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1 ORIENTERING

Isoleringens vidhäftning till underlaget såväl som till överliggande

skyddslager är av stor betydelse för isoleringens funktion. Vidhäft-

ningens styrka och beständighet varierar med betongens beskaffenhet, typ

av primer, isolering och skyddslager samt inte minst med applicerings-

och utläggningsarbetets kvalitet. [1]

För isoleringssystem.med isoleringsmatta säkerställs vidhäftningen till

betongunderlaget via primern. För att uppnå god vidhäftning mellan primer

och betong krävs väl förbehandlad betongyta.

Vid laboratorieprovning av ett isoleringssystems vidhäftning mot betong-

underlag är provningstemperaturen normalt 20 i1°C (bilaga 1). Vidhäft-

ningskravet enligt Bronorm 88 är härvid 31,0 N/mmz. [2]

Vid provning i fält är motsvarande krav enligt Bronormen 20,5 N/mmz.

God vidhäftning i fält kan som nämnts erhållas med normenligt betong-

underlag, lämplig primer och isoleringsprodukt samt väl utförd appli-

cering. Vidhäftningsresultatet varierar dock med temperaturen vid prov-

ningstillfället.

För SBS-modifierade bitumenmattor gäller normalt att vidhäftningen ökar

när temperaturen sjunker.

Vidhäftningsprovning i fält utförs med speciell fältprovningsutrustning

(figur 1), i överensstämmelse med provningsmetodik som används vid la-

boratorieprovning. Dragkraftsökningen 200 N/s erhålles i fält med hjälp

av manuell pump. Den aktuella fältprovningsutrustningen har framtagits

vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. [3].

På grundval av vidhäftningsresultat erhållna vid laboratorieprovning och

provning utförd i fält har en kalibreringskurva för vidhäftningsprovning

i fält konstruerats. Kurvanföreslås gälla som minimikravgräns för SBS-

modifierade bitumenmattor vid isolering av betongbroar.



 

 

   

    

 

    

 

        

Figur 1 Fältprovningsutrustning för vidhäftningsprovning.

2 PROVNING

Vidhäftningsprovning har utförts på laboratoriet vid olika temperature:

(avsnitt 2.2). Erhållna provningsresultat har jämförts med vidhäftnings-

resultat från vidhäftningsprovning utförd i samband med ett antal prov-

läggningar på provbroar (avsnitt 2.3).

2.1 undersökta produkter

Följande två SBS-modifierade bitumenmattor har ingått i undersökningen:

- Force Pont 5000 (VTI nr 90084) med primer Isoglasyr llP. I mattan



ingående stomme är av polyester (250 g/mz). Mattans ovansida är för-

sedd med sand.

- Beta SA 250 N (VTI nr 90076) med primer BL20RK. I mattan ingående

stomme är "dubbel", av glasfiberväv (50 g/m2) och polyester

(200 g/m3). Mattans ovansida är försedd med sand.

Aktuella mattor har efter laboratorie- och fältprovning, godtagits av

Vägverket för isolering av betongbroar. De ingår i Bronormen del 8, som

bl a innehåller en förteckning över godtagnaprodukter.

2.2 Laboratorieprovning

Laboratorieprovning har utförts i enlighet med metod beskriven i bilaga 1

(provplattorna har ej åldrats).

Provning har utförts vid 5, 10, 15, 20, 25 och 30°C.

Isoleringsmatta har applicerats på betongplattor vid rumstemperatur i

enlighet med nämnd provningsmetod. Provplatta har sedan tempererats vid

aktuell provningstemperatur under minst 6 timmar i klimatrum, varefter

vidhäftningsprovning utförts i klimatrummet.

Vid provningen har fältprovningsutrustning använts (figur 1).

Erhållna provningsresultat framgår av tabell 1 och figur 2.

Vidhäftningen uppgår vid 5°C till cirka 2 N/mmz, men sjunker i takt med

att temperaturen stiger, till cirka 0,5 N/mm2 vid 30°C.

2.3 Fåltprovning

Vidhäftningsprovning har utförts i fält, i samband med provläggning av

aktuella isoleringsmattor och -system på provbroar.



Provning har utförts med fältprovningsutrustningen, i överensstämmelse

med provningsmetodik beskriven i bilaga 1. Temperaturen på betongunderla-

get har vid de olika provningstillfällena varierat mellan 10 och 25°C.

Erhållna vidhåftningsresultat framgår av tabell 1 och figur 2.

Vidhäftningen varierar från cirka 1,5 N/mm2 vid 10°C till cirka 0,5 N/mm2

vid 25°C.

Tabell 1 Vidhäftningsprovning vid varierande temperatur, på bro och i

laboratorium.

 

VIDHÃFTNING MOT BETONG (N/nmz) **

  

Temp* Force Pont 5000 med Isoglasyr 11P Beta SA 250 N

(°C) med BLZORK
Bro Lab Lab

Y95 D14

5 1,9 >1,8
(1,7-1,9)

10 1,5 1,8 >1,6
(1,3-1,8) (1,7-1,9)

15 1,0 1,2 1,1

(OJ-1,3) (LO-1,3)

20 0,9 0,9

25 0,5 0,8 0,7

(OI 5'01 7)

30 0,5 0,4

* i1°C

** Dragkraftsökning: cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5 cm



3 FÖRSLAG TILL KALIBRERINGSKURVA

Utifrån erhållna vidhäftningsreusltat på laboratoriet (avsnitt 2.2) och i

fält (avsnitt 2.3) har ett förslag till kalibreringskurva för vidhäft-

ningsprovning i fält tagits fram (figur 2 och bilaga 2).

Den Övre kurvan i figur 2 illustrerar vidhäftningsresultat som erhållits

vid provning på laboratoriet. Den mittersta kurvan härrör från provning

utförd i samband med provläggning på två provbroar. Den nedre kurvan har

sedan konstruerats utifrån de båda övre kurvornas utseende samt aktuellt

vidhäftningskrav på bron (0,5 N/mm2 vid 20°C, enligt Bronorm 88). Prov-

ningsresultaten avser matta Force Pont 5000. För matta Beta SA 250 N har

vid laboratorieprovning liknande relation mellan vidhäftning och tempera-

tur erhållits.

Justering av gränskurvan kan bli aktuellt mot bakgrund av ytterligare

vidhäftningsresultat från provläggningar. I samband med att nya produkter

godtages av VV kan likaså justeringar av gränskurvan bli aktuellt eller

framtagande av ytterligare kalibreringskurvor.
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Figur 2 Vidhäftningsprovning vid varierande temperaturer för SBS-
bitumenmatta Force Pont 5000.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

PROVKINGSHBTOD FÖR SVETSBARA POLIMERMDDIFIERADE BITUHENMBTTOR -

ISOLERINGSSYSTHH

Vidhåftning

Isoleringsmattans vidhäftning mot betong, mot skyddslager av asfaltbetong

(MAB 4T) respektive gjutasfalt samt mot kantförseglingsprodukt kan

undersökas.

Metod:

Provning utförs vid 20 11°C.

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

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

underlaget. Vid provningen dras stålstämpeln loss med dragkraftsökningen

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

vid brott liksom typ av brott registreras. Tre provdragningar utförs på

varje provplatta (figur).
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Isolering - Betong

Provbitar av isoleringsmatta (200 mm x 400 mm) appliceras på sandbläst-

rade och väl borstade betongplattor (175 mm x 350 mm x 40 mm) av stan-

dardkvalitet" (trädgårdsplatta). Lämplig mängd primer (normalt cirka

200-300 g/m2) fördelas jämnt Över provplattan med hjälp av en borste.

Efter viss torktid, rekommenderad av tillverkaren eller cirka 24 timmar,

appliceras isoleringsmattan (svetsning eller klistring) varefter den

trycks till" genom att en sandfylld cylinder (vikt ca 3,5 kg) rullas tio

gånger fram och tillbaka över provplattan. På provplattans isolerade sida

lägges slutligen en tyngd (betongplatta, ca 6 kg).

Vidhäftningen bestäms enligt ovan beskriven metod.



Bilaga 2

FÖRSLAG TILL 'KALIBRERINGSKURVA FÖR PRÖVNING I rim' AV sas-mDIrIERADE

svarsanumummns VIDHÃFTNING MOT BETONG
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