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Projektbeskrivning

FUKTDIMENSTONERING AV MURÄDE VÄGGAR OCH STUDTER AV
VÄTTENAWT SANDE FASADTMPREGNERINGÀR

FUKTDTMENSTONERING AV MURÀDE VÄGGÀR

Bakqrund

Inom ämnesområdet rrmurade väggaril har mer eller
mindre intensiv forskning pågått under ganska i_ång
t.id. Resultaten har redov, sats i forskningsrappor-
ter, tidskriftsartiklar, konferensbidrag, förèárag,
handböcker etc.

Från byggbranschen har efterlysts en mer nåIínrik-
tad information med praktiska lösningar och råd
t,il-I de praktiskt verksamma.

Syfte

Syftet med projektet är att sprida befintlig kun-
skap om hur rnurade väggar skall utföras ur iuktsyn-punkt. Stor vikt skal1 Iäggas vid praktiska råd ochdirekta detal jlösningar.

Genomförande

Projektet skalL mynna i ett antal 1ättillgängliga
snåskrifter riktade till otika parter i byggþroóes-sen. Exakta antalet och omfattningen av skrifternahar ännu ej faststäIlts. Detta sker i sarnråd med
den arbetsgrupp som knyts till projektet och exter-
na rådgivare.

I-projektet ingår enbart framtagning av manuskript
som publiceras i normal rapportupplága. En vidarã-bearbetning i. form av layout etc èamt tryckning istörre skala ingår ej i projektet.
Undertecknad komrner att ha huvudansvaret för pro-jektet. Inorn fuktgruppen kommer som nämnts olan en
mindre arbetsgrupp att knytas tirr projektet. Dennagrupp kommer att bestå av avdelningschèferna samt
Dan Gaffner och L E Nevander. samråd skarr även ske
med företrädare för konstruktörer, ent,reprenörer
och materialtillverkare.
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VATTENAWISANDE FASADIMPREGNERING

BAKGRUND

Det har visat sig att skalmurs konstruktioner irnånga falt släpper igenom för nycket fukt och attbakomli-ggande konstruktion skadàs. Asfaboard, sylloch reglar får för höga fukthalter, vilket ger -
mögeJ-probl-em. Beroende på skadans ornfattnin! nåsteorika åtgärder vidtas. Èn åtgärd sorn arrtid ärbefogad är att förbättra skaÍmurens täthet. Dettakan göras genom en vattenavvisande impregnering.
r sverige finns en utbredd skepsis mot vattenavvi-sande impregneringar. Enstaka inisstyckanden (oftaav gammalt daturn och ej ti1lgäng1igã for ¡esikt_ning) används sorn bevi" på "Ét í^pièqnãri"qai ärfarliga för byggnaden. oita förekõmmãr även andraovederhäftiga argument mot vattenawisande prepa_rat.

utan tvekan kan fer-aktig användning av vattenavvi-sande behandringar medföra arrvarríga konsekvenser.
Â, andra sidan ai aet lika tveklöst att de kan hamycket stora fördelar när de används på rätt sätt.
Tt: exempel på det senare kan vara sorn åtgard mot:-nträngande fukt i skalmurskonstruktioner. såaanaskador åtgärdas Ídag oftast med en ommurning ;; 

_-

:k?11"r-"n,. yilket kostar i storleksordningei
2. o0o z-kr/m'. En vattenawisande impregneíing ranygra lösningen på problemet, kanske tiÍf och medbättre än en omrnurning. Kostnaden för en sådanbehandting är av storÍeksordningen so-zsr- ir-l^z.
Även ur nedbrytningssynpunkt kan en vattenawisandeimpregnering vara þositiv, eftersom de fr-esta ned-brytningsprocesser förutsåtter tillgång tÍlr fukt.Hålrer man väggen torrare minsxar aírtÉå nednryt-ningen.

Il !?lI vä99 rnedför även att väggens värmeisoleringförbättras.
I ett. ljdigare forskningsprojekt har påvisats attenergiflödet-genom en ruktig-vägg kan bri "pp iiir50 Z större än genom en tori väéé.

iíi"3.5fi;"i i*:î.'å*åo
.í:: ;1.i.:Ìål;"=å:iÏå;;.

ra onödisa risker, skurret:13:"t;ii3i$"åÉnïl3ñr"t'
f as adbehandl ings s arnmanhang .



Syfte

Syftet rned projektet är att få fram en objektiv
bild av vattenavvisand.e impregneringar vid olika
användningssätt. Som exempel på användningssätt kan
namnas

direkt appì-icering på fasad som enda åtgärd
förbehandling i samband rned annan ytbehandling
inbJ-andning i andra ytbehandlingsmateriat
t ex putser och färger

Frågeställningarna vid användandet av vattenavvi-
sande impregneringar är många. Som exempel kan näm-
nas

När är en vattenawisande behandling 1änplig
respektive o1änpIig?
Vilka typer skal1 användas i olika situationer?
Hur stora mängder skall användas?
Hur Iång är livslängden?

Genomförande

Projektet kan indel-as i nedanstående relativt fri-
stående de1ar. Vid genomförandet kommer de olika
delarna delvis att pågå sarntidigt. Sannolikt til1-
komrner även andra intressanta infallsvinklar.

Genomgång av olika typer av preparat. Denna
etapp skall utmynna i en systenatisk klassifi-
cering med avseende på sammansättning, nomenk-
latur, egenskaper, användningsområden, etc.

allmänhet är goda) skall ínsamlas.

Laboratorietester och fullskaleförsök i prakti-
ken. Som exempel på tänkbara objekt vid full-
skaleförsök kan nämnas läckande tegelnurverk,
frostskadat tegelrnurverk samt vittrande puts-
och stenfasader. Även tester i befintligt ochplanerat provhus komrner att ingå i denna etapp.

Med utgångspunkt från resultaten i etapp L-3
planeras senare en eventuell fortsättning.
För att projektet skall ge optirnalt resultatförutsättes att de olika produkternas kerniska
sammansättning är känd. Víss samverkan med pro-
duktleverantöier (tillverkare) krävs därför.
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Tidplan

Projektet påbörjas i juti 1990 rned etapp 1 och 2.
Etapp 3 påbörjas 1991, efter det att noavanaigt
underlag erhållits från etapp 1 och 2.

De olika etapperna rapporteras efterhand i ol_ikadelrapporter.

Etapp 1 beräknas avslutad under vintern Iggo/g1 ochrapporteras under våren 1991.

Etapp 2 beräknas avslutad under sommaren 1991 ochrapporteras under hösten I99I/92.
Etapp 3 är svår att bedöma tidsmässigt. Sannoliktblir det fråga om en del 1ångtidstorÃof. En Iäges-rapport skal_I sammanstäIlas när de ol-ika försö[en
kornmit igång och l-öper rutinrnässigt. Denna rapportplaneras b1i färdig sommaren L992.

Den totala projektkostnaden uppgår ti1l I 2SO OOOkronor varav bidrag söks av SBUF med 650 OOO kro-nor. Projektet utgör en del av det program som
fuktgruppen vid LTH genomför tggT-tgg2.
Lund l-990-09-07

Kenneth Sandin
Byggnadsmaterial


