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FIG. L Uppmätt RF-profil i en betong med vct 0.4 som har varit vattenhärdad under 4
veckor.
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FIG. 2 visar beräknad fuktprofil för samma fall som i F'IG. L
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FIG. 3 Uppmätt och beräknad fuktprofiler för betong med vct 0.4 efter 59 dygns uttorkning.
Härdningen har varit 2 veckor i vatten följt av 2 veckors membranhåirdning.
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FIG.4 Uppmätt och beråiknad fuktprofiler för betong med vct 0.7 efter 93 dygns uttorkning.
Håirdningen har varit 2 veckor i vaüen följt av 2 veckors membranhåirdning.
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FIG. 5 Uppmätta och beråiknade fuktprofiler för betong med vct 0.75 efter 115 och 155 dygns
uttorkning. Härdningen har bestått av ett dygn i täckt form.
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