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1 INLEDNING

Reparation av brobaneplatta av betong utförs med betongpågjutning, enligt

Bronorm 88 [1]. Vid skadedjup mindre än 10 mm, på mycket små lokala ytor,

godtas utjämning med asfaltmastix. Vid isolering med SBS-modifierad bi-

tumenmatta har även utjämning av mindre ytskador i betongen utförts med

SBS-modifierat spackel.

Vid reparations- och isoleringsarbete där spackel använts, hari enstaka

fall vidhäftningsprovning utförts [2], varvid goda resultat erhållits.

För att få en mer fullständig bild av denna reparationsåtgärds för- och

nackdelar har viss laboratorieprovning utförts. Provningens omfattning

liksom provningsmetodik har fastlagts i överensstämmelse med Vägverkets

Brotekniksektion.

Huvuddelen av undersökningen har tidigare redovisats i VTI Notat V156

(1991). Föreliggande Notat innehåller, förutom ovan nämnd dokumentation,

kompletterande provningsresultat samt förslag till preliminärt provnings-

program för aktuella typer av spackelprodukt (se avsnitt 4).

2 I UNDERSÖRNINGEN INGÅENDE PRODUKTER

En spackelprodukt har undersökts.

Enligt tillverkarens produktinformation är det aktuella spacklet fram-

taget för användning tillsammans med SBS-modifierad isoleringsmatta.

I produkten ingående komponenter uppgives vara:

- destillerat bitumen

- SBS-polymer

- kalkstensfiller

Halten polymer är lägre i spacklet än i aktuella SBS-bitumenmattor. Fil-

lerhalten är högre.

Spacklet uppvärms till 160-180°C och spacklas sedan ut över betongytans



skadade partier med hjälp av spackelspade. Applicerad tjocklek får ej

överstiga 10 mm och bör i genomsnitt ej överstiga 3-4 mm.

I den aktuella laboratorieundersökningen har primer Isoglasyr llP samt

isoleringsmatta Beta SA 250 N (VTI nr 90076) eller Force Pont 5000 (VTI

nr 90084) ingått tillsammans med spacklet, vid provning av vidhäftnings-

och skjuvhållfasthetsegenskaper.

3 UTFÖRD PRÖVNING OCH PROVNINGSRESULTAT

Följande parametrar har undersökts för aktuell spackelprodukt eller

för isoleringssystem.där utjämning med spackel utförts:

- Flexibilitet (böjtest) vid låga temperaturer har undersökts för icke

åldrat - liksom för värmelagrat spackelprov. (3.1)

- Kemisk kompatibilitet med polymerbitumenmatta har undersökts. Mjuk-

punkt och mjukpunktsförändring har bestämts. (3.2)

- Vidhäftning mot betong och polymerbitumenmatta har undersökts vid

rumstemperatur. Provning har utförts på icke åldrad - och åldrad

provplatta (åldringscykler). (3.3)

- Skjuvhållfasthetsprovning har utförts vid rumstemperatur, med gjut-

asfalt som skyddslager. Provning har utförts på ickevärmelagrad -

och värmelagrad provkropp. (3.4)

För övrigt har prov studerats med hjälp av fluorescensmikroskop. GPC-

analys har även utförts (gel germeation ghromatography).

3.1 Flexibilitet (böjtest)

Böjtest anses, för polymermodifierade bitumenmattor, vara en lämplig me-

tod för kontroll av hur väl polymermodifieringen utfallit. Metoden kan

även ge information om polymerbitumenets åldringsegenskaper. [3]



Böjtest har utförts för spacklet enligt nedan beskriven metod. Provning

har utförts för icke åldrat prov samt för prov som värmelagrats vid 70°C

upp till 6 månader. Erhållna provningsresultat redovisas i tabell 1.

Av erhållna resultat framgår att produkten klarar böjtest vid som lägst

5°C (före värmelagring). Efter värmelagring i 6 månader vid 70°C är mot-

svarande temperatur 20°C.

För jämförelse har även fluorescensmikroskopi utförts och prov analyse-

rats med hjälp av GPC (3.5).

3.1.1 Provningsmetod

Flexibilitet (vid låga temperaturer) har undersökts på icke åldrat prov

samt på prov som värmelagrats, liggande horisontellt på silikonbehandlat

papper i värmeugn vid 70°C, upp till 6 månader.

Prov har gjutis upp, 200 mm x 50 mm x 5 mm.

Provning har utförts i kyl- eller klimatrwm, vid temperaturer i steg om

5°C. Minst 3 provbitar per temperatur har böjts. Provbitar och böjplatta

har tempererats cirka 2 timmar före provning.

Vid provning böjs provbiten manuellt. Böjning utförs med jämn hastighet

under 5 sekunder. Därefter undersöks provet visuellt med avseende på för-

ändringar som sprickor och brott.

Böjplatta med böjradie 15 mm har använts.

Om samtliga provbitar vid en bestämd temperatur befunnits sprickfria, har

produkten ansetts klara böjprovet vid denna temperatur. Prov med enstaka

sprickor (sprickdjup <0,5 mm) har godkänts.

Provningsmetoden överensstämmer i stort med motsvarande provningsmetod

för polymermodifierade bitumenmattor (enligt Bronorm 88) och DIN 52123.



Tabell 1 Flexibilitet (böjtest) för undersökt spackel

 

PROVNING PRÖVNINGSRESULTAI

 

Flexibilitet (°C)

 

- ej värmelagrat prov 5

- efter värmelagring 14 dygn 10

- " " 3 mån 20

- " " 6 mån 20

3.2 Kemisk kompatibilitet med.polymerbitumenmatta

Kemisk kompatibilitet mellan de komponenter som ingår i spackelprodukten

samt med material som spacklet kan komma i kontakt med i brokonstruk-

tionen, är ett rimligt krav. [3].

Kompatibilitet mellan spackel och.polymerbitumen (svetsbitumen) från iso-

leringsmatta, typ Beta SA 250 respektive Force Pont 5000, har undersökts

i enlighet med danskt provningsförfarande (3.2.1).

Mjukpunktsbestämning på spackel samt på svetsbitumen från respektive mat-

ta har härvid utförts, före och efter värmelagring av polymerbitumen och

spackel tillsammans (3 månader vid 50°C).

Erhållna mjukpunktsresultat redovisas i tabell 2.

Som framgår av tabellen är den kemiska kompatibiliteten mellan spackel

och svetsbitumen från respektive isoleringsmatta fullt godtagbar. Inga

mjukpunktsförändringar har uppmätts.

3.2.1 Provningsmetod

Provningen omfattar värmelagring av spackel och svetsbitumen tillsammans,



med efterföljande mjukpunktsbestämning utförd på spackel så väl som på

svetsbitumen.

Ett cirka 5 mm tjockt lager spackel appliceras på ett lock. Svetsbitumen

(från aktuella produkter) lägges emot spacklet med en tunn polyestervåv

emellan. Aluminiumfolie lägges runt hela provet, varefter det placeras i

värmeskåp vid 50°C i 3 månader.

Efter avslutad värmelagring utförs mjukpunktsbestämning på spackel och på

svetsbitumen. Erhållna mjukpunktsresultat relateras till referensprov

(värmelagrat utan kontakt med svetsbitumen respektive spackel).

Mjukpunktsbestämning (med kula och ring) utförs sedan i enlighet med

provningsmetod MBB 38-82 (figur 1). Vid provberedning har 20-25 gram prov

värmts upp i värmeugn vid 200°C under 30-60 minuter.

Stålkula

 

Prov av bitumen

 

Mässingsring

  

 

Bottenplatta

Figur 1 Mjukpunktsbestämning med kula och ring.



Tabell 2 Kemisk kompatibilitet mellan spackel och polymerbitumenmatta

  

PRODUIU' MJUKPUNKT MJUKPUNKTS-

FÖRÃNDRING
(°C) (°C)

Spackel

- obehandlat prov 98
(97,6 98,2)

- referens* 97
(97,5 96,8)

- efter värmelagring 97 0
mot Beta SA 250 (95,9 97,9)

- efter värmelagring 97 0
mot Force Pont 5000 (96,1 96,9)

Beta SA 250 (VTI nr 90076)

- obehandlat prov 136
(136,5 134,9)

- referens* 137
(137,3 136,8)

- efter värmelagring 137
mot spackel (137,6 136,7) 0

Force Pont 5000 (VTI nr 90084)

- obehandlat prov 128
(129,1 127,8)

- referens* 129
(130,7 127,6)

- efter värmelagring 129
mot spackel (129,2 129,1) 0

 

Referensprov har värmelagrats separat tillsammans med övriga prov



3 . 3 Vidhäftning

Vidhäftningen mot betongunderlag såväl som mot överliggande skyddslager

är av största betydelse för en broisolerings funktion. Vidhäftningens

styrka och beständighet varierar med underlagets (betongens) beskaffen-

het, typ av primer, isolering och skyddslager samt med applicerings- och

utläggningsarbetets kvalitet. [3]

För isoleringssystem.med isoleringsmatta (av typ polymerbitumenmatta) ska

Vidhäftningen mellan matta och primerbehandlat betongunderlag enligt Bro-

norm 88 uppgå till minst 1,0 N/mm2 vid laboratorieprovning. Motsvarande

krav vid provning in situ är 0,5 N/mmz.

Vid reparations- och isoleringsarbete, då utjämning med spackel utförts,

har som nämnts Vidhäftningsprovning förekommit i enstaka fall. Uppmätta

resultat har härvid varit tillfredsställande.

Laboratorieprovning har i föreliggande undersökning utförts i syfte att

få en jämförande bild av Vidhäftningen mellan isolering och betongunder-

lag som utjämnats med spackel, speciellt med avseende på vidhäftningens

beständighet.

Vidhäftningsprovning har utförts vid rumstemperatur, i enlighet med ve-

dertagen provningsmetodik för isoleringsmattor (3.3.1).

Erhållna provningsresultat framgår av tabell 3.

Vidhäftningen uppgår till cirka 0,9 N/mm? för provplattor som ej åldrats.

För provplattor som genomgått åldringscykler har lokalt kraftig blås-

bildning, med.uppkomst av kratrar i spackelskiktet, uppstått (jfr fi-

gur 2).

Registrerade vidhäftningsresultat varierar av denna anledning kraftigt

(0,3-1,1 N/mmz).



 

 

Figur 2 Blåsbildning som medfört att betydande kratrar uppstått i
spackelskiktet. (Isoleringsmattan har avlägsnats och spackel-
ytan talkats, för att framhäva uppkomna kraterpartier).

3.3.1 Provningsmetod

Vidhäftning mot betong, mot skyddslager samt mot kantförsegling undersöks

enligt Bronorm 88 för isoleringssystem.med polymerbitumenmatta. I det

aktuella fallet har vidhäftning met betongunderlag som "utjämnats" med

spackel bestämts.

Provbitar av isoleringsmatta (200 mm x 400 mm) har applicerats på sand-

blästrad och väl borstad betongplatta (175 mm x 350 mm x 40 mm) av stan-

dardkvalitet" (trädgårdsplatta). Primer (200-300 g/mz) har fördelats

jämnt Över provplattan med hjälp av borste. Efter ett dygns torktid har



sedan spackel applicerats till en tjocklek av cirka 5 mm. (Spacklet har

uppvärmts cirka 3 timmar vid 180°C). Efter ytterligare ett dygn har matta

applicerats medelst svetsning, varefter den "tryckts till" genom att en

sandfylld cylinder (vikt cirka 3,5 kg) rullats tio gånger framoch till-

baka över provplattan. På provplattan har slutligen placerats en tyngd

(betongplatta, cirka 6 kg).

Vidhäftningsprovning utförs på icke åldrade provplattor samt på prov-

plattor som genomgått åldringscykler. Åldringen omfattar följande cykel

under totalt 39 dygn (figur 3).

- Termisk chock (180°C). En varm betongplatta placeras på provplattans

isolerade sida och får svalna där. Siliconpapper skiljer de båda

plattorna åt.

- Lagring i 18%-ig NaCl-lösning under 10 dygn. Provplattan placeras på

stöd så att isoleringen (men inte betongen) kommer i direkt kontakt

med NaCl-lösningen.

- Termisk lagring vid 70°C under 21 dygn.

- Frys-tö-cykler (7 st) varvid provplattan placeras omväxlande i vatten

(rumstemperatur), kyla (-15°C) och värme (70°C).

Provning utförs vid 20 il°C.

Före provning limmas stålstämplar (diameter 50 mm) fast på isoleringen

med hjälp av epoxilim. Runt stålstämpeln genomskärs sedan mattan ner till

betongunderlaget. Vid provningen dras stålstämpeln loss med dragkrafts-

ökningen 200 N/s och dragkraften applicerad lodrätt mot provplattan.

Dragkraften vid brott liksom typ av brott registreras. Tre provdragningar

utförs på provplattan (figur 3). En MTS-dragprovningsutrustning har

använts.



Figgr 3

Figur 4 Vidhäftningsprovning.
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Tabell 3 Vidhäftning mot betongunderlag som. utjämnats med spackel

 

 

Isolerings- Före åldring Efter åldring
matta Vidhâftning (N/mm?), Vidhâftning (N/mm?),
Primer typ av brott typ av brott

Beta SA 250 0,9 0,9*
(VTI nr 90076) (0,8 0,8 1,0) (1,1 1,0 0,7)

Isoglasyr 11P Brott i stomme, mot betong- Brott i stomme samt mel-
underlag samt limbrott lan matta och spackel

0,4
(0,3 0,3 0,6)

Brott i huvudsak mot betong
(primer) samt mellan matta
och spackel. Krafig blås-
bildning

Force Pont 5000 0,9 1,0*
(VTI nr 90084) (0,9 0,8 0,9) (1,0 1,1 1,0)

Isoglasyr 11P Brott i huvudsak mot betong Brott mellan matta och
(primer) samt mellan matta spackel samt limbrott
och spackel

(1,0 0,9 0,9)

Brott mot betong (primer)

samt mellan matta och

spackel. Blåsbildning

 

* Vid provning har provytorna i största möjliga utsträckning placerats
där blåsbildning ej uppstått. (För Övriga provplattor har provytorna
placerats enligt gängse mall).
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3.4 Skjuvhållfasthet

Broisolering utsätts för skjuv- och normalkrafter under trafikens in-

verkan. Isoleringssystemets skjuvhållfasthet beror på typ av isolering

(kvalitet och uppbyggnad) samt dess vidhäftning till underlaget (primer,

eventuell avjämningsprodukt) och skyddslager. [3]

Provning har utförts vid rumstemperatur, i överensstämmelse med prov-

ningsmetodik (enligt Bronorm 88) för isoleringsmattor (3.4.1). Icke vär-

melagrade provkroppar har undersökts liksom provkroppar som värmelagrats

3 månader vid 50°C. Värmelagringen utförs för att inverkan av inkompa-

tibilitet mellan isolering och primer respektive skyddslager ska påvisas.

I aktuellt fall har isoleringsmatta applicerats mot primerbehandlad be-

tongplatta som utjämnats med spackel (cirka 5 mm). Skyddslagret har

utgjorts av gjutasfalt.

Provning utförs (enligt nämnd metodik) under konstant nonmaltryck och

skjuvhastighet. Lasten appliceras vinkelrätt mot horisontalplanet.

Vid skjuvprovningen kan glidning uppstå mot betongunderlaget (primern)

eller mot skyddslagret, med avtagande skjuvmotstånd som följd. Skjuvkraf-

ter kan även tas upp i själva isoleringen.

Vid laboratorieprovning av isoleringsmatta (applicerad mot primerbehand-

lad betongyta) är skjuvhållfasthetskravet enligt Bronorm 88 minst

0,15 N/mm2 efter 10 mm "glidväg" (värmelagrad provkropp med skyddslager

av asfaltbetong eller gjutasfalt).

För aktuella provningar, med spackel som ingående komponent i provkrop-

pen, har skjuvhållfasthetsvärden kring 0,2 N/mm2 registrerats efter cirka

10 mm glidväg , för provkroppar som ej värmelagrats. För värmelagrade

provkroppar ligger motsvarande värden 40-50% lägre.

Erhållna resultat redovisas i tabell 4 och figur 5.
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Figur 5 Skjummotstånd med spackel som utjämnande isoleringsskikt, till-
sammans med Beta SA 250 och skyddslager av gjutasfalt. Ej vär-
melagrad provkropp (Övre kurvan) resp. provkropp som värme-
lagrats 3 månader vid 50°C.

3.4.1 Provningsmetod

 

En på båda sidor sandblästrad och avborstad betongplatta (115 mm x 155 mm

x 40 mm) appliceras, enligt tidigare beskrivet förfarande, med primer,

spackel och isoleringsmatta på bägge sidorna. (Se 3.3.1).

Provplattan placeras därefter i en form och en av de isolerade ytorna

belägges med gjutasfalt (240°C). Formen vändes när beläggningsmassan

svalnat och motstående isolerade yta belägges på samma sätt. Fyra prov-

kroppar tillverkas. Två av provkropparna värmelagras i form, 3 månader

vid 50°C.

Provkropp monteras stående i förspänningsutrustningen (figur 6). På den

uppstående betongplattan placeras en tryckfördelande stålplatta. Under-

lagsplattan (som utrustningen står på under provning) smörjesmed glid-

medel (t ex siliconfett).
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Förspänningsutrustningen med.monterad provkropp placeras i en tryckprov-

ningsutrustning. Provkroppen förspännes med 0,07 N/mm2 varefter skjuv-

kraften appliceras med skjuvhastigheten 10 mm/min.

Erhållen skjuvkraft registreras under provningens gång. Skjummotstånd

beräknas enligt följande:

registrerad skjuvkraft (N).4 Il

N :1
5

:I
:

3=
'

:I
:

II
II

provplattans area (mmz)

Provning utförs vid rumstemperatur (20 il°C).
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Figur 6 Förspänningsutrustning och provkrcpp vid skjuvhållfasthets-
provning.
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Tabell 4 Skjuvhållfasthet för undersökta isoleringssystem med spackel.

   

Matta Skjuvhållfasthet (Nlmz) Kommentar
Primer .Maximal Efter
Skyddslager 1 mm. 10 mm

Beta SA 250

(VTI nr 90076) - ej värme- >0,21 0,09 0,21 Max skjuvmotstånd efter
Isoglasyr 11P lagrad (0,10 0,08) (0,21 0,21) >10 mm. Ingen glidning
Gjutasfalt mot betong (primer) el-

ler beläggning

- värme-

lagrad >0,11 0,05 0,11 - -

(0,04 0,05) (0,10 0,12)

Force Pont 5000
(VTI nr 90084) - ej värme- >0,23 0,11 0,23 Max skjuvmotstånd efter
Isoglasyr 11P lagrad (0,10 0,11) (0,22 0,23) >1O mm. Ingen glidning
Gjutasfalt mot betong (primer) el-

ler beläggning

- värme- >O,14 0,06 0,14 -"-
lagrad (0,06 0,05) (0,14 0,13)

3.5 Fluorescensmikroskopi och GBC-analys

Vid tillverkning av SBS-bitumen blandas polymer och bitumen vid cirka

180°C. Bitumen penetrerar härvid in i polymeren, varvid polystyrenblocken

smälter och polybutadienblocken sväller med i bitumenet ingående kompa-

tibla oljor (jfr figur 7). Polymerbitumenblandningen kommer att bestå av

två faser; en polymerrik fas och en asfaltenrik fas. Polymeren bildar här

ett tredimentionellt nätverk i den polymerrika fasen.

Vid tillräckligt hög SBS-tillsats (5-8 vikt-%) och god dispergering bil-

dar polymerfasen ett kontinuerligt nätverk i bitumenet och kommer då att

dominera polymerbitumenblandningens egenskaper. [3].
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Med hjälp av fluorescensmikroskopi kan polymerbitumenblandningars struk-

tur studeras, varvid polymeren fluorescerar (gul-grön). Figur 8 visar en

väldispergerad polymerbitumenblandning med kontinuerlig polymerrik fas.

Om den polymerrika fasen inte är kontinuerlig, utan framstår som öar och

fält i bitumenet, kommer polymeren och den polymerrika fasen att i avse-

värt mindre utsträckning dominera polymerbitumenblandningens egenskaper

(t ex lågtemperaturflexibiliteten).

Figur 9 visar polymerbitumenstrukturen hos undersökt spackel. Polymeren

fluorescerar och framstår som synes tydligt i provet, men bildar ej något

kontinuerligt nätverk.

Som.jämförelse kan nämnas att provet i figur 8 uppvisat mycket god låg-

temperaturflexibilitet (jfr 3.1) och klarat böjtest vid -25°C. Motsvaran-

de temperatur för spacklet är 5°C.

Opåverkat spackel (direkt ur "tillverkningskartong ) har studerats i
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mikroskopet liksom uppvärmt och värmelagrat prov.(Provbitar (200 mm x

50 mm x 5 mm) har värmelagrats horisontellt liggande, vid 70°C upp till 6

månader (jfr avsnitt 3.1.1)). Inga påtagliga skillnader med avseende på

provets struktur har härvid kunnat observeras. Kraftig omrörning (för

hand) har inte heller nämnvärt påverkat provets strukturella utseende,

dvs någon kontinuerlig nätverksstruktur har ej kunnat åstadkommas.

GPC-analys

Aktuell spackelprodukt har undersökts med hjälp av GPC (gel germeation

ghromatography). GPC-diagram har tagits fram för icke åldrat prov samt

för prov som värmelagrats vid 70°C enligt ovan beskrivet förfarande. Er-

hållna diagram beskriver polymerbitumenets förändring med avseende på

molekylviktsfördelning, under värmelagringens inverkan. GPC-diagrammen

redovisas i figur 10.

 

Figur 8 Mikroskopibild av väldispergerad polymerbitwmenblandning med
kontinuerlig nätverksstruktur.
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Mikroskopibild av spackel.Figgr 9
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Figur 10 GPC-diagram på icke åldrat prov samt prov som värmelagrats 2
veckor, 3 månader resp. 6 månader vid 70°C.
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4 KOMMENTAR

SBS-modifierat bitumenspackel har under senare är ofta använts vid

utjämning av ytskadad betong på broar, i samband med reparation

och isolering med polymerbitumenmatta. Enligt bronormen får skade-

djupet i betongen vid utjämningsåtgärd inte överstiga 10 mm, och

skadorna inte vara mer omfattande än att de kan betraktas som

"mycket små och lokala". Det har emellertid i praktiken förekommit

att spackel använts vid reparation av betydligt mer omfattande

skador.

Avsikten med den i föreliggande Notat redovisade undersökningen

har varit att få en uppfattning omspacklets i huvudsak funktio-

nella egenskaper som utjämningsprodukt, i kombination med primer

och polymerbitumenmatta (godtagna enligt Bronorm 88, avsnitt 8).

Ytterligare produkter hade planerats ingå i undersökningen, vilket

emellertid ej blev fallet då inga nya produkter framkom på mark-

naden. För närvarande används i praktiken den i undersökningen

provade produkten samt några, mer eller mindre väldefinierade, va-

rianter av densamma.

Det är av ovan nämnd anledning nödvändigt att fastlägga ett antal

funktionskrav för aktuell typ av spackelprodukt. I praktiken har

nämligen sämre produktvarianter förekommit. I några fall har pro-

dukten upphettats till alltför hög temperatur i samband med app-

liceringen, vilket resulterat i en avsevärd försämring av produk-

ten. Detta kan i sin tur få stora negativa konsekvenser för det

totala isolerings- och beläggningssystemet på bron.

Ett förslag till funktionsrelaterade kravspecifikationer för

SBS-modifierad spackelprodukt (enligt Bronorm 88, avsnitt 7) re-

dovisas i bilaga. Förslaget grundar sig således på redovisad la-

boratorieundersökning av en spackelprodukt. Erfarenheter från ut-

förda broreparationsarbeten med spackel har dessutom beaktats,

liksom motsvarande erfarenheter från laboratorie- och fältprovning

rörande isoleringssystem med polymerbitumenmatta.
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Föreslaget provningsprogram, för spackelprodukt av typ SBS-modi-

fierad bitumenprodukt, omfattar följande parametrar:

- Lågtemperaturflexibilitet (böjtest)

- Mjukpunkt (KoR)

- Kemisk kompatibilitet (med polymerbitumenmatta, mjukpunkt)

- Vidhäftning (i "system" med betong, primer, spackel och SBS-

bitumenmatta)

- Skjuvhållfasthet (i system med betong, primer, spackel, SBS-

bitumenmatta samt gjutasfalt)

Dessutom föreslås "dokumentation'' av spackelprodukten med hjälp av

fluorescensmikroskopi (foto) samt GPC (diagram).

Föreslagen provning utförs för godtagande av produkt enligt bro-

normen. Vid kvalitet- och stickprovskontroll kan provning av låg-

temperaturflexibilitet, mjukpunkt och (eventuellt) kemisk kompati-

bilitet ingå, liksom jämförande dokumentation med hjälp av mikro-

skopi och GPC.
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Bilaga

Sid 1(2)

POLMRmDIFIERAT BITUMENSPACKEL FÖR AVJÄMNING AV YTSKADAD BETONG

Specifikationer och krav

Spackel ska i huvudsak bestå av bitumen, polymer och fyllmedel.

Följande ska uppges av tillverkaren:

Bitumen: Typ, halt och ursprung

Polymer: Typ, halt och fabrikat

Fyllmedel: Typ och halt

Övriga tillsatser: Typ och halt

Tillverkaren ska också lämna upplysning som vid hantering av pro-

dukten kan vara av betydelse från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Kompatibilitet ska råda mellan de i bitumenspacklet ingående mate-

rialkomponenterna och med de material som produkten i brokonstruk-

tionen kan komma i kontakt med.

Provning utförs i enlighet med tabell, vilket i stort Överensstämmer

med motsvarande provning för polymerbitumenmattor, enligt Bronorm 88.

Vid provning där spackelprodukt kombineras med primer och/eller poly-

merbitumenmatta, ska dessa produkter vara godtagna enligt bronormen.



bilaga

Sid 2(2)

   

Tabell Krav för polymermodifierat bitumenspackel, som avjäm-
ningsprodukt för ytskadad betong.

PRÖVNING KRAV KOMMENTAR

Flexibilitet 5 5°C Böjradie: 15 mm
(Böjtest) Enstaka sprickor med sprickdjup

< 0,5 mm godtas

Mjukpunkt (KoR) z 95°C i 2°C förmätfel

 

Kemisk kompatibilitet max 5°C
med polymerbitumen-
matta: Mjukpunktsför-
ändring

Efter 3 månader vid 50°C

  

Vidhäftning mot 3 0,8 N/mm? System av betong, primer, spackel
- Betong och polymerbitumenmatta provas vid

rumstemperatur

Kraftig Provning utförs även efter åldring:
blåsbildning Värmechock;
får ej upp- Vägsalt (10 dygn):
stå efter 70°C, (21 dygn):
åldring Frys-tö-cykler (7 st).

Provplattan bedöms visuellt m a p
blåsbildning. Provningsresulta-
tet anges.

Dragkraftsökning: 200 N/s
Dragytans radie: 25 mm

5 Skjuvhållfasthet 2 0,10 N/mm2 System av betong, primer, spackel,
(Gjutasfalt) efter 10 mm polymerbitumenmatta och gjutasfalt

glidväg provas vid rumstemperatur, efter
3 månader vid 50°C

Skjuvhastighet: 10 mm/min
Area: 2 x (155 mm x 115 mm)

Inspänningstryck: 0,07 N/mm2

 




