HUS
 flytmedel har en förmåga att dra in luft i

betongen, något som kan göra det omöjligt
att framgångsrikt ytbearbeta betongen
med glättning. Dessutom visar den studien
att kombinationen med mycket finmaterial och vissa typer av flytmedel medför en
ännu större luftinblandning i betongen.
SLUTSATSER

Det finns ett flertal åtgärder som golventreprenören kan utföra för att minimera
risken för att delaminering uppstår vid
glättning av betonggolv. På föregående sida
finns en tabell med råd.

I vissa fall är det föreskrivet att betonggolvet måste ha lufttillsats för att uppfylla
kraven vid konstruktion eller i bruksskick,
exempelvis vid konstruktion på vintern
eller vid byggandet av en ishall. Man förbiser då ofta risken med delaminering vid ytbearbetningen. För att undvika problemet
kan råden i tabellen på föregående sida följas.
Observera att en del av råden åsidosätter
normal praxis för ytbehandling. 

Betonggjutning i AMA
I AMA Hus 14 och RA Hus 14 finns
texter om betonggjutning och efterbearbetning av färska betongytor i
ESE Betonggjutningar i hus med
underliggande koder och rubriker.
LITTERATUR: Rapport SBUF 12805,
Delaminering i betonggolv. Är delaminering i industrigolv vanligare i moderna
betongrecept?

Tätskiktsgarantiers riktlinjer 2016
 Tätskiktsgarantier utfärdar ansvarsutfästelser för tätskiktsentreprenader på yttertak
och ytterbjälklag. En förutsättning för att
ansvarsutfästelse ska utfärdas är att tätskiktsentreprenaden utförs enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Dessa uppdateras varje
år och baseras på erfarenheter av problem
och skador på tätskiktsentreprenader.

Principdetaljer
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C. Uppdragning av tätskikt mot krön

För utförande av krönplåt
se AMA Hus kap. JT

T E X T O C H F OTO : R O G E R N I L S S O N

En nyhet i 2016 års upplaga av
riktlinjerna är att synlig del av
tätskikt på uppdragningar mot
vägg, sarg och krön begränsas
till maximalt 500 mm. På senare tid har det blivit vanligt att
använda enbart tätskiktsmatta
även på krön och väggar oavsett
höjd. Tätskikt för yttertak är avsett för takytor och inte som
väggbeklädnad. Det finns andra
material, till exempel plåt, som
är avsedda att användas på väggar. Motsvarande krav finns i
AMA Hus 14 i figur AMA
JSE.15111/3.
ÄNDRADE GENOMFÖRINGAR

En annan nyhet gäller genomföringar för stuprör genom tätskikt på ytterbjälklag (terrasser
48
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Exponerade tätskikt

Tätskikt dras över krön

och innergårdar). Tidigare har
gummistosar använts för dessa
genomföringar, men eftersom
den lösningen har orsakat läckage har den ersatts med en så
kallad stuprörsgenomföring av
rostfritt stål. Denna består av ett
rör med en på-svetsad (helsvetsad) perforerad fläns. Lösningen
har hämtats från erfarenheterna
av tätskiktsanslutningar mot
rostfria takbrunnar och har visat
sig vara klart bättre. Monteringen görs enligt samma princip
som vid takbrunnar: En intäckningskrage placeras under den
rostfria flänsen och tätskiktsmattan helsvetsas mot både den
rostfria flänsen och den underliggande intäckningskragen. 

Max 500 mm
synligt tätskikt

300 - 350

Om inte remsa av YEP (bredd
ca 250 mm) används i hålkäl
ska tätskiktsvåderna vikas upp
och svetsas 50-100 mm på
vertikal yta.

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i
ovankant ca cc 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att täthet uppnås.
Hörnförstärkningar ska alltid användas.
Generellt gäller att tätskiktet eller byggpappen ska dras över hela takkrönet (ner ca 50 mm på utsida
takkrön) och fästas in mekaniskt på utsida takkrön cc 150 mm.
Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT
OBS. Förekommande plåtdetaljer är endast avsedda som illustrationer. För utförande av plåtarbeten
hänvisas till AMA Hus.
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Figur 1. Principdetalj för uppdragning av tätskikt mot krön,
Tätskiktsgarantier 2016.
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Tre exempel där tätskiktsmatta har använts felaktigt.

Principdetaljer
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Inbyggda tätskikt
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1. Här har tätskiktmatta använts för att täcka
både väggar och tak på ett helt fläktrum.

I. Stuprörsgenomföring

2. Väggar till lanterniner klädda med
tätskiktsmatta.

3. Insida på högt krön som klätts med
tätskiktsmatta.
Stuprörsgenomföring av
helsvetsad rostfri plåt. Perforerad
fläns lika utförande för rostfria
takbrunnar

Stuprörsgenomföring

Stuprörsgenomföring av helsvetsad
rostfri plåt. Perforerad fläns lika
utförande för rostfria takbrunnar.

Stuprörsgenomföring
med rör och perforerad
fläns av rostfritt stål
(krav för perforering av
fläns är samma som vid
takbrunn).

Intäckningskrage av minst YEP 3500
Intäckningskrage
av minst YEP 3500.

Tätskikt svetsas mot hela flänsen samt
svetsas mot hela flänsen
samt
mot Tätskikt
underliggande
intäckningskrage.
mot underliggande intäckningskrage

Monteringsprincip
för mot
stuprörsgenomföring
(lika princip
som
förochtakbrunnar).
Längd på genomgåVid anslutning
runda takgenomföringar (avloppsluftare,
stativben etc.)
ska uppnervänd takbrunn eller
användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande
ende rör ska stuprörsgenomföring
vara tillräckligt
för att nå över färdig överbyggnad och ner genom hela bjälklaget.
intäckningskrage av minst YEP 3500).
Alternativt kringgjuts rörgenomföringen med ett fundament på vilket tätskiktet dras upp.

Stuprörsgenomföring placeras minst
500 mm från vägg (rostfri fläns får ej
vikas eller klippas sönder)
Mellan stuprörsgenomföring
och stuprör monteras självrensande lövsil.
TÄTSKIKTSGARANTIER™ riktlinjer för inbyggda tätskikt
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BESTÄLL TAKSTOLAR I TID
För leverans innan semestern

Derome I Borås I Kalix I Kristianstad I Mjölby I Tanum I Udddevalla I Varberg I Västervik.
Vxl 0340-66
64 40–I Hus
trateknik@derome.se
I www.derometrateknik.se
AMA-nytt
1/2016

49

