står vid provningens
start

Åldrade plattor

3. 3-3,5 Genomgående brott upp- 12,5
står vid provningens
start

4. 2,5-3 Genomgående brott upp- 9,2
står vid provningens
start

 

Kommentar: Samtliga provplattor spricker då betongen för-

spräcks. Inga vidhäftningsförluster uppstår. Isoleringen kan ej

(med hjälp av t ex kniv eller mejsel) lösgöras från betongen i

direkt anslutning till avslutad provning (provplattan -20°C).
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Vid tidigare utförd provning på samma material (tjocklek 1-3 mm)

har motsvarande resultat erhållits (brottkraft 6-7 kN).

Produkt NM 55 Tix Försegling uppvisar vid motsvarande provning i

stort samma resultat som.NM 52T tix.

Tabell 9: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt nu 750-751.

 

 

Produkt Dragkraft (kN)
Skikt- Dynamisk provning

tjocklek antal lastväxl.
(mun 0 15 250 500 750 1000

nu 750-751
1. 3 12,8 11,5 11,07 10,95 10,26 10,79

2. 2-4 10,7 11,5 10,64 10,54 10,46 10,39

Åldrade plattor

3. 3 13,5 13,7 12,6 12,45

4. 3-4 10,4 10,02 9,80 9,68 9,58

 

Kommentar: Samtliga provplattor är vid provningens start påtag-

 

ligt böjda, vilket kan bero på "krympningseffekter" hos epoxima-

terialet.

För icke åldrade provplattor har gjorts försök att efter avslut-

ad dynamisk provning, statiskt dra provplattorna till brott

(1 mm/60 3). Vid cirka 14 kN dragkraft och cirka 2 mm registre-

rad sprickvidd har dock respektive provning avbrutits. Ingen

sprickbildning har uppstått.

På åldrade provplattor uppstår genomgående brott i förseglingen

efter 825 respektive 970 lastväxlingar.
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För samtliga provplattor konstateras stora vidhäftningsförlus-

ter. Brott uppstår någon eller några mm ner i betongen. Hela

förseglingsskiktet (med betongskikt) kan "för hand" brytas loss

från betongplattan (i ett stycke) efter avslutad provning (För-

seglingen är vid -20°C styv och hård).

Tabell 10: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt nu.750-751-x.

 

 

Produkt Dragkraft (kN)

Skikt- Dynamisk provning
tjocklek antal lastvåxl.
(mun 0 15 250 500 750 1000

uu.750-751-x

1. 2 11,3 10,7 10 (med brott efter
127 lastväxl.)

2. 2-3 Se kommentar

Åldrade plattor

3. 2 11,6 11,9 med brott efter 1 lastväxl.

4. 2 Se kommentar

 

Kommentar: För provplattorna 2 och 4 har endast statisk prov-

ning, med draghastighet l mm/6O s till brott, utförts. För plat-

ta 2 uppstår brott vid dragkraften 11,7 kN, och 1,9 mm registre-

rad sprickvidd. Motsvarande värden för platta 4 är 11,5 kN och

0,6 mm.

Då förseglingen spricker sönder sker detta utan att vidhäft-

ningsförluster samtidigt uppstår kring sprickan. Förseglingen

kan dock med hjälp av mejsel bändas loss i stycken varvid ett

tunt lager betong följer med.
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Tabell 11: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt NM 882-880.

 

 

 

Produkt Dragkraft (kN) Registrerad
Skikt- Dynamisk provning brott- sprick-
tjocklek antal lastvâxl. kraft öppning
(n) ( - - - . - - 1000) (kl) (In)

nu 882-880

1. 2,5 Genomgående brott 7,4 0,08
uppstår vid prov-
ningens start

2. 3 -"- 6,2 0,15

Åldrade plattor

3.*) 2,5 -"- 6,7 0,25

4. 2,5 - - 5,0 0,14

 

*) Plattan var ej (som övriga plattor) förankrad med 'extra
fastspånningsanordning" vid provningen, varför glidning kan
ha uppstått.

Kommentar: Samtliga provplattor spricker då betongen förspräcks 

(med draghastighet 1 mm/6O s till 0,5 mm spricköppning). Inga

vidhåftningsförluster uppstår. Förseglingen kan ej (med hjälp av

t ex kniv eller mejsel) lösgöras från betongen i direkt an-

slutning till avslutad provning (provplattan -20°C) men kan

"skiktas" (applicerad i två skikt om vardera ca 1 mm).
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Tabell 12: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt Rescon CF-S

 

 

Produkt Dragkraft (kN)

Skikt- Dynamisk provning
tjocklek antal lastvåxl.
Cum) (0 . . . . . . . . . . . . . . ..1000)

Rescon CF-S
1. 2-3 Genomgående brott upp-

står vid provningens
start

2. 2-2,5 Genomgående brott upp-
står då provplattan spänns
fast i provutrustningen

3. 2,5 Genomgående brott upp-
står då provplattan spänns
fast i provutrustningen

4. 2 Genomgående brott upp-
står vid provningens
start

Åldrade plattor

5. 2,5-3 Genomgående brott upp-
står vid provningens
start

6. 2-2,5 Genomgående brott upp-
står då provplattan spänns
fast i provutrustningen

 

Kommentar: Samtliga provplattor spricker vid inspänning i prov-

ningsutrustningen eller då betongplattan förspracks. Brottkraft

har ej registrerats men ligger betydligt lagre än för t ex

NM 52T tix.

Då isoleringen spricker sönder sker detta utan att vidhäftnings-

förluster uppstår kring sprickan. Förseglingen kan ej (med hjälp

av t ex kniv eller mejsel) lösgöras från betongen i direkt an-

slutning till avslutad provning (provplattan -20°C).
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Förseglingen är hård och spröd vid -20°C. Den mjuknar vid rums-

temperatur (lösgjord provbit kan då lätt rivas sönder för hand).

Förseglingen har på åldrade plattor mörknat (från grå till brun-

 

 

  

 

grå).

Tabell 13: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantförseg-
lingsprodukt Stabilopox LUB KB 10

Produkt Dragkraft (kN)

Skikt- Dynamisk provning
tjocklek antal lastvåxl.
(nu) 0 15 250 500 750 1000

Stabilopox
LHB XB 10

1. 3-4 7,5 9,35 8,95 8,89 8,85 8,82

2. 3 Genomgående brott uppstår vid prov-
ningens start (10,7 kN)

Åldrade plattor

3. 2-2,5 Genomgående brott uppstår vid prov-
ningens start (8,3 kN)

4. 2 Genomgående brott uppstår då provplattan
spänna fast i provutrustningen

Kommentar: Samtliga provplattor är vid provningens start påtag-

ligt böjda, vilket kan bero på krympningseffekter hos epoxrmate-

rialet. (Mest böjd är platta 4).

Tre av fyra provplattor spricker före den dynamiska provningens

start. För platta 1 kan konstateras att glidningar uppstått,

varför registrerade sprickvidder (O,5-0,7 mm) ej överensstämmer

med den verkliga situationen. Då förseglingen spricker sönder

sker detta utan att vidhäftningsförluster uppstår kring

sprickan. Förseglingen kan svårligen (med hjälp av t.ex. kniv

eller mejsel) delvis

750-751

medfölj

(ej som NM 750-751 och NM

lösgöras från betongplattan varvid ett betongskikt

i ett stycke

..X)

er förseglingen.
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Tabell 14: Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för kantför-
seglingsprodukt Stabilopox LNB KB 12

Produkt Dragkraft (kN)
Skikt- Dynamisk provning Registrerad

tjocklek antal lastvåxl. brottkraft
(mm) (0 . . . . . . ..1000) (kB)

Stabilopox
LUB KB 12

1 3 Genomgående brott upp-
står vid provningens 8,5
start

2. 3-3,5 Genomgående brott upp-
står vid provningens 13,0
start.

Åldrade plattor

3. 2,5-3,5 Dynamisk provning har genom-
förts (13-11.5 kN ggg vid
temp.-17,5°C

4 3 Genomgående brott upp-
står vid provningens 15,4
start

Kommentar: Provplattorna är vid provningens start påtagligt

 

böjda vilket kan bero på krympningseffekter hos epoximaterialet.

Provplattorna spricker vid provningens start (undantaget platta

3 som provats vid avvikande temperatur). På provplattorna 4 (och

3) uppstår vidhäftningsförlust och förseglingen kan efter

slutad provning för hand" brytas loss

av-

från betongplattan (som

för produkt NM 750). Förseglingen på plattorna 2 och 4 spricker

vid provningens start utan att vidhäftningsförluster uppstår.
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3.7.1 Provningsmetod

Prov appliceras enligt föreskrift på betongplatta (200 mm x

350 mm x 35 mm). Betongplattan är specialtillverkad (vid KTH),

av kvalitet K40, sandblästrad och försågad på mitten för att in-

ducera en spricka där. 150 mm x 300 mm av betongplattans ovanyta

förseglas.

Ett antal provplattor har åldras före provning. De utsätts för

tenmisk chock, lagring i vägsaltlösning, termisk lagring och

frys-tö-cykler, enligt ett åldringsschema. Åldringen varar to-

talt 39 dygn.

Tenmisk chock innebär att en varm (180°C) betongplatta placeras

på provplattans förseglade sida och får svalna där. Silikonpap-

per skiljer de båda plattorna åt. Lagring i vägsalt pågår där-

efter under 10 dagar. Provplattan placeras då i en 18%-ig NaCl-

lösning så att förseglingen (men inte betongen) kommer i direkt

kontakt med lösningen. (Provplattorna vilar på stöd med den iso-

lerade ytan i kontakt med lagringsvätskan). Termisk lagring vid

70°C under 21 dagar tar därefter vid och åldringsschemat av-

slutas med 7 frys-tö-cykler, varvid provplattan placeras omväx-

lande i vatten, kyla (-15°C) och värme (70°C).

 

Provplattan "förstärks" men en stålplatta (150 mm x 350 mm x

3 mm) som skruvas fast på provplattans förseglade ovansida

(skruvgängor finns ingjutna i betongplattan). Provplattan för-

sågas därefter ytterligare så att ca 5 mm återstår till isole-

ringen ("Förstärkningsplattan" ska förhindra att provplattan

på grund av restspänningar i betongen spricker upp ytterligare

efter sågningen).

Provplattan tempereras före provning vid -20°C (över natt).

Före provning placeras provplattan i provutrustningen (figur 9),

metallplattan tas bort, provplattan spännes fast och belastas

med två tryckplattor om vardera 150 kg. Avståndet mellan tryck-

plattorna är 10 mm.
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Provplattan spräckes därefter försiktigt, varvid en s k naturlig

spricka uppstår. Då betongen spricker upp registreras som regel

en sprickvidd på <0,3 mm.

Vid den dynamiska provningen varieras sedan sprickvidden med

0,2 mm; mellan 0,5 och 0,7 mm. (Betongsprickan öppnas till

0,5 mm med hastigheten l mm/60 s). Drag- och tryckkrafter re-

gistreras och provplattan observeras visuellt under provningens

gång. Efter lOOO lastväxlingar vid frekvensen l Hz (l puls/se-

kund) är den dynamiska provningen avslutad. Provplattan tas

slutligen ut ur utrustningen och undersöks genast okulärt med

avseende på olika typer av brott i förseglingen, som sprick-

bildning och vidhäftningsförlust längs betongsprickan.

Förseglingens "totala" vidhäftning bedöms liksom eventuell

blåsbildning, färgförändringar m.m.

4 KOMMENTAR

Kantförseglingens primära uppgift är att i kombination med övrig

broisolering skydda betongen från vatten- och vägsaltnedträng-

ning, som i sin tur kan resultera i nedbrytningsprocesser av

olika slag, med betongskador och armeringskorrosion som följd.

[10].

Kantförseglingen utsätts för i stort sett samma påverkan som

övrig brobaneisolering, varför också motsvarande fordringar bör

ställas.

Vattentäthet är en allmän förutsättning liksom beständighet mot

vägsalt, alkali (och i speciella fall även andra kemikalier),

åldringsbeständighet samt beständighet mot höga och låga tempe-

raturer. Dessutom krävs god vidhäftning till underlaget (betong,

brobaneisolering) och överliggande skyddslager. Sprickor och

sprickrörelser uppstår i betongen varför viss spricköverbryggan-

de förmåga krävs. Förseglingen bör vidare vara mekaniskt stabil

och tåla påfrestningar som tryck- och dragpåkänningar vid olika

temperaturer. Beträffande utläggningsarbetet bör förseglingen
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vara enkel och lätt att utföra samt perforationsbeständig (spet-

siga stenar trycks in i förseglingen i samband med att ett

skydds(bind)lager av asfaltbetong läggs på).

Speciella krav angående arbetsmiljö och hälsoaspekter blir ak-

tuellt för förseglingsprodukter av epoxi- och polyuretantyp [2].

Som inledningsvis nämnts (avsnitt 1) utförs kantförsegling på

svenska broar i huvudsak med tjärepoxi, (två godtagna tjärepoxi-

preparat ingår i Bronorm 88, 8 Förteckning, 1991. Produkterna

har godtagits på "erfarenhetsbasis'). Kantförsegling kan också

utföras med isoleringsmatta som godtagits av Vägverket (enligt

Bronorm 88).

På grundval av utförd laboratorieprovning redovisad i denna un-

dersökning, motsvarande provning av polymerbitumenmatttor för

brobaneisoleringsändamål [1, 10] samt erfarenheter i fält, kan

en jämförelse mellan kantförsegling med (tjär)epoxi och isole-

ringsmatta göras.

Fördelarna med kantförsegling av (tjär)epoxi är framför allt

god vidhäftning mot betongunderlaget, enkel appliceringsteknik

samt det faktum att förseglingen blir fri från skarvar och kan-

ter.

Till nackdelarna hör bl a hälsoriskerna [2]. Jämfört med poly-

merbitumenmattans egenskaper har kantförsegling med (tjär)epoxi

dessutom sämre vidhäftning mot skyddslager av asfaltbetong, lik-

som sämre flexibilitet och spricköverbryggande förmåga vid låga

temperaturer.

Kantförsegling med isoleringsmatta är emellertid ur teknisk syn-

vinkel ett mer komplicerat alternativ och framför allt betydligt

dyrare (cirka 800 kronor per meter, enligt danska uppgifter) än

försegling med t ex NM 52T tix (cirka 300-350 kronor per kvad-

ratmeter3 motsvarar cirka 100 kronor per meter). I Danmark an-

vänds idag i huvudsak kantförseglingssystem med isoleringsmatta

(figur 10). Erfarenheterna är goda. Vid Vejlaboratoriet i
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Roskilde provas isoleringsmattans förmåga att motstå inspän-

ningstryck [12]. I bilaga 2 redovisas några danska förslag till

tekniska lösningar, när det gäller kantforsegling med isole-

ringsmatta.

 

Figur 10. Kantförseglingsteknik med isoleringsmatta (Pet 1 I
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4.1 Förslag till provningsprogram

På grundval av provningsresultat och erfarenheter dokumenterade

i detta Notat har ett förslag till provningsprogram och krav-

specifikationer för kantförseglingsprodukter av epoxityp tagits

fram. Förslaget avser produkter för kantförsegling av betong-

broar och har utarbetats tillsammans med Vägverkets Broteknik-

sektion. Aktuellt provningsprogram och specifikationer har sam-

manställts i tabell 15.

Kantförseglingsprodukt av epoxityp bör ur hälsovådlighetssyn-

punkt vara tjärfri och innehålla minsta möjliga mängd lättflyk-

tiga komponenter.

Det åligger lämpligen tillverkaren att lämna teknisk beskriv-

ning, produktinformation (angående de i harts och hårdare in-

gående komponenterna) samt information om risker och skydds-

åtgärder (se bilaga 3).

Produkterna (harts och hårdare) förpackas och märks i över-

ensstämmelse med Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser och anvis-

ningar [1, 8, 131. Härutöver anges lämplig lagringsmiljö samt

uppgift om produktens hållbarhet vid lagring (längsta tillåtna

lagringstid). Speciella anvisningar angående produktens appli-

cering och handhavande anges vid behov.

Produkten ska kunna appliceras på i praktiken godtagbart sätt,

varför uppgifter angående "potlife" och viskositet vid före-

kommande temperaturer är av stor vikt. Applicering vid tempera-

turer ner till 5°C är ett krav.

Potlife anger den tid från det harts och hårdare blandats ihop

tills dess blandningen på grund av för hög viskositet blivit

omöjlig att använda. Potlife beror i hög grad på utgångstempe-

ratur och mängd material.
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Föreslaget provningsprogram har, med tanke på användnings-

områdets förhållandevis ringa omfattning, begränsats i största

möjliga utsträckning.

Tillverkaren föreslås för sin produkt uppge värden angående föl-

jande karaktäriserande egenskaper:

Densitet för harts och hårdare.

Bestämning utförs t ex enligt 318 184 111 eller DIN 51 757,

vid 23°C. Metoden anges.

Viskositet vid 23 och 10°C.

Bestämning utförs enligt DIN 53214 (vid skärspänning

15 N/m?) eller motsvarande. Metoden anges.

Potlife vid initialtemperatur 23°C.

Bestämning utförs med provkvantitet 100 g och cylindrisk

behållare med isolerade sidor och botten. Tiden tills dess

produkten blir praktiskt omöjlig att applicera anges (eller

tills blandningstemperaturen stigit till 55°C). Alternativt

utförs provning enligt ASTM D 2393 eller enligt tyskt prov-

ningsförfarande [7]. Metoden anges.

Ovan nämnda uppgifter bör ingå i tillverkarens tekniska beskriv-

ning av produkten.

I provningsprogrammet föreslagen provning avser följande para-

metrar:

Flyktiga beståndsdelar hos härdad produkt, harts respektive

härdare.

Provning utförs enligt DIN 53216 och SIS 184122 (jfr 3.1).

Härdat prov (24 timmar) värmelagras 3 timmar vid 105°C, lik-

som harts respektive hårdare.

Följande kravnivåer föreslås:

- Andelen flyktiga beståndsdelar får för härdat prov ej
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- Andelen flyktiga beståndsdelar får för harts och hårdare

tillsammans ej överstiga 15 vikt-%. (Komponenterna provas

var för sig).

.Hårdhet (efter 7 dygns härdning).

Provning utförs med hjälp av hårdhetsmätare, enligt

provningsmetod ASTM D 2240 (jfr 3.2). Provning utförs vid

rwmstemperatur samt vid 50°C.

Följande kravnivåer föreslås:

- Provets hårdhet ska vid rumstemperatur uppgå till minst

60 D Shore.

- Provets hårdhet ska vid 50°C uppgå till minst 50 D Shore.

Härdningstid.

Provning utförs enligt ovan angivet förfarande, på prov som

härdat vid rumstemperatur respektive 5°C.

Följande kravnivåer föreslås:

- Provet ska, efter härdning 1 dygn vid rumstemperatur, ha

uppnått minst 75% av fullt uthärdat provs hårdhet.

- Provet ska efter härdning 2 dygn vid 5°C ha uppnått minst

50% av fullt uthärdat provs hårdhet.

vattenlagring.

Prov vattenlagras 3 månader vid rumstemperatur respektive

70°C. Vattenabsorption och hårdhet bestäms (jfr 3.2.3).

Följande kravnivåer föreslås:

- Viktökningen för prov som vattenlagrats 3 månader vid

rumstemperatur får uppgå till maximalt 2,0 vikt-%. Pro-

vets hårdhet får efter vattenlagringen ej understiga
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60 D Shore.

- Viktförändringen, för prov som vattenlagrats 3 månader

vid 70°C, får uppgå till maximalt 3,0 vikt-%.

.Alkalibestândighet.

Applicering på betongklossar, lagring 3 månader samt bedöm-

ning utförs enligt beskrivet förfarande (jfr 3.5). Förseg-

lingen ska efter avslutad lagring vid rumstemperatur och

90-100% relativ luftfuktighet inte uppvisa blåsbildning el-

ler försämrad vidhäftning till betongunderlaget.

Vidhåftning'mot betong respektive gjutasfalt.

Provning utförs enligt beskrivet förfarande (jfr 3.6). Prov

blandas och appliceras vid rumstemperatur. Vid applicering

på betongplatta, appliceras över hela provplattan (ej i

ringar).

Följande kravnivåer föreslås:

- Vidhäftningen mot betong ska uppgå till minst 3,0 N/mm?

(med brott huvudsakligen i betongen).

- Vidhäftningen mot gjutasfalt ska uppgå till minst

1,0 N/mmz. Inga sprickor, krympningseffekter eller skikt-

ningar får uppstå i kantförseglingen.

Beträffande provning av aktuella produkters lågtemperaturegen-

skaper, har ingen av de inom projektarbetet använda metoderna

visat sig ge meningsfulla provningsresultat (jfr 3.3 och 3.7).

Ytterligare undersökningar föreslås för utveckling av bättre

och mer relevant provningsmetodik.

Provning enligt i tabell 15 angivet provningsprogrmm (provning

nummer 4-9) beräknas kunna utföras vid VTI till en kostnad av

12-15000 kronor.
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Tabell 15: Förslag till krav för kantförseglingsprodukt av epoxityp.

Provning Krav Kammentar

1. Densitet (harts Anges Utförs av till- Metoden anges
och hårdare) verkaren

2. Viskositet Anges Utförs av till- Metoden anges
Produkten ska i prak- verkaren
tiken vara applicerbar
ner till 5°C

3. Potlife Anges Utförs av till- Metoden anges
verkaren

4. Flyktiga bestånds- 5 2,0 vikt-t Härdad produkt Efter värme-
delar (24 tim) lagring 3 tim

vid 105°C
5 15 vikt-t Totalt i harts

Hårdhet

Hårdningstid

vattenlagring
- Viktökning
- Hårdhet

- Viktförändring

Alkalibeståndighet

Vidhåftning
- Betong

- Gjutasfalt

2 60 D Shore

2 50 D Share

2 75% av fullt uthärdad
produkts hårdhet

2 50% av fullt uthärdad
produkts hårdhet

2,0 vikt-t
60 D ShareI

V
I
A

_<_ 3,0 vikt-%

Ingen blåsbildning
eller försämrad
vidhäftning

3 3,0 N/mz

2 1,0 thm? Inga
sprickor, krympeffek-
ter eller skiktningar

och hårdare

Vid rumstemp.

Vid 50°C

Efter härdning
24 tim vid rumstemp

Efter härdning
48 tim vid 5°C

Efter 3 månaders

Utförs på fullt
uthärdad produkt
Metod: ASTM D 2241

Metod: ASTM D 2241

lagring vid rumstemp

Efter 3 månaders
lagring vid 70°C

månaders
(ca 100%

luftfuk-

rumstemp)

Efter 3
lagring
relativ
tighet,

Utläggningstemp
240°C

Prov applicerat
på betong. Vi-
suell bedömning
och manuell
"peeling"

Dragkraftsök-
ning: 200 N/s.
Dragytans ra-
die: 25 mm
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Tabell: Hårdhetsbestämning under härdning vid rumstemperatur.

Produkt Hårdhet under hårdning vid 23°C (D Shore)
Efter antal dygn

1/2 1 2 4 7 8 9

NH.52 T 40* <10 70 75 79 81 81 81
(38 (69 70) (73 76) (77 80) (81 82) (81 80)

42)

nu 52 T tix <10 86* 60 64 71 69 70 70
(82 (57 (60 67) (72 70) (66 72) (65 69 (66 70
90) 62) 74 72) 74 71)

NH.750-751 52* <10 58 63 67 69 70 72
(46 (60 55) (65 61) (68 65) (69 68) (69 67 (70 70
58) 72 72) 73 74)

I! 750-751-X 72* 22 63 68 69 72 73
(74 (22 (63 63) (67 68) (69 68) (73 71) (73 72)

69) 21)

IH.882-880 48* <10 65 78 76 79 78
(49 (65 65) (78 78) (76 76) (78 79) (78 77)

46)

nu 55 Tix 86* 43 88* 61 73
(87 (41 (88 (60 (73 72)

84 44) 88) 61)

Rescon 30* <10 77* 30 83* 36 41 47 46 43
CF-S (28 (78 (30 (84 (37 (41 42) (48 46) (45 46)

32) 76) 30) 82) 34)

Stabilopox 62* 17 46 56 64 70 71
HKB KB 10 (61 (17 (45 46) (56 55) (64 64) (71 68) (71 70)

62) 17)

Stabilopox 76* <10 67 70 75 77 79 81

LUB KB 12 (75 (67 67) (71 69) (76 74) (78 76) (79 78) (80 81)
77)

 

* A Shore enheter
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Tabell: Hårdhetsbestämning under härdning vid 5°C.

Produkt Hårdhetunder hårdning vid 5°C (D Share)
Efter antal dygn

1 2 3 4 7 8 9

NH.52 T 43* <10 51 65 70 80 80
(42 (50 51) (64 65) (70 70) (78 82) (80 80)
44)

nu 52 T tix 81* 39 58 69 73 77 75
(75 (39 (59 56) (70 67) (73 73) (77 77) (73 77)

87) 39)

nu 750-751 55* 90* 25 59 62 66 67 68
(61 49) (90 (24 (60 57) (61 63) (65 66) (66 67) (67 69)

89) 25)

IH.750-751-X 65* <10 50 59 62 69 72
(62 (49 50) (61 56) (63 61) (69 68) (68 69
67) 78 74)

nu 882-880 40* <10 47 65 66 77
(38 (46 47) (64 66) (66 66) (77 76)
41)

RH.55 Tix 69* 25 70
(63 (24 (68 72)
74) 25)

Rescon 48* <10 82* 33 86* 41 51 59 58
CF-S (44 (82 (34 (85 (40 (50 51) (58 59) (58 58)

51) 81) 32) 87) 41)

Stabilopox 82* 32 55 58 62 67 68
LHB KB 10 (82 (28 (51 58) (57 58) (61 63) (66 68) (66 69)

81) 35)

Stabilopox 82* 49 71 73 77 78 77
LUB KB 12 (85 79) (48 50) (74 68) (75 71) (77 76) (79 76) (78 76)

 

* A Shore enheter
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Tabell: Hårdhetsbestämning på fullt uthärdat prov (minst 7 dygn) vid olika

 

 

temperaturer.

Produkt Hårdhet (D Shore)
Provningstemperatur, °C

-20 -10 0 23 50

nu 52 T 87 87 85 81 65
(89 88 (87 87) (85 85 84) (83 83 80 (63 67)
86 86) 81 78 82)

nu 52 T tix 82 83 81 73 59
(81 87 (82 83) (80 82 81) (71 73 (56 62 58)
77 82) 77 69)

nu 750-751 81 77 79 71 58
(81 80) (77 76) (79 79) (69 71 (55 60)

73 71)

nu 750-751-X 82 79 81 74 62
(83 81) (78 79) (80 82) (73 74) (61 62)

IK 882-880 87 80 83 79 55
(87 87) (79 81) (84 81) (77 80) (49 60 55)

Rescon CF-S 77 77 69 47 77* (30
(81 74 75) (76 77) (68 69) (48 45) (76

78)

Stabilopox 83 82 86 75 68
LUB KB 10 (84 82) (82 82) (87 85) (76 79 (67 69)

75 71)

Stabilopox 88 84 89 82 78
LHB KB 12 (89 86) (84 83) (89 88) (83 84 (77 78)

80 83)

 

* A Share enheter
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Tabell: Hårdhetsbestämning under vattenlagring vid rumstemperatur

Produkt Hårdhet (D Shore)
Efter antal månader

0 1/4 1 2 3 4
(1 vecka)

nu 52 T 82 80 81 82 81 72
(83 83 (81 78) (81 81) (83 80) (81 81) (72 72
80 81) 70 72)

nu 52 T tix 72 71 69 71 79 74
(71 73) (71 71) (70 69) (68 74) (79 78) (76 72)

HH.750-751 71 70 72 71 73 76
(69 71 (71 69) (72 72) (72 69) (75 71) (75 76)
73 71)

nu 750-751-X 74 71 70 75 76 72
(73 74) (71 71) (71 69) (75 74) (76 76) (71 72)

NH.882-880 77 74 79 78 71 68
(77 80) (74 73) (76 82) (77 78) (70 71) (69 67)

nu 55 Tix 74 64
(74 73) (66 61 65)

Rescon CF-S 47 31 29 28 34 36
(48 45) (28 33) (31 27) (29 27) (35 33) (35 36)

75* 79* 77* 72* 82* 80*
(74 78) (76 81) (80 74) (72 71) (82 82) (77 84)

Stabilopox 75 74 73 83 78 76
HHB KB 10 (76 79 (76 71) (72 73) (84 81) (78 78) (78 74)

75 71)

Stabilopox 83 80 82 75 83 85
LUB KB 12 (83 84 (81 79) (81 83) (73 76) (82 84) (86 84)

80 83)

 

* A Shore enheter
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Tabell: Viktökning under vattenlagring vid rumstemperatur

  

Produkt Viktökning (%)
Efter antal månader

1/4 1 2 3 4

(1 vecka)

nu.52 T 0,4 1,1 0,9 1,7 2,3
(0,0 0,7) (7,0 1,1) (1,1 1,1 (1,6 1,8 (2,2 2,4

1,0 0,7 1,5 1,9 2,3 2,2)
1,0 0,7) 1,5 1,9

1,8)

HM 52 T tix 0,2 0,8 0,8 1,1 1,1

IH 750-751 0,0 0,9 1,0 1,3 1,0

I! 750-751-X 0,7 1,2 1,1 1,5 1,3

I! 882-880 0,5 0,6 1,1 1,3 1,1

I!! 55 Tix 0,4

Rescon cr-s 0,3 1,2 1,5 1,5 1,7

Stabilopox 0,3 1,2 1,5 1,7 1,9
LHB KB 10 (0,2 0,4) (1,4 1,0) (1,5 1,5) (1,6 1,7) (2,0 2,0 1,6)

Stabilopox 0,2 0,9 0,7 0,9 1,0
IHB KB 12 (0,1 0,2) (1,0 0,7) (0,7 0,7) (1,0 0,8) (1,11,2 0,8)
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Tabell: Hårdhetsbestämning under vattenlagring vid 70°C

Produkt Hårdhet (D Shore)
Efter antal månader

0 1/4 1 2 3 4

(1 vecka)

NH.52 T 82 76 82 75 77 78
(83 83 (77 75) (82 81) (74 75) (76 77) (77 80
80 81) 76 77)

NH 52T ti: 72 66 71 74 80 78
(71 73) (66 66) (72 70) (70 78) (80 79) (74 81)

NH 750-751 71 71 71 74 75 76

(69 71 (71 71) (70 71) (73 74) (75 75) (75 77)

73 71)

NH.750-751-X 74 72 72 76 74 75
(73 74) (71 73) (72 72) (75 76) (74 74) (75 74)

'IK 882-880 77 68 75 79 80 75
(77 80 (67 69) (71 79) (78 80) (79 80) (73 77)
75 75)

nu 55 Ti: 74 79
(74 73) (80 78 79)

Rescon CF-S 47 23 25 27 30 24

(48 45) (22 24) (24 26) (27 27) (26 33) (25 29)

76* 71* 72* 73* 77* 76*
(74 78) (70 71) (70 73) (70 75) (74 79) (72 81)

Stabilopox 75 64 57 60 56 58
LUB KB 10 (76 79 (64 63) (56 57) (61 59) (54 58) (58 58)

75 71)

Stabilopox 83 73 73 65 74 76
DNB KB 12 (83 84 (69 77) (74 71) (67 63) (73 75) (73 78)

80 83)

 

* A Shore enheter
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Tabell: Viktförändring under vattenlagring vid 70°C

Produkt Viktföråndring (%)

Efter antal månader
1/4 1 2 3 4

(1 vecka)

NH.52 T 1,2 -2,0 -2,5 -2,3 -1,6
(1,2 1,2) (-2,1 -1,9) (-3,1 -2,7 (-2,4 -2,2 (-1,9 -1,6

-2,0 -2,2) -2,3 -2,2 -1,3)

Ill 52 '1' tix 0,6 -0,5 -1,6 -1,9 -2,5
(0,5 0,6) (-0,5 -0,5) (-1,7 -1,5) (-1,7 -2,0) (-1,9 -2,4

-3,2 -2,5)

NH.750-751 -0,4 -3,2 -4,1 -4,6 -5,0
(-O,4 -0,3) (-3,5 -2,8) (-4,3 -3,9) (-4,1 -5,0) (-4,8 -5,1

-5,1)

NH 750-751-X 0,4 -2,0 -3,7 -4,0 -4,5
(0,3 0 4) (-2,3 -1,7) (-4,2 -3,2) (-4,1 -3,9) (-4,6 -4,3)

EH.882-880 1,2 -0,2 -1,4 -2,0 -2,5

(110 113) ('Orl '012) ('175 '113) ('211 '118) ('216 '214)

nu 55 Tix -3,7
(-4,1 -3,6 -3,4)

Rescon CF-S 1,7 3,9 5,4 8,0 10,0
(1,8 1,6) (3,8 4,0) (5,3 5,5) (8,3 7 6) (10,7 9,1 10,3)

Stabilopox 2,0 2,4 3,8 5,1 6,2
LNB KB 10 (2,0 1,9) (2,4 2,4) (3,6 3 9) (5,2 4 9) (6,3 6,1)

Stabilopox 1,7 3,1 2,7 4,7 5,2
1148 KB 12 (1,6 1,8) (3,1 3 0) (2,4 3,0) (4,7 4,7) (6,4 3,7 5,3)
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SKÃRET SPOR

FpGEMASSE . TYPE C \

FUGETYPE : 20x20 MM BITUMENFUGE TYPE A\

PÃ KL/EBEBRYDENDE BUNDLAG

EKSPANSDNSANKRE M8/88 C-C = 200 MM

KLEMS KIN NE

KL/EBES IKKE pÃ "VANDRETTE"FLADE

WN. *00 °l°

SLIDLAG

BESKYTTELSESLAG

 

DRENLAG (ÃAB)

     

KLEMSKINNEINDD/EKN ING AF BlTUMEN PLADElSOLERlNG

     

SIGNATURER '-

rn 1 u u :i m FOLIE (KL/EBEBRYDENDE,ELASTISK)

r J TOPMEMBRAN

W BESKYTTELSESMEMBRAN

-:_:::_ BITUMENPLADE

W POLYMERBITUMENPLADE

NOTE '-
-PLADERNE STøDES STUMT UNDER KLEMSKlNNE MED CA. 200 MM FORSKYDNING .
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BITUMENFUGE TYPE A . 20 x 20 MM

 

KL/EBEBRYDENDE BUNDLAG

  

SIKA 81 L ELLER TI LSVARENDE

 

KLEMSKlNNER AF RUSTFRIT STÃL 4x50 MM

.- ø12 MM HULLER PR. 150

| EVT. KL/EBEBRYDENDE LAG HVIS IKKE FUGEMASSE
KOMPATIBEL MED PBP. '

FISCHER PLADEANKRE PA4 8/25 A
SETSKRUER axss MM AF RUSTFRITA STAL VE-FE-A4-80
OG SPEMDESKIVER AF RUSTFRJT STAL. UNDER SP/ENDE-
SKIVER MONTERES KORREX ISOLATGR 11, M8/1S MM.

l KLEBES IKKE 9A BESKYTTELSESMEMBRAN

              

 

 

  

 

  

 

 

Oka

_ i_ sun LAG
\

_ åka
' BESKYTTELSESLAG

7=- :
8 -

. DR/ENLAG (ÄAB)

AN

50
100

 

 

KLEMSKlNNEl NDD/EKN ING AF BlTUMENPLADEISOLERlNG

 

 

 

  

SlGNATURER 2

(1 n u D 1 m FOLIE (KL/EBEBRYDENDE.ELAST|SK)

I J TOPMEMBRAN

W BESKYTTELSESMEMBRAN

m BtTUMENPLADE

W POLYMERBITUMENPLADE

NOTE 1

PLADERNE STøDES STUMT UNDER KLEMSKlNNE MED CA_ 200 MM FORSKYDNING .
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SIKASIL ELLER TILSVARENDE

EVT. KL/EBEBRYDENDE LAG HVIS IKKE FUGEMASSE
KOMPATlBEL MED PBP.

KLEMSKlNNER AF RUSTFRFT STÃL 4x50 MM
ø12 MM HULLER PR 150 MM.

FISCHER PLADEANKRE PA 4 8/25

SETSKRUER 8x35 MM AF RUSTFRJT STÃL VE-FE-A4-8O
OG SP/ENDESKlVER AF RUSTFRIT STAL. UNDER SP/ENDE-
SKIVER MONTERES KORREX ISOLATOR 11. M8/15 MM.

BITUMENFUGE TYPE A 15x20 MM pÅ KLEBEBRYDENDE
BUNDLAG. EVT. ERSTATTET AF FORSEGUNG.

KL/EBES IKKE PÃ BESKYTTELSESMEMBRAN.

MIN. 100 0/00

SUDLAG

BESKY TTELSESLAG

DR/ENLAG (ÃAB)

 

   

KLEMSKlNNEI NDD/EKNlNG AF BlTUMENPLADElSOLERING

SIGNATURER 1

   

NOTE '-

FOLIE (KL/EBEBRYDENDE, ELASTlSK )

TOPMEMBRAN

BESKYTTELSESMEMBRAN

BiTUMENPLADE

POLYMERBITUMENPLADE

PLADERNE STøDES STUMT UNDER KLEMSKINNE MED CA 200 MM FORSKYDNING .

_
-
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SKÃRET SPOR

FUGEMASSE . TYPE C

FUGETYPE ;20x20 MM BITUMENFUGE TYPE A \
PÃ KL/EBEBRYDENDE BUNDLAG

EKSPANSIONSANKRJE M8/88 C-C = 200 MM

KLE MSK|NNE

KL/EBES IKKE pÃ "VANDRETTE" FLADE

WN. 50°

SLIDLAG

BESKYTTELSESLAG

 

u DR/ENLAG (ÃAB)

 

.
-

O
N

  

  
   

  

;nu
<\\ \

:9,

 

KLEM SKlNNElNDDEKNIN G AF POLYMERBITUMENPL ADE lSOLER | NG

     

 

SIGNATURER :

r 4: m u u u n UA FOLIE ( KLEBEWYDENDELLASTISK)

I J TOPMEMBRAN

POLYMERBITUMENPLADE

EEE.:
PLADERNE STøDES STUMT UNDER KLEMSKlNNE MED CA. 200 NM FORSKYDNING .
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NM Tjara 52T ar en losningsmedelsfri tJarep0X1 med mycket

låg tjarhalt (3,5%)

Anledningen till den låga halten tjära, ar att undvika

snabb åldring och forsprodning

NM Tjara SET ar ett billigt alternativ for att vt-
skvdda betong både INOM och utomhus, dar den svarta fargen

saknar betydelse

NM Tjara SET kan fyllas med kvartsand for tillverkning av

utZVZJnadebruk eller dränerJngsskikt Ytor som skal

belaggas med NM Tjara SET skall vara rena från damm, olja
och kemikalier

NM Tjara 52T appliceras med pensel eller rulle
Lagsta temperatur for anvandandet ar ca +5'C

:23 Jag

Tvpbeteckni ng 53T

NM Tjara sz 52T har samma data som

NM Tjara 52T utom Visk051tet som ar

Tixotzop

Hardare MHQOE

Blandningsforh ' HartS*Hardare 100-100

Anvandningsomrade Isolering av betong och stål mot

vatten och kemikalier Lampllg for

broar, husgrunder etc

På vertikala ytor anvandes fix 52T

som ger tjockare skikt

[engitet 1220 kgrm

Viskosztet 3 Pa S

Fotlife 100 g 20'C 45 min

anghållrasthet 20 MPa

Kulor éVart

Satestorlek 5,5+3,5 = 7 kg

Atgang :a 0,5 kg/m-

Verktyg rengores i aceton

DJliIJES FIÃXLaDÅCEEQESDJ ÅXIB
Box 2039 5-442 02 KUNGÄLV 'OI 0303'920 92 920 SI YELEI 28|6| ENEH
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VARUlNFORMATIONUtfaroandedatum

1986-06-12
TTtllverkare/Leverantor

Nils Malmgren AB

Handelmamn

 

NM Tjära 52 T tix

om klassnficenng, sammansattnung och egenskaper

l
l
l

  

Adress Kemssk elle' tekmsk produktbenammng

Box 2039 [Epoxiprodukt Ä
' Utfatdare/kontaktperson/avdelmng tel nr '

442 02 Kungälv ;Nils Malmgren AB O303/9209l

 

kLASSIfIcenugG_EN_LgGT__sv5NSK LAGSTIFTNING /_
Halsofamg vara _

_ Gift

  

Brandfamg vara
_-

 

_____________I _m_ __.__ _'Nejlä 1 M 2a l :2b 3 4-1 Brandfarlig gas ;TNet

Bekamomngsmedel EXDlOSlv vara

___lçlg_s_§_v_1d_ glass 2h_ Kla_ss 3 Reg nr X Ne; Transoortklass __ ___A B C D 1E Y_Neg

Marknmgskategowerl - Halsotamg vara

__4 Starkt fratande

       

Mycket glftlg _« Fratande E Halsoskadllg : Mycket otandfamg ; ExplOSlv

...._âüth __*l'glçLâQQ,e_.,_ --..091613599d!L--_._...Br§29tamg___._____ __V. -- -_Qöiøâtên91____w _.-
TRANSPORTKLASSlFlCERlNG
FN CMOG lsgo) . Aon/mo AOR samt) 5 munen, 068 qul

F0rp gruop CN Hr Class Dage E'nS NC MFAG No ;Klass varunr :Class

SAMMANSÄTTNINGSUPPGIFTER M i __ _ mun_ _ 7_ _P
A ämnen gon" qei M N dess ev halsofamqnet - anqe um mothql CAS nr H 1 *wg

;'anSk

qulyCLdvleter 1550101 3 250Ã8- R-^ -' O%
(molekylVth < 00)

P A 4 4 4: m

_EYQEAUSKA/Kéiñw 595952958.. _ " " ' " " M ' _:ff "
n'uoe-Skrwnmg lo' v arq un vuSkosuetetcr

Opak tlxotrop vara. Vlsk051tet ca 4000 m Pa's

jokoynktm_ > 7 SU " cüêtélnwsrâäzp " W' C DeÃéRét" _ Tm'_ ?gfr§7'ñm gaéÃêÃEWZTT' _'
Elamounkt > 1 50 Tandtemo > 150 C: Exp: omr vol°'o Losl torg losn medel

Ångtrvck Vid 2 0 C pH l koncentrat Rel avdunstnmgshastlghet les l lg l

mmHm: J, 0 0 MPa DH l bruKSlOSn °"c Eter < < 1 BuAc :100 f 1LESCa
.1). . ggöl . 1. 'a

1

,ao 30 C' wla°o

oloslcg

BlogOQISKA EGENSKAPER _ _ W _____» ___HM

ovâto tRFORMATlON ____ ä _: W* __:_:___

Anvandes :lllsammans med hardare 30: 50m toe-aqqntno ,á oetonq

Denna olanken har nametats av Kemlkontmet och PKL . samamete med LO och SAF samt KTF SP1 och SVEFF efter samråd med Arbetarsxydds

styrelsen Bestallmnq ev mankener med anwsmnqar kan Qotas hos Kemlkontorets Forlag AB Box 5501 t1485 Stockholm 8 6( PKL BOx 5512.
* 14 85 Stockhmm
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WWW VARUINFORMATION

         

 

 

    

 

  

! 19 8 6 - 0 6 - 1 2 om klassiftcering, sammansättning och egenskaper
TulveMte/Leveranml Honddsnomn

Nils Malmgren AB NM Hårdare 905

Ana ' mmuuwumuuuunmmwT
iBOX 2039 Alifatisk cykloa ifatisk aminaddukt

*442 02 Kungalv Nlls Malmgren ÄB 0303f3§O91 :
; J

KLASSHCERING ENLIGT SVENSKW
Escada vara Brandfanig ma

,r ;om Fc] Váaug Hua; 1 1 m 2a m 21) m 3 [-1 Brandfanig gas PUNeJ
rB_e4tampnmgsmedet Explosw vara

;glass InKlass Zm Klass 3 Reg nr: ENej Transportklass [_JA [_18 HC m0 HE [jr-Meg
! Ma' gskategomer! - Hatsofanig vara 7

_ 1 f Starkt fratande

Fä* Mycket giftig Fratande HHalsoskadlig Mycket brandfadig Explosw {

I jGihig 4. 1 Irriterande Ovr hä|sofadág Brandfanig Oxnderande

rmusponrxussmcenmc i
m mg (.56) Mza-sms tum.: 061! mm

wa.th 11'FNnu2327 Class 8 Pagå233 EmSNo 8-05 MFAGNo 32 Klass 8 Varun§3( bass J
Så XNSÃTTNINGSUPPGIFTER

   

  

ETA ,nsomgewarandessevhdsofadW-momnmeAS-nr Hatt luyg ?Anm 1

Å
'www ,

Isoforondiamin 2855-13-2 1-5 % f

2, 2, 4 Trlmetylhexametylendlamln 3236-53-1 1-5 s

2, 4, 4 Trlmetylhexametylendlamln 3236-54-2 1-5 %
I

l

l

8 Anna Amner
'
i l

(

WWWsom
- Vunnit"an (farm, torg. lukt. mot etc)

Svart vätska med lukt av stenkoltjära. Viskositet 1400 m Pa's.

  

 

   

Kokpunkt > 1 50 C° Steln-/smältp C°10ensuet 1 3 50 lig/mä] Ren. gasdens. (luft = 1) '

min 1 20 C* Tändtemp > 1 50 C' Expltomr volWoILosl. torg. |osn.medeñ.

Å. ck vud 2 0 C pH i koncentrat Rel avdunstmngshasttghet l ÖS 1 '19 i de
_ü__á mmHg<01001kPa«pH|bmklesn( % ;Eze«=1« 1 auAc=1oo flesta

Soec egenmoe'we' "sket L054 IV tten
Vld ä? V|kt°/o '
olosllg

 

BIOLOGISKA EGENSKAPER
' ' -

 

givna TWOÅMATION

Användes tillsammans med NM Tjära 52T och 52T tlx.

5._ ...___ - __..,_.__...

Denna bunten na: utarbetats a» Kemomntoret och PKI. : samarbete med LO och SAF samt KTF SP1 och SVEFF enat samråd med Amon
styret'sen Gestaltnth av damerna: med anmngar kon 90m nos Kemntontonets Fonog AB Box 5501 114% Stockholm eller PKL. Box 5612.
ut 85 Stockholm
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INFORMATlON OM RISKER
OCH SKYDDSÅTGÃRDER

 

 

 

  

 

Utfardandodatum Hmdduumn

1986-06-12 NM Tjära 52T tix
amp/.mmm Khan-mbon-'mm

Elpoxiproduktl 0 hmmm rumjv 9 cm
lagmolekylär H0. 0' 8 On um

Märkning Huvudtext Farosymbol

Farlig vid hudkontakt, kan ge allergi Andreaskors

Häisofan (wa mnømng, mamma. :nu: c 0000. Mmm

 

Kan orsaka allergiskt kontakteksem vid hudkontakt
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{ Brand- och
lexplosáonstara

i

 

:Ef'?bågr9°"d° Undvik hudkontakt. Hantering skall ske 1. enlighet med
i 9".. Arbetarskyddsstyrelsens anvisning 127.
('
'Personlig ..'skyddsutrustning Engångsoverall , plasthandskar , skyddsglasogon
' eller ansiktsskärm.

:Forsta hjälp lnandnmg

l .ümumthvätta genast med tvål och vatten.

(

Sankmmoåköl] med ögondusch (om hardare är inblandad minst
15 minuter och kontakta lakare).
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,At arder ...wfkmnd Slackmedel: vatten, kolsyra eller skum

5. ;Ch . . Å
suwnng Utspillt material sugs app med torr sand

Forelagsámom information
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INFORMATiON OM RISKER
OCH SKYDDSÅTGÄRDER

 

    

Wu M

1986-06-12 NM Hårdare 905
amp/mm MW

Epoxiprodukt/härdare m.me w U

Mith Huvudtext Farcsva

Frätande Frätsymbol

 

Wuummwmuutmgmwmn

Aminerna i härdaren har ett mycket lågt ångtryck men inandning
av höga koncentrationer kan ge sveda i näsa och svalg. Huvudvärk
och illamående kan tillkomma.

   

Hudkontakt kan ge sveda, rodnad och frätsår. Upprepad kontakt kan
orsaka allergiskt eksem.

Stänk i ögonen ger intensiv smärta. Risk för frätsår med bestående
skada.

. Förtäring ger sveda i mgn ggn svg]g ägg; mêgsmä[;Q[_w3er för ;nätskadgk

Bund- och

  

 

 

uploaonst'en 1

1
Förebyggande Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation 1,
Güüu' och punktutsug kan behövas. Behållare hålles så långt

möjligt slutna. Möjlighet till ögonspolning skall finnas
?monug på arbetsplatsen.
skyddsutrustning

Ögonskydd, ansiktsskydd och skyddshandskar, engångsoverall.

 

HwnahümlnNang Frisk luft och vila. Vid kvarstående besvär kontakta
läkare.

HmkmnanTag genast av nedstänkta kläder. Skölj omedelbart huden
med mycket vatten.

SmüiqwnSpola genast med vatten i minst 15 minuter. Snarast till
ögonläkare.

Mmmm Ge genast ett par glas mjölk eller vatten. Framkalla ej
kräkning. Omedelbart till sjukhus.

  

^.'9"d" Släckmedel: vatten, skum, pulver eller kolsyra.
wdbnnd q

Smu9d' Utspillt material uppsuges med torr sand. Hindras från
;menas

att komma i av10pp.

 

Fantoqsdmom inlormation

  

 




