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CsKAltsKA

Proj ektbeskrivning

VATTENAWISANDE FASADTMPREGNERTNG

MaInö 1990-11-30

s med en vàl_ ut-
t väsentligt
igen trsommarkon-
tsätts för sol-
på utsidan av
på sommarkondens
n konstaterats vid

Många skador i yttervåggar beror
allmänhet beror på höq vattenabso
skador kan nämnas möge1 och rötanelIa skalmurskonstruktionen ochvaggar. Andra negativa effekter avärmeisolering (nätningar har visat att värmeflödet kan öka rned upptitl 50 z), snabbare neaurytning och ökad nedsmutsning.

A. BAKGRUND

Problemen i
förd luftsp
problem går
densfallet!'
sken, vilke
ångspärren.
har rapport
mätningar i

I erats. Omfattande sommarkondens har åveprovhus vid LTH.

Det är inte ovanJ-igt att eventuerla fuktproblern i en skarmurskon-struktion skyr]-s på brukstuggor i ruftsparten. Man kan hàrvidtvinqas mura om våggen, tirÍ-en lcosi""ã- r storrexsola.,i'g..,:z_2 oooz-/m- - Ett arternativ ti11 detta, och kanske säkr4ré, kanvara en fasadirnpregnerinq tilr en kost.nad på so-l5.-7rnz.-'
Vattenawisande impregneringar har sto och an tökar i Sverige. Jålnföit med Tyskland ä dandet geobetydligt. örsaken till dettã är en m d skep

kepsi gpåã tt.tj ar Ia mis enådant att p nan fe r dett Det
25 år funge an-

ngar har stora teoretiska fördelar
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B. SYFTE

- Hur i_nverkar defekter
vitet?

syftet med projektet är att få fram en objektiv bild av vattenawvi-sande i_mpregneringar vid oli}<a anvãnãninqssatt.

. Generellt skall projektet ge entenawisande preparat. f detÉaa del-fågor besvaras. Som exempel

- När är en impregnering lärnpJ-ig respektive olämp1iq?
virka fördelar kan man uppnå och virka risker, t ex missfargningoch frostsprängning, forãiigg.ri

- vilka livsrängder kan nan räkna med i orika situationer?
(t ex sprickor) på impregneringens effekti_

- Vilka preparat
derlag?

(typ och sammansättning) skarr varjas på oÌika un-

- vilken vattenawisande effekt_uppnås och hur påverkas vattenång_diffusionen av olika preparat?

C. GENOMFÖRÀNDE

Genomförandet konmer att specificeras i deta]-j i samråd med en till_projektet knuten arbetsgrrpp.
Projektet kan dock i-nderas i nedanstående rerativt fristående derar.vid genomförandet konrn"i ã. orika aeiãina dervis att pågå santidigt.sannolikt tirrkonmer även andra intrÀssanta infarrsvi-nkrar.
l-' Genomgång av orika typgT.av preparat. Denna etapp skarr utnynnal- en systematisk krassificer-ing'rãã avseende på ãarnrnansàttning,nomenklatur, egenskaper, anvanáningsområaen, etc.

både misslyckade och lyckade. Omras i detatj. rnventeriigen =xuiin tyska erfarenheter lsorn i a1I_
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D. TIDPI,AN

l.ojektet påbörjas
las sonmaren 1-99I,
etapp 1 och 2.

i januari
efter det

1991 med etapp
att nödvändigt

Etapp 3 påbör-
erhåIlits från

1 och 2.
underlag

De olika etapperna
artiklar etc.

delrapporteras efterhand i olika delrapporter,

Etapp 1 avslutas under sonmaren 1991.

Etapp 2 beräknas i huvudsak vara avslutad sonì.maren rg92.
Etapp 3 år svår att bedöna tidsrnässigt. sannolikt blir det fråga ome1t der långsiktiga- uppföljningar. En derrapport skari sammanstärl-asnär frertal-et av axtuètta-rorÃor påbörjas. Detta bör kunna ske vin-tern L992/93.

En sammanfattande stutrapport skatr föreligga i juni 1993.

E. ORGANISATION

Projektet leds av
till stor del- att
rial, LTH.

F. REDOVISNING

SKÀNSKÀ genom K Arlan Andersson. Arbetet kommerutföras av Kenneth sandin vid avd Byggnadsmate-

Tilr projektet- skalJ knytas en arbetsgrupp bestående av K Arr_anÀndersson och Jan Ekblad från sKANsKA"samÈ Göran Fagerrund ochKenneth sandin från LTH. ytterrigare medlenmar i arÉetsgruppenutses senare i samråd med sBUF. son exernpeJ- på =p""iårister sombör kunna bidraga med sina kunskaper k;;- nämnas îasadentreprenör,tegelexpert och kemist.

Projektet kommer att delredovisastiklar, konferensbidrag etc. Närnormal Fou-rapport.
1öpande i olika del_rapporter,projektet avslutas samlnãnstålls

ar-
en

En eventuerl ytterrjøare redovisning (till exempel i form av infor-mationsblad oón semiñarier) rår ¡eaánàs senare.
De främsta rnålgrupperna är entreprenörer, konsulter i föreskrivande1ed, fastighetsförvaltare och my-naigltãier.



4

G. KOSTNÀDER

SKÀNSKÀ

K ÀIlan Andersson, Jan Ekb1ad
Resor
FäItförsök

BMLILTH. debiterade insatser
Tekn dr Kenneth Sandin
Civ ing I Carlsson
fng S Sahlén
Arbetsgrupp
Resor
Àvd.kostn (telefon, skriv- och rithjäIp etc)Administrationspålägq 12 Z
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650 000

Prof G Fagerlund
Utrustning

130 000

TotaI projektkostnad 1 250 000

H. FINANSIERTNGSPI,AN

Projektets totalkostnad ska1l fördelas på nedanstående finansiärer:
Är SKANSKÀ SBUF BML/LTH TOTALT
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1,992
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300 000
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30 000
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220

000
000
oo0

470 000 650 000 130 000 L 250 000


