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VATTE SANDE EASADIMPREGNERING

Kenneth Sandin

BAKGRUND OCH SYFTE

Många skador i ytterväggar beror på ett högt fuktinnehåll, vilket i allmänhet beror på hög
vattenabsorption vid slagregn. Som exempel på skador kan nämnas mögel och rota i

reglar och syllar i den traditionella skalmurskonstruktionen och direkt vatteninträngning i

homogena väggar. Andra negativa effekter av ett högt fukinnehåll är sämre
värmeisolering (mätningar har visat att värmeflödet kan öka med upp t¡l 50 %), snabbare
nedbrytning och ökad nedsmutsning.

Vattenawisande impregneringar har stora fördelar och användandet ökar i Sverige. Jämfört
med Tyskland är dock användandet i Sverige obetydlig. Orsaken till detta år en mycket
utbredd skepsis till vattenawisande preparat. Denna skepsis grundar sig på ett mycket
konservativt synsått där man utnyttjar enstaka gamla misslyckanden som argument mot
preparaten. Ett sådant argument är att preparaten bryts ned på några år. Använder man
fel preparat är detta sant. Det finns dock preparat som efter 20-25 ër fortfarande fungerar
utan anmärkning.

Aven om vattenawisande impregneringar har stora teoretiska fördelar kan det finnas
nackdelar, till exempel lokalt ökad vattenbelastning. Kunskapema om i vilka situationer
fördelarna överväger nackdelarna är mycket bristfällliga och grundar sig i huvudsak på
personliga värderingar och tyckande. En systematisk genomgång av olika preparat och
deras möjligheter/rÍsker är nödvändig för att få rätsida på debatten om preparatens vara
eller icke vara. Att enbart förlita sig på tillvert<amas partiska inlägg eller motståndamas
tyckande är inte tillfredsställande.

Syftet med projektet är att få frarn en objektiv bild av vattenawisande impregneringar. En

väsentlig del i detta sammanhang är att samla in befintliga kunskaper och uppfattningar
samt att vãrdera de senare.

Hela projektet styrs av ett antal konkreta delfrågor. Som exempel på delfrågor kan näm-
nas

När är en impregnering lämplig respektiva olämplig?

- Vilka fördelar kan man uppnå och vilka risker (t ex missfärgning och frostsprängning)
foreligger?
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Vilka livslängder kan man räkna med i olika situationer?

Hur inverkar defeker (t ex sprickor) på impregneringens effektivitet?

Vilka preparat (typ och sammansättning) skall väljas på olika underlag?

- Vilken vattenawisande effekt uppnås och hur påverkas vattenångdiffusionen av olika

preparat?

GENOMFÖRANDE

Projektet kan indelas i tre relativt fristående delprojekt. Arbetet inom de olika delprojekten

bedrivs i viss utsträckning parallellt. De tre delprojekten är

1. Genomgång av olika typer av preparat. Detta delprojekt skall utmynna i en

systematisk klassificering med avseende på sammansåttning, nomenklatur,

egenskaper, användningsområden, etc.

2 lnventering av utforda objekt, både misslyckade och lyckade. 0m möjjligt skall

objekten analyseras i detalj. lnventeringen görs främst i Sverige men även tyska

erfarenheter insamlas.

3. Laboratorietester och fullskaleförsök i praktiken. Som exempel på tänkbara objekt vid

fullskaleforsök kan nämnas läckande tegelmurverk, frostskadat tegelmurverk samt

vittrande puts- och stenfasader.

HITTILLS UTFÖRT ARBETE

Delprojekt 1. Genomgång av olika preparat

Omfattande litteraturstudier och diskussioner med experter (främst från Tyskland) har

genomförts. De olika preparaten är relativt väl kartlagda med avseende på kemisk

sammansåttning, fysikaliska egenskaper, användningsområden, nomenklatur etc. En

sammanstállning av hittills insamlad kunskap pågår.

"Samtliga" firmor som tillhandahåller vattenawisande preparat på den svenska marknaden

har tillskrivits med en begäran om "all deras kunskap" betrËiffande sina egna produkter.

Flertalet av dessa har svarat i en mycket positiv anda, En sammanställning av dessa svar
pågår,
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Delprojekt 2. lnventering av utförda objekt

En inventering av utförda objekt har utförts. Ett stort antal väl fungerande objekt har

besiktigats. Det är dock svårt (omöjligt) att få en helt tillförlitlig, detaljerad och opartisk

beskrivning av de utförda behandlingarna. Många gånger vet man helt enkelt inte vilket

preparat som använts. Aven "ett visst hemlighetsmakeri" och misstänksamhet förekommer

inom branschen.

Rykten om misslyckade objekt finns det gott om. Hittills har dock ingen kunnat peka på

ett enda konkret objekt där en vattenawisande impregnering förorsakat skador, Med äldre

preparat har dock napporterats flera fall med missfärgningar.

Delprojekt 3. Laboratorietester och fullskaleförsök

Olika provningsmetoder har analyserats, både vedertagna "standardmetoder" och nya

specialanpassade metoder.

Tre fullskaleförsök har hittills pabörjats

En sydgavel på en tegelvilla i Hörbytrakten impregnerades i juni 1992. Orsaken till
impregneringen var 'Tuktproblem" på insidan, Detta objekt följs upp genom "kontinuerlig"

fuktmátning iväggen. Dessa mätningar görs i 14 olika punkter och startade i mars 1992.

Vid de första måtningama var väggen mycket blöt. Fasaden har både "bra" och "dåliga"

partier, Med "bra" avses att fogar och stenar är felfria. Med "dålig" avses vittrade och

spruckna fogar. Avsikten med att medvetet välja även "dåliga" partier är att studera vad

som händer under sämsta tänkbara förhållanden. lmpregneringen utfördes av

generalagenten för en tysk tillverkare av vattenawisande preparat.

En västfasad på en 10 år gammal kyfta med kanalmurar i Höganäs impregnerades i juli

1992, Orsaken till impregneringen var vatteninträngning in genom det inre tegelskalet.
Detta objekt följs upp genom fuktmätning i 7 punkter, placerade både i den yttre och inre

muren. Mätningama startade i maj 1992. Vid detta tillfälle var den yttre muren nnycket blöt

medan den inre muren var 'Tor". lmpregneringen utfördes av en entreprenör med lång

erfarenhet av impregneringar.

Två villor med slammade tegelskalmurar i Mölle impregnerades ijuli-aug 1992. Orsaken
till impregneringen var att mögellukt från asfaboarden trängde in i villoma. Syftet med

impregneringen är att avlägsna fukten och förhoppningsvis därmed minska eller eliminera

aktuella luktproblem. Några mätningar av fukttillståndet i väggama görs inte. Uppföljning
sker enbart genom framtida besiktningar och rapporter från fastighetsägama.
lmpregneringen gjordes av fastighetsägama själva.
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PLANERAT ARBETE

Delprojekt 1. Genomgång av olika preparat

Delprojektet skall publiceras i en separat skrift. I denna skrift skall olika preparat

systematiseras och beskrivas med avseende på kemisk sammansättning, egenskaper,

användningsområden och nomenklatur. Så lång det är möjlig skall de preparat som finns
på den svenska marknaden klassificeras och placeras in i olika grupper.

Publiceringen kommer sannolikt att ske på två nivåer. Den ena skriften blir då en

láttillgänglig och sammanfattande presentation. Denna skrift riktar sig frËrmst till de praktiskt

verksamma inom banschen. I en annan skrift skall den vetenskapliga bakgrunden

beskrivas med kemiska formler och resultat från olika laboralorieprovningar.

Delprojekt 2, lnventering av utforda objekt

lnventeringen fortsätter och varje rykte om misslyckade objek skall följas upp. Någon

separat publicering av delprojektet är för närvarande inte aktuell.

Delprolekt 3. Laboratorietester och fullskaleförsök

Laboratorieprovningar skall påbörjas under hösten 1992. De provningar som för närvarande

är aktuella är

- inträngningsdjup for olika preparat vid olika appliceringsmetoder, olika underlag och olika

fukttillstånd i underlaget

- alkalibeständighet

- effektivitet (vattenawísande förmåga)

- inverkan på uttorkning (å,nggenomsläpplighet)

- forhållanden vid sprickor i underlaget (både sprickor som finns vid appliceringen och

sprickor som uppstår efterat).

Fullskaleförsöken fortsätter och om något lämpligt objekt blir tillgängligt rfökas försöken.

En sammanstállning av dessa försök skall göras efter cirka ett års mätninga/uppföljningar.
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TIDPLAN

1n-92 1/1 -93 30/6-93

PUBLICERING

Någon direkt publicering har inte gjorts inom projektet. I samband med övrig publicering

och föredrag har dock vattenawisanade impregneringar beröfts.

lnsamling data

Rapportskrivning

Lab. provning

Sammanställning, lab.prov

Fullskaleförsök

Delrapport, f ullskaleforsök

Delprojekt 1

Delprojekt 2

lnventering

Delprojekt 3


