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vanligtvis behöver källare och anDra konstruktIoner unDer jorD vara vatten-
täta. sika white box concept är en av sikas vattentätningslösningar som förbättrar den inre 
miljön med ökad komfort och användningsmöjlighet. det är ett vattentätningssystem med 
en god beständighet under hela konstruktionens livslängd. sika white box concept består av 
flera olika komponenter, bland annat helhetsdesignen och en vattentät betongsammansätt-
ning för fullständigt vattentäta konstruktioner samt lämpliga fogtätningslösningar. använ-
daren får också rekommendationer och vägledning om lämpliga byggmetoder för att åstad-
komma en vattentät konstruktion och förhindra att vatten tränger in från den omgivande 
marken på lång sikt. konceptet beaktar och bedömer även grundvattnet, exponeringsfakto-
rer och olika miljöförhållanden. 
för att uppfylla de krav som ställs av fastighetsägare, arkitekter, ingenjörer och entreprenö-
rer har sika skapat white box concept – där den mest kompletta och heltäckande system- 
och produktserien ingår för att skapa vattentäta konstruktioner.
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      Sika White Box ConCept 
  

ytterligare en fördel med sika White box concept är att in-
stallationen är relativt enkel och snabb och kräver inte något 
ytterligare skydd för vattentätningsmaterialen. därmed är 
lösningen också mycket kostnadseffektiv. de vattentäta 
fogsystemen installeras vanligen parallellt med armerings- 
och formsättningsarbetet. därmed åtgår ingen ytterligare 
installationstid vilket minskar arbetsinsatsen, byggtiden och 
kostnaden för konstruktionen.

dessutom  om eventuella skador eller läckage skulle uppstå, 
är de lätta att lokalisera och kan repareras lokalt med hjälp av 
injektering. det gäller såväl injektering av sprickor i den vat-
tentäta betongen som alla slags fogar. sika har ett sortiment 
av injekteringsmaterial för dessa tillämpningar och krav.

prestanda:
 ́ ett styvt vattentätningssystem
 ́ används vid stigande kapillärvatten, läckande vatten och vat-

tentryck (enligt bs grad 1 – 3)
 ́ vattentätt men inte diffusionstätt
 ́ används vid markförhållanden utan rörelser där grundvattnet  

inte är aggressivt mot betong (utan extra ytskydd) 
 ́ mycket bra beständighet
 ́ färre arbetsmoment
 ́ inget ytterligare skydd behövs
 ́ begränsad  kemikalieresistens – som betong 

 
används:

 ́ för konstruktioner utan rörelser och i mindre aggressiva miljöer 
(utan ytterligare betongskydd)

sika white box concept

sika white box concept gör det möjligt att åstadkomma en 
fullständigt vattentät betongkonstruktion med hjälp av ett 
komplett sortiment av betongtillsatsmedel för tillverkning av 
vattentät betong, en komplett produkt-serie för vattentäta 
fogar, detaljerade konstruktionsdetaljer och sprickbegräns-
ning, såväl som kostnadsplanering för komplexa konstruktio-
ner.

vattentät betong

white 
box

vattentäta  
fogsystem

design och  
kostnadsplanering

vattentäta fogsystem

när man bygger en betongkonstruktion under jord skapas ett 
antal olika fogar, både gjutfogar, rörelsefogar och genomför-
ingar. alla fogar och genomföringar måste innehålla en fogtät-
ningslösning för att vara vattentäta.

design och kostnadsplanering

för att säkerställa lämplig grad av vattentäthet måste be-
tongen, dimensioneringen, byggnationen och betongarbetena 
på byggarbetsplatsen beaktas.

vattentät betong

med vattentät betong menas endast betong som inte 
släpper igenom något vatten och där fokus ligger på betong-
ens kvalitet och prestanda. för att uppnå den inbyggda vat-
tentätheten har betongen modifierats med hjälp av betongtill-
satsmedel, såsom flyttillsatsmedel, porblockerare, kristallina 
material och andra tillsatser som skapar en vattentät betong.
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Vattentät betong anslutningsfog 
mellan prefabri-
cerade element

rörelse- och 
gjutfogar

1 2 3

sika white box concept:  
systemkomponenter 

sika white box concept kan användas vid olika byggmetoder 
däribland konstruktioner med förskärning, prefabricering och 
slitsmurar.
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      Sika White Box ConCept:
     användning oCh BegränSningar

det finns en hel serie material och system att välja mellan 
beroende på grundvattenförhållandena i omgivningen, den 
specifika konstruktionen, dess exponering och byggprocessen.
bland dessa finns vattentät betong som måste uppfylla våra 
höga kvalitetskrav, men också alla detaljer som fogar, anslut-
ningar och genomföringar. en byggnad är bara så vattentät 

graD aV Vattentäthet som kräVs (enlIgt beskrIVnIngen I bs 8102)

grad 1 grad 2 grad 3 ytterligare krav

grundläggande standard
läckage och fuktiga områden 
accepteras

bättre standard
ingen vatteninträngning, men 
fuktiga områden accepteras

boendestandard
ingen vatteninträngning ac-
cepteras, krav på ventilation 
och avfuktning

som kvalitetsklass 3 plus
 ́ ingen genomträngning av 

vattenånga
 ́ helt torr miljö
 ́ värmeisolering 
 ́ gasspärr
 ́ skydd mot kemiska 

angrepp

 ́ parkeringsgarage
 ́ fabrikslokaler
 ́ verkstäder

 ́ lager
 ́ fabrikslokaler
 ́ verkstäder

 ́ bostäder
 ́ parkeringsgarage
 ́ serviceområden
 ́ verkstäder

 ́ förråd
 ́ arkiv
 ́ vardagsrum
 ́ rekreationscenter

som dess svagaste punkt.
sika white box concept används vid begränsad exponering 
och endast vid förhållanden utan rörelser och miljöer som inte 
är aggressiva mot betong.

för att ett VattentätnIngsprojekt ska blI framgångsrIkt skall alla 
gällande krav samt alla fördelar och begränsningar som vattentätningskonceptet 
innebär beaktas redan i designprocessens inledningsskede.

går att uppnå med sika white box concept. kan endast åstadkommas med 
barriärsystem
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      Fördelar och vinster

fastighetsägare
 
förDelar för fastIghetsägare

sIka WhIte box concept:
 ́ långtidserfarenhet
 ́ lång brukstid
 ́ ingen inverkan på byggnadens arki-

tektur

VInster för fastIghetsägare

prestanDa
 ́ beständig mot genomsipprande vat-

ten eller vatten under tryck
 ́ besparing av tid och materialkost-

nader
 ́ ger maximal yta och användbart 

utrymme 
 ́ lång beständighet

konsulter
 
förDelar för konsulter

sIka WhIte box concept möjlIggör:
 ́ standardkonstruktionsbetong och 

standardtätningsfunktioner
 ́ frihet vid designen
 ́ hög säkerhet med möjlighet till 

backup-system
 ́ testat och godkänt system sedan 

många år
 ́ olika prestandanivåer finns tillgäng-

liga för olika krav

anDra förDelar:

kostnaDseffektIVt:
 ́ större etapper vid betongarbete
 ́ ingen ytterligare tid för applicering av 

vattentätningsmaterial
 ́ enkel renovering vid behov
 ́ förenklad dimensionering och bygg-

metod

entreprenörer
 
förDelar för entreprenörer

sIka WhIte box concept:
 ́ enkel och snabb installation av alla 

komponenter
 ́ lätt att kontrollera och testa kvalite-

ten på utförandet
 ́ enkelt att reparera
 ́ enkelt detaljarbete
 ́ det finns olika produkter för att klara 

olika krav

anDra förDelar:

kValItet:
 ́ enkla och pålitliga system
 ́ lätt att reparera och underhålla
 ́ tidsbesparande
 ́ eliminerar ytterligare material och 

processer på byggarbetsplatsen
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      Vattentät betong

betongens täthet kan förbättras genom att tillsätta särskilda 
komponenter. aktiva komponenter bildar olösliga material i 
betongens porer och kapillärstruktur och tätar 
effektivt och permanent betongen mot inträngande vatten 
och andra vätskor.
dessutom finns det andra särskilda ingredienser som kan 
förbättra de självläkande egenskaperna hos betongen och 
öka betongens förmåga att läka eventuella sprickor.
en konstruktions vattentäthet definieras av hur begränsad  
vattenpermeabiliteten genom betongen är. den volym vatten 
som tränger in i betongkonstruktionens ena sida måste vara 
lägre än den volym vatten som kan avdunsta på motsatt sida. 
ett sätt att mäta den funktionen är att testa vattenkonduk-
tiviteten.

för att åstadkomma en vattentät betong måste olika krav 
på begränsningen av vattenpermeabiliteten genom betongen 
uppfyllas.

betongens viktigaste prestandakriterier är:
 ́ vatteninträngningsdjup  < 30 mm
 ́ vattenkonduktivitet < 6 g/m²/h
 ́ torkningskrympning < 0,05 %
 ́ vattenabsorption
 ́ självläkande egenskaper

med hjälp av sikas produkter kan betongens prestanda för-
bättras

utformnIngen och egenskaperna hos sIkas Vattentäta betongsammansättnIng

komponenter beskrivning exempel

ballastmaterial det går att använda vilken kvalitet på ballast-
materialet som helst

det går att använda alla storlekar på ballastmaterialet

cement all cement som uppfyller lokala standarder 350 kg/m³ 

pulvertillsatser flygaska eller granulerad masugnsslagg 
(max 40 %)

tillräcklig halt finpartiklar genom justering av bindemedelsin-
nehållet

vatteninnehåll sötvatten och återcirkulerat vatten med krav 
på slamhalt (max 40 %)

förhållandet vatten/cement enligt 
 normerna med avseende på exponering

< 0,45

betongtillsatsmedel flyttillsatsmedel
typen beror på metoden för utläggning och arbet-
barheten, samt på kraven och tiden 

sika® viscocrete® eller  
sikaplast® eller sikament®
sika®-wt

0,60 – 1,50%

1,00 – 2,00%

installationskrav membranhärdare efterföljande härdning för att säkerställa hög kvalitet  
(kompaktering) av ytor, sika® antisol®

betongens täthet mot vattengenomträngning bestäms av tätheten i bindemedelsmatri-
sen, dvs kapillärporositeten. porerna är potentiella migrationsvägar för vattnet genom betong-
en. därför kan vanlig betong beskrivas som ett poröst material som tillåter att vatten passerar.

VattenInträngnIngsDjup
 ́ det maximala inträngningsdjupet måste överenskommas 

med berörda parter (sikas rekommendation < 30 mm)
 ́ krav: bra betongkvalitet och rätt lösningar för utformningen 

och tätningen av fogar!
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flyttIllsatsmeDel VattentätanDe tIllsatsmeDel

VattentätanDe och krIstallInt 
tIllsatsmeDel

formsläppmeDel membranhärDare

krympnIngsreDuceranDe 
tIllsats

sika® Viscocrete® 
 ́ betydande vattenreduktion
 ́ ökad hållfasthet och täthet
 ́ minskad kapillärporositet

sika® Wt-100
 ́ minskad vattenkonduktivitet 
 ́ förbättrad vattentäthet

sika® control 40
 ́ minskad torkningskrympning och 

sprickbildning
 ́ minskad genomsläpplighet
 ́ betongen får ökad beständighet

sika® separol®
 ́ enklare rivning och rengöring
 ́ ingen negativ effekt på betongytor
 ́ visuellt perfekta ytor

sika® Wt-200
 ́ minskad vattenkonduktivitet
 ́ förbättrad vattentäthet
 ́ förbättrar betongens självläkande 

egenskaper

sika® antisol®
 ́ skyddar mot för snabb torkning
 ́ betongen får ökad beständighet

produkter som används i sikas vattentäta betongsammansättningar
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      Fogtätning – gjutFogar

fogband används för att stoppa vattentransporten genom fo-
gar och de skall därför installeras i alla fogar för att skapa ett 
slutet fogtätningssystem.

fogbandet bör placeras lämpligt med avseende på byggmetod och risknivå.

fogbanD för gjutfogar, Internt fogbanD för gjutfogar, externt

på grunD aV betongens egenskaper som materIal, armerad som oarmerad, 
måste en konstruktion alltid delas upp i sektioner förenade med fogar. det är nödvändigt 
med gjutfogar, antingen konstruktionsfogar eller arbetsfogar, och fogtätningsprodukter 
används för att vattentäta dessa.

det finns en rad olika fogband för olika krav, testade och god-
kända enligt lokala bestämmelser och specifikationer.

 ́ vattensvällande tätning (profiler och fogmassa)
 ́ termoplastiska fogband
 ́ tätningsband
 ́ injekteringsslangar
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sikaswell® 
 ́ mycket ekonomisk
 ́ påverkar inte formsättning 

eller armering
 ́ kan användas som 

backup-system
 ́ testat och godkänt system
 ́ det finns alternativa profi-

ler för att klara olika krav

VattensVällanDe pro-
fIl, Internt

tätnIngsbanD 
externt

sikadur-combiflex® sg
 ́ godkänd för användning i 

kontakt med dricksvatten
 ́ lätt att anpassa till  

byggmetoden
 ́ utmärkt vidhäftning till 

olika underlag

termoplastIsk fogbanD 
Internt/externt

sika® Waterbar
 ́ enkel design av slutna 

system för gjut- och rörel-
sefogar

 ́ enkel anslutning genom 
svetsning

 ́ det går att använda prefa-
bricerade fogbandssystem

 ́ det finns interna och 
externa fogband

produkter som används för tätning av gjutfogar

InjektIonsslang, In-
ternt

sikafuko®
 ́ lämplig vid höga krav
 ́ påverkar inte formsättning 

eller armering
 ́ fristående lösning eller 

som backup-system
 ́ en bra injektering fyller 

hela fogen och hindrar att 
vatteninträngning

 ́ återinjekterbara system
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      Fogtätning – rörelseFogar

förutom fogbandens funktion att vattentäta fogarna, tillå-
terfogbanden sektionerna att röra sig oberoende av varandra 
– utan begränsningar (fritt från spänning).
fogband för gjut- och rörelsefogar (expansionsfogar) skall 

när interna fogband används är det viktigt med korrekt fixering för att hålla fogbanden på plats under betongarbetet. det är också viktigt 

med bra kompaktering av betongen runt fogbanden för att förhindra att skapa vägar för vatteninträngning.

fogbanD för rörelsefogar, Internt fogbanD för rörelsefogar, externt

särskIlt uppmärksamhet bör ges tIll användningen av fogband vid rörelsefo-
gar. rörelsefogar är nödvändiga på grund av rörelser i konstruktionen, som uppstår på 
grund av sättningar, trafiklast, krympning och annat.

skapa ett slutet vattentätningssystem. för att vattentäta 
betongkonstruktionen måste fogband installeras i alla dessa 
typer av fogar.
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sika® Waterbars
 ́ enkel design av slutna system för gjut- och rörelsefogar
 ́ olika produkter, former och dimensioner för olika  

krav (belastning och exponering)
 ́ skräddarsydda lösningar för olika tekniska, praktiska och 

ekonomiska krav
 ́ beständiga mot många aggressiva medier
 ́ möjlighet att använda prefabricera fogbandssystem
 ́ lång erfarenhet
 ́ lång brukstid

produkter som används för tätning av rörelsefogar

sikadur-combiflex® sg
 ́ godkänd för användning i kontakt med dricksvatten
 ́ lätt att anpassa till byggmetoden och konstruktionen
 ́ utmärkt vidhäftning till olika underlag
 ́ mycket flexibel
 ́ lätt att underhålla

termoplastIska fogbanD Interna/externa tätnIngsbanD – externa (posItIVa sIDa)
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      Fogtätning – anslutningsFogar

slItsmur 
 
slitsmurar tillverkas i många enskilda 
segment genom olika byggmetoder och 
system. anslutningarna mellan dessa 
komponenter måste tätas för 
att hålla schaktningen torr och sedan 
använda väggen som en del av det 
vattentäta byggnadsskalet. de tekniker 
som används för att täta slitsmur är 
termoplastiska fogband och system med 
injekteringsslangar.

anslutnIngar mellan slItsmurar 
och bottenplatta

för att skapa ett helt vattentätt system, 
måste fogen mellan den tätade slitsmu-
ren och bottenplatta också tätas. det kan 
göras genom att använda en kombination 
av tekniker (t ex vattensvällande profiler 
och system med injekteringsslangar).

prefabrIceraDe element

dessa levereras direkt till byggarbets-
platsen och fogarna mellan dem måste 
tätas efter installationen. efterapplice-
rade system som limmade tätningsband 
kan säkerställa vattentätheten.

förutom stanDarDapplIcerIngen av tätningsprodukter i gjut- och rörelsefogar är 
det också nödvändigt att täta andra anslutningar och fogar, såsom anslutningar mellan 
prefabricerade betongelement, olika material, olika delar i slitsmurar och anslutningar 
mellan slitsmur och bottenplatta.
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produkter som används för tätning av anslutningsfogar

sikadur-combiflex® sg
 ́ sikadur-combiflex® sg
 ́ flexibelt efterapplicerat tätningssystem
 ́ utmärkt vidhäftning till olika underlag
 ́ mycket flexibelt
 ́ lätt att underhålla

särskilda sika® Waterbars
 ́ olika produkter som utformats för att passa olika formsätt-

ningssystem
 ́ hållbar tätning av anslutningarna mellan segment
 ́ systemen kan anpassas för att uppfylla kraven på byggar-

betsplatsen

bäst resultat uppnås genom att kombinera olika produkter:

sikafuko®
 ́ sikafuko® injekteringsslangar för att täta  

alla kvarvarande springor mellan olika tätningslager

sikaswell®
 ́ dubbelfunktion med sikaswell®; används som tätnings-

system och som begränsning för injekteringen

tätnIngsbanD

termoplastIskt fogbanD

InjekterIngsslangar och VattensVällanDe 
profIler
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      VATTENTÄTNING AV DETALJER – 
      GENOMFÖRINGAR, ÖVERGåNGs- 
      FOGAR, FORMDIsTANsER 

teknIsk VattentätnIng handlar om att tänka på detaljerna. därför är det viktigt att beakta 
tätning runt formsättningsdistanser, servicetillopp, övergångsfogar mellan olika material och rörge-
nomföringar.

sikaswell® svällande profiler och fogmassa är mycket ef-
fektiva lösningar för att täta sådana detaljer. sikaswell®-
produkterna utvecklar ett expanderande svälltryck mot den 

omgivande betongkonstruktionen. det förhindrar vattenin-
trängning genom fogen och ger en hållbar vattentätningslös-
ning.

sikaswell®-produkter som används för vattentäta detaljer

genomförIngar 

alla typer av genomföringar 
kräver en vattentätningslös-
ning. sikaswell®-systemet kan 
uppfylla många olika krav ge-
nom användning av den sväl-
lande fogmassan och profiler 
av olika form.

öVergångsfogar 

sikaswell® kan mycket en-
kelt täta fogar mellan olika 
material. den kan appliceras 
eller limmas mot många olika 
underlag såsom betong, sten, 
metall och många plaster.

formsättnIngsDIstanser 
sikaswell® pluggar and ringar 
är ett enkelt och säkert sätt 
att täta runt alla typer av 
formsättningsdistanser. 
det finns olika storlekar för 
de vanligaste typerna av 
distanser. sikaswell® ringen 
tätar runt distansens utsida 
medan sikaswell® pluggen 
tätar insidan. 
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det finns olika material, produkter och metoder för att vatten-
täta detaljerna. förutom svällande produkter, är det efterappli-
cerade systemet med tätningsbandet sikadur-combiflex® sg 
en tillförlitlig och lättapplicerad tätningslösning för sådana 
detaljer och skapar ett slutet vattentätningssystem. sikadur-
combiflex® sg-systemet anpassas efter olika detaljer och är 
mycket flexibelt. 

på så sätt kan det användas här, såväl som vid tätning av 
gjut- och rörelsefogar, särskilt vid vattentätning av detaljer 
som genomföringar och anslutningsfogar mellan prefabricera-
de betongelement. det här systemet är också användbart vid 
reparation av skador på betongkanter och betongytor, och 
eventuell efterföljande tätning vid underhåll.

sikadur-combiflex® sg-systemet används för att vattentäta detaljer

anslutnIngsfogar

anslutningsfogar mellan 
prefabricerade betongele-
ment måste tätas efter att de 
enskilda segmenten instal-
lerats. dessutom måste alla 
övergångar/anslutningar till 
platsgjuten betong tätas – 
vanligtvis med hjälp av sika-
dur-combiflex® sg-systemet.

genomförIngar

alla genomföringar såsom 
servicetillopp måste tätas för 
att skapa ett slutet tätnings-
system. sikadur-combiflex® 
sg kan användas som ett ef-
terapplicerat system för att 
säkra sådana områden och ge 
en beständig tätning.
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      design och kostnads-
      optimering

en optimerad design av en källare med en enkel form och få 
eller inga förskjutningar eller innerhörn minskar spänning-
arna i konstruktionen. behovet av ytterligare åtgärder för att 
minska spänningarna i konstruktionen, t ex extra armering 
och fogar, minskar eller elimineras helt vilket gör konstruk-
tionsarbetet enklare och effektivare.

 ́ förenklar design och byggmetoder
 ́ byggnader måste konstrueras och byggas utan risk för vat-

teninträngning och sprickbildning. 
 ́ alla fogar måste tätas.
 ́ konstruktionen, formsättningssystemet och armeringen 

måste medge god och enkel placering av betongen.
 ́ beakta eventuellt aggressivt vatten och markförhållandena

relevanta standarder:
–  eu-standard: en 1992, eurocode 2 – utformning av betong-

konstruktioner
–  storbritannien: nationell specifikation för konstruktionsbe-

tong inom byggkonstruktion
–  tysk standard: dafstb-richtlinie – vattentäta betongkon-

struktioner

en optimerad kornfördelning, vct, lämplig cementtyp, för-
bättrad reologi och använda tillsatsmedel såsom krympredu-
cerande medel, porblockerare, flyttillsatsmedel etc resulterar 
i begränsad sprickbildning i betongen. en homogen betong 
utan variationer i tjocklek minskar eller eliminerar alla lokala 
spänningspunkter.

 ́ begränsad krympning och temperaturrörelser på maximalt  
0,2 mm (lokala specifikationer eller standarder har  
företräde om de är mindre än 0,2 mm)

 ́ sidförhållandet skall inte överskrida 3: 1
 ́ den minsta sektionstjockleken skall vara 200 mm för 

grundvatten och genomsipprande vatten, 240 mm för  
grundvatten och genomsipprande vatten (krav på minsta 
täckskikt till fogskyddssystemen kan kräva en större sek-
tionstjocklek)

 ́ låg fallhöjd för betongen vid gjutning
 ́ bra flöde utan separation och en jämn fördelning av be-

tongen
 ́ bra vibrering
 ́ betongen är fri från luftfickor
 ́ maximal storlek är 400 m² i horisontella områden; i verti-

kala områden måste storleken anpassas efter höjden och 
tjockleken på betongkonstruktionen.

 
relevanta standarder:
–  eu-standard: en 1992, eurocode 2 – utformning av betong-

konstruktioner
–  eu-standard: en 206
–  eu-standard: en 12390-8
–  tysk standard: dafstb-richtlinie –  vattentäta betongkon-

struktioner

krav på vattentät betongallmänna krav
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valet och definitionen av gjut- och rörelsefogar baseras på 
exponeringen och omgivande förhållandena på platsen. för 
att minska spänningarna skall fogarna placeras så att de delar 
upp bottenplattan i regelbundna fyrkantiga områden. 

 ́ utformning och installation av ett slutet vattentätningssys-
tem i den armerade betongkonstruktionens alla fogar

 ́ används ett och samma system och en enda materialkvali-
tet för att förenkla anslutningarna och detaljerna

 ́ använd ett och samma system antingen internt eller 
externt för att undvika specialövergångar däremellan och 
påverkan på armeringen

 ́ fogbanden skall installeras i den angivna positionen,  
symmetriskt med fogaxlarna och fixeras så att läget  
inte ändras eller flyttas under betongarbetet

 ́ fogbanden måste inneslutas helt i betongen och betongen 
måste vara fri från hålrum

 ́ interna fogbandssystem måste utformas med rätt avstånd 
mellan fogbandsprofilen och de intilliggande armeringsjär-
nen

 
relevanta standarder:
–  tysk standard: din 18197 – tätning av fogar i betong med 

fogband
–  tysk standard: din 18541 – termoplastiska tätningsremsor 

för tätning av fogar i platsgjuten betong
–  tysk standard: din 7865 – elastomerfogtätningsremsor för 

tätning av fogar i betong
–  amerikansk standard: u.s. army corps of engineers crd-

c-572-74 – specifikationer för fogband av pvc
–  amerikansk standard: u.s. army corps of engineers engine-

ering manual em 1110-2-2102, fogband och andra förformade 
fogmaterial för anläggningskonstruktioner

detta är den viktigaste faktorn i designen för att begränsa 
sprickbildning. normalt används betydligt mer armering än vad 
som krävs för konstruktionens hållfasthet. beräkningen av vilken 
minsta stålkvalitet som krävs samt fördelningen skall utföras av 
en byggnadskonstruktör som är bekant med de lokala normerna.

 ́ det är valet av konstruktionens dimensioner, stålarmering-
ens kvalitet, maximal diameter och avstånd som möjliggör 
systematisk installation av fogtätning och betong (inklusive 
vibrering av den färska betongen för bra kompaktering).

 ́ mängden armering säkerställer att eventuella sprickor i den 
vattentäta betongen begränsas till högst 0,2 mm.

relevanta standarder:
–  eu-standard: en 1992, eurocode 2 – utformning av betongkon-

struktioner
–  tysk standard: din 1045 -1 

krav på fogtätningssystem krav på armering
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      RepaRationslösningaR 
      injekteRingssystem

vanliga problem i vattentäta betongkonstruktioner

sIkas InjekterIngssystem är nödvändiga reparationslösningar för att i efterhand täta 
betongkonstruktioner. om läckor uppstår tätar sikas injekteringssystem på ett tillförlitligt sätt 
läckande konstruktioner så att de blir vattentäta. eftersom eventuella läckor går att upptäcka 
direkt, kan reparationsarbetet utföras på det specifika området och blir därför mycket effektivt.

sprIckor I Vattentät betong

vattenförande sprickor i vattentät be-
tong som en följd av hög krympning eller 
ytterligare extern belastning som inte 
dimensionerats för t ex dålig betongkva-
litet eller belastning som orsakar rörelse i 
konstruktionen, som tung trafik och stora 
sättningar. injekteringsnipplar kan an-
vändas för att fylla och överbrygga dessa 
sprickor varaktigt och återställa konstruk-
tionens hållfasthet.

fogar

rörelse- och gjutfogar om fogtätnings-
systemet är defekt, skadat eller inte 
korrekt installerat. gjutfogar kan tätas 
med hjälp av ett injekteringsslang eller 
injekteringsnipplar lokalt i fogområdet. 
även rörelsefogar kan repareras med 
injekteringsnipplar.

områDen I Vattentät betong
 
läckande områden i vattentät betong 
beror på bristfällig betongkvalitet, t.ex. 
inre hålrum och porer på grund av dålig 
installation och vibrering, eller felaktig 
betongsammansättning. yttätningen 
utförs med ridåinjektering av defekter-
na för att täta läckorna.
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InjekterIngsnIpplar:

system meD InjekterIngsslangar: rIDåInjekterIng:

sikas injekteringsteknologier som används som reparationssystem 

separationssprickor och skadade fogar 
kan leda till direkt och kraftig vattenin-
trängning. vatteninträngningen måste 
stoppas omedelbart med ett snabbrea-
gerande och expanderande material 
innan den slutliga reparationen görs.

vanliga material:
 ́ sika® injection-101 rc (polyuretan)

injektering kan inte bara användas för 
att täta en konstruktion, utan också 
för att förbättra eller återställa betong-
konstruktionens hållfasthet.sprickor 
utan rörelser och ojämna områden kan 
limmas, fyllas och tätas med ett icke-
flexibelt material.

vanliga material:
 ́ sika® injectocem-190 (cementbase-

rat)
 ́ sikadur®-52 (epoxi)

efter materialet som användes för att 
stoppa vatteninträngningen, måste 
läckan injekteras på nytt för att täta 
konstruktionen varaktigt. vid våta om-
råden utan kraftig vatteninträngning, 
kan det flexibla materialet injekteras 
direkt i sprickan eller fogområdet.

vanliga material:
 ́ sika® injection-201 ce (polyuretan)
 ́ sika® injection-306 (akrylat)

sikafuko®-systemet med injekterings-
slangar installeras innan betongen gjuts 
och är klart för användning efter att be-
tongen härdat. om det uppstår läckage 
möjliggör systemet direkt och snabb 
åtkomst till de flesta områden i en vat-
tentät betongkonstruktion.

vanliga material:
 ́ sika® injection-306 (akrylat)
 ́ sika® injection-201 ce (polyuretan)

nipplarna placeras i ett rutnät i hela 
betongkonstruktionen för att injektera 
materialet och skapa ett nytt vatten-
tätt tätskikt.

vanliga material:
 ́ sika® injection-306 (akrylat)
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      Sika White Box concept –  
      Varför Sika?

sika erbjuder ett komplett sortiment av produkter och system 
baserade på alla tillgängliga moderna tekniker för vattentät 
betong och fogtätningssystem för att uppdylla de specifika 
kraven på varje projekt och konstruktion.

sikas mobila betonglaboratorier möjliggör att vi kan utföra 
enkla och ekonomiska kvalitetskontroller av den vattentäta 
betongen ute på plats.

sika erbjuder inte bara teknisk och praktisk support under 
design- och specifikationsfasen för att säkerställa att rätt 
material och tekniker väljs, utan ger även ingenjörer och entre-
prenörer ytterligare stöd och utbildning under själva installa-
tionen ute på byggarbetsplatsen.

för att säkerställa att din betongkonstruktion är vattentät 
under hela brukstiden, även när förhållanden och krav ändras, 
erbjuder sika ytterligare tjänster och support i form av system 
för underhåll och reparationer. 
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sIka sVerIge ab
domnarvsgatan 15 
box 8061
163 08 spånga

kontakt
tel  08-621 89 00
fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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sika sverige ab, som ingår i den globala koncernen sika ag, är en ledande le-
verantör av kemiska specialprodukter. 
sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillver-
kande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, 
fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. 
sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, special-
bruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell 
förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system. 

globalt men lokalt partnerskap

mer information:

våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.
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