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Sika® EpoCem®

Teknologin för ung och fuktig betong
Systemkomponenter   

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®  

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®

Avjämningsbruk/porspackel Sikagard®-720 EpoCem® 
(vertikalt) 0,5-30 mm

Primer Sikafloor®-155 WN
Avjämningsbruk (horisontellt)
1,5-3,0 mm Sikafloor®-81 EpoCem®

3,0-7,0 mm Sikafloor®-82 EpoCem® 

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®

Bruk skikttjocklek 7-30 mm Sikafloor®-83 EpoCem® 

Andra broschyrer från Sika



Blåsbildning!

Byggtiden överensstämmer inte alltid med 
kundens tidplan.
För kunden är det i de flesta projekt viktigt att begränsa 
byggtiden. Oavsett om det handlar om nybyggnad, ombygg-
nad eller renovering är det ur ekonomisk synvinkel viktigt att 
byggnaden kan tas i bruk så tidigt som möjligt. Detta betyder 
att tidsåtgången för de olika momenten i byggprocessen noga 
måste definieras i ett tidigt skede. 

Ett golvsystem bör klara följande krav:
n	Tidig applicering på ung betong även om fukt- och   
 alkaliinnehållet är högt.

n Snabb installation av komplett system med korta 
 väntetider mellan olika arbetsmoment.

n Snabb härdning som tillåter trafikering snarast möjligt.

Sika® EpoCem® teknologin förhindrar problem och skador 
orsakade av beläggning på ung och fuktig betong.
När cemenbaserade underlag ska beläggas med täta ytskikt 
måste fuktinnehållet ligga under 4%. Konsekvensen blir annars 
skador i beläggningen. De första problemen uppträder oftast 
efter kort för att efter hand utvecklas till betydande skador. Dessa 
skador, ofta benämnda osmotisk blåsbildning, kan förhindras!

1 Vatten tränger in i betong och bruk på olika sätt:
Från externa källor

Mark Läckande rör Skadade tätskikt Konstruktionsfel

2 Fukt i betong
Av klimatförhållanden

EpoCem® Sikagard®-720 EpoCem® SikaTop®-Armatec EpoCem® Sikadur®-45 EpoCem®

   

 Primer Primer Primer
Armatec 110 EpoCem® Förvattning Förvattning SikaTop®-Armatec 110
 Min. skikttjocklek för   EpoCem®

 Sikagard®-720 EpoCem® = 2 mm

 0,5-3 mm 1 mm 6-30 mm
 0,03  0,03
 850 700 
 10 000 40 000 

       
tion av monolitiska Porfyllning och avjämning samt  Korrosionsskydd för armering. 
  skyddande målning i avlopps- Vidhäftare för cementbaserade
  anläggningar beläggningar och reparationsbruk

aration och lokal Vertikal porspackling, avjämning  Korrosionsskydd för armering.  Vertikal reparation och
  före ytskydd, svetsad eller våt- Vidhäftare för reparationsbruk lokal lagning
  -applicerad membran

       
aration och lokal Vertikal porspackling, avjämning Vidhäftare för cementbaserade Vertikal reparation    
  och ytskydd i avloppsanläggningar beläggningaroch reparationsbruker och lokal lagning
 

  
  Reparation och avjämning före vattentätande membran i tunnlar, 
  broar och parkeringsdäck
  Vertikal porspackling, avjämning och Korrosionsskydd för armering. Vertikal reparation
   ytskydd med hög motståndsförmåga Vidhäftare för cementbaserade och lokal lagning
   beläggningar och reparations-
   bruk    



3 Vatten tillsätts vid tillverkning av betong
Från delmaterialen

Flytande Tillstyvnad Ung Hårdnad

+ + =

Betong kan innehålla 
vatten i flytande eller 
fast form samt ångfas. 
I färsk betong förbrukas 
en del av vattnet vid 
kemiska reaktioner med 
cementet medan resten 
avges till luften under 
härdningen.

n Betydande förseningar och kostnader för åtgärder
n Kostnader för avbrott och stillestånd i industri och 
 kommersiella fastigheter

Orsak till blåsbildning
Orsaken till blåsbildning är fukt i underliggande betong

Fukt = Vatten
Vatten förekommer i naturen i tre olika former.

Form Temperatur Molekyl
    rörelse

Blåsbildning i ytskikt är ett stort problem
som leder till:

Enligt fysikens lagar transporteras vatten i form av vatten-
ånga från våta mot torra förhållanden i strävan att uppnå 
jämvikt. Transport av ånga genom ett material kallas 
diffusion. 

Gas

Vätska

Fast

Det finns material som tillåter 
diffusion av vattenånga.

Betong och cementbruk, som 
är underlag för golvbeläggning-
ar, tillåter diffusion av vatten-
ånga.

Det finns material som inte till-
låter diffusion av vattenånga.

Olika golvmaterial och belägg-
ningar är diffusionstäta.

Blåsbildning

När sådana material läggs på 
ung eller fuktig betong kan 
blåsbildning ske. 

Cement Ballast Vatten Betong

Under normala förhållanden bedöms denna process ta ca 28 dygn!

Systemval för ung och fuktig betong

Produktegenskaper Sika® EpoCem® System
(enligt LPM test)

 Sikafloor®-81 EpoCem® Sikafloor®-82 EpoCem® Sikafloor®-83
   

Användningsområde

      
 Tidsbesparing på fuktig betong   
 Blank/slipad betong   
 Inga särskilda krav på härdning

In
du

st
rig

ol
v

Ko
ns

tr
uk

tio
ne

r i
 

ag
gr

es
si

v 
m

ilj
ö

In
du

st
ri-

an
lä

gg
ni

ng
ar

Tr
afi

ke
ra

de
 

ko
ns

tr
uk

tio
ne

r

Ung betong Inget fritt vatten. Betongen måste tåla mekanisk belastning Primer
(några dygn) Primer Sikafloor®-155 WN  SikaTop®- 
Fuktig betong Min. skikttjocklek för Sikafloor® EpoCem® = 2 mm 
(<14 dygn)
Fuktig uthärdad betong
(tillförd fukt)
Skikttjocklek 1,5-3 mm 3-7 mm 7-100 mm
Vattenabsorption kg/(m²/tim) 0,02 0,02 0,02
Vattenångdiffusion (µH2O) 200 260 350 
Koldioxiddiffusion (µCO2) 1200 3000 680

 Reparation, avjämning, och ytskydd på betonggolv och polymerbaserade golv
 Tidsbesparing på fuktig betong Avjämning av medelstora ojämnheter Avjämning av större ojämnheter Snabb repara
 Ingen blåsbildning av osmos   betonggolv
 Stor likhet med fogfria golv Kan strös med färgad kvartssand  
 Hög mekanisk styrka

 Reparation, avjämning och ytskydd i avloppsreningsanläggningar
 Tidsbesparing på fuktig betong Horisontell avjämning av medelstora  Horisontell avjämning av större  Horisontell rep 
 Ingen blåsbildning av osmos ojämnheter ojämnheter lagning
 Hög motståndsförmåga   
 Inga särskilda krav på härdning

 Reparation och avjämning före vattentätande membran
 Tidsbesparing på fuktig betong Horisontell avjämning av medelstora  Horisontell avjämning av större  Horisontell rep
 Ingen blåsbildning av osmos ojämnheter före polymerbaserat ojämnheter före svetsad eller lagning
 Snabb uttorkning av ytan membran på parkeringsdäck våtapplicerad membran 
 Inga särskilda krav på härdning



Löser problemet med blåsb

Vad sker under dessa 28 dygn eller tills betongen 
har nått ett fuktinnehåll lägre än 4%?

Betong innehåller en hel del vatten som i form av ånga 
transporteras från fuktiga mot torra förhållanden. 
Betong är ett material med ett porsystem som möjliggör 
denna diffusion.

Sikagard® 
Sikafloor® beläggning

Vad händer om vi applicerar en beläggning på 
ung eller fuktig betong?

Normalt appliceras en fuktspärr under betongplattan som förhindrar 
fukttransport underifrån och man har då inga problem med fukt-
diffusion. 
Men vad händer om vi nu applicerar en diffusionstät beläggning på 
den unga/fuktiga betongytan?

Överskottsvatten absorberas av
cementet i Sikafloor®-81 EpoCem®

Ångtransport i betong

Semipermeabel por

Por fylld med primer

Material i lösning

Underlaget är fuktigt eller 
innehåller lösningmedel

Blåsbildning
Det ångtryck som uppkommer av innestängd fukt gör att beläggningen 
släpper och blåsor bildas.   

För att säkerställa att betongens fukthalt är lägre än 4% måste man 
normalt låta betongen torka ut i minst 28 dygn. 

Sikagard®

Sikafloor® beläggning

gjuten och fuktig betong

Polymerbruk (PC) Sika® EpoCem® (EC) Slutsats 

 

Impregnering
Nej
Nej
Ej för industigolv

 

 Finns ej
-
-

-

PC beläggning >4mm
Mekanisk
Nej

Efter 1 dygn vid +20ºC, 
75% RH, underlagets 
fukthalt <4%

Vattenburen EP
Mekanisk

Finns ej 
-
-
-

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

 

Perfekt systemlösning finns ännu inte. Betongimpregnering 
rekommenderas endast i kombination med vattentäta membran 
(för trafikerade konstruktioner, t ex brobaneplattor) som polymer 
bitumen duk eller polymerbaserade membran med ytskikt av 
gjutasfalt. 

 
 

CC tar lång tid att härda och är känsligt för sprickor, särskilt vid 
tunn skikttjocklek. PCC är baserade på polymerer som sväller i 
fukt, varför de endast kan läggas på ett underlag med effektiv 
fuktisolering.

 

CC och PCC system har endera lång härdningstid eller stor 
sprickrisk orsakad av svällande polymer. PC system är baserade 
på fuktkänsliga hartser för användning på underlag med fukthalt 
<4%. Vid tillsats av kvartssand i överskott i förhållande till binde-
medel blir en viss fukttransport möjlig. Om denna typ av belägg-
ning ska beläggas med ytskikt rekommenderas ett diffusionsöp-
pet material. Risken för skador orsakade av osmos är stor. 

Betongplattor på mark med risk för högt fuktinnehåll i kombina-
tion med utebliven eller defekt fuktspärr innebär stor risk för 
skador i ytbelägg-ningen orsakade av osmos. Problemet kan 
lösas med Sika® EpoCem® teknologin.  



ildning och förseningar!

Lösningen med
Sika® EpoCem® fungerar som en temporär fuktspärr som 
reducerar det initiellt höga fuktinnehållet i betongen och därmed 
gör att en ytbeläggning kan appliceras även om betongen inte 
torkat ut. Byggtiden kan därmed förkortas och risken för blås-
bildning minimeras. 

Men vad är Sika® EpoCem®?
Ett specialbruk där cementets goda fysikaliska egenskaper 
förenas med epoxins utmärkta kemiska egenskaper.

Om vi jämför vattenabsorptionen hos en obehandlad betong med en betong belagd med Sika® EpoCem® står det klart att Sika® EpoCem® 
till en början reducerar vattenabsorptionen kraftigt vilket betyder av vi har fått en temporär fuktspärr. 

Component A
Epoxy resin emulsion +

+
Component A/B
EpoCem module

Component B
Polyamine hardener

Aggregates
Addition and quartz sand

EpoCem
Repair mortar  

Sikafloor-81/82/83
EpoCem

EpoCem Component C

Cement
+
Fine aggregates
+
Other ingredients

  Komponent A
  Epoxiharts emulsion

 Komponent B
 Polyamin härdare

  Komponent A/B
  EpoCem® modul

  EpoCem® Komponent C

  Cement
  +
  Finkornig ballast
  +
  Övriga ingredienser

  Sikafloor®-81/-82/-83
  EpoCem®

  Ballast
  Tillsatser och kvartssand

  EpoCem®

  Reparationsbruk

Water absorption in g/m2 (000)

Control
samples

6

4

0 7 14 21 28
Age in days

Coated samples

Vattenabsorption, g/m² (000)

Referensprov
 Prov med beläggning

Ålder i dygn

n	Med Sika® EpoCem®

n	Obehandlad betong

n	Med Sika® EpoCem®n	Obehandlad betong

Genom samtidig reaktion i cementen och epoxin bildas den temporära fuktspärren. 
1 2 3

1 Streckade ytor = tillväxt av epoxilameller; prickade ytor = cementkorn före hydratation

 Streckade ytor = tillväxt av epoxilameller; radiella ytor = cementgel bildas vid hydrataionen

 Svarta ytor = små sfäriska epoxi partiklar; radiella ytor = cementgel

2

3

Genom en homogen inblandning av emulsionen i Sika® EpoCem® modulen bildas en tvärbunden tredimensionell molekylstruktur inuti betongens 
porsystem. 
I inledningsfasen förbrukar cementen vatten (ur vätskan) under bildning av cementpasta som omger epoxihartset. När bruket sedan appliceras 
på det primade underlaget bildas ett vattentätt skikt genom diffusion av epoxi till betongytan där en kemisk bindning uppstår. 

Val av teknologi - Industrigolv på ny
Stadier i betongens 
härdningsprocess Teknologi för Industrigolv
Underlagets fuktinnehåll Ytans tillstånd Cementbruk (CC) Polymodifierat
   cementbruk PCC

 > 25%

 
 

 

> 20%

 > 4%

 Årstidsväxlingar
 3- 6 % 

Nygjuten betong 
(min 4 - max 20 tim gammal)
Matt fuktig yta
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Särskilda krav på härdning
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning 

Ung betong
(några dygn gammal)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Särskilda krav på härdning

Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

Fuktig uthärdad betong
(> 14 dygn gammal)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

Fuktig uthärdad betong
(Uppstigande fukt)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering 
Särskilda krav på härdning
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

 

Finns ej
-
-
-

 
 

Endast >5 mm
Mekanisk
Minst 5 dygn fukthärdning med
hessian eller plastfolie
>28 dygn
underlagets fukthalt <4%

 Endast >5 mm

Minst 5 dygn fukthärdning med
hessian eller plastfolie
>14 dygn
underlagets fukthalt <4%

Finns ej

 

Finns ej
-
-
-

 
 

Ej lämpligt

Ej lämpligt

 

Ej lämpligt

 

Finns ej

CC = Cementbruk/betong  PCC = Polymermodifierat cementbruk/betong  PC = Polymerbruk  ECC = Epoxymodifierat cementbruk



Löser problemet med blåsbildning och förseningar!
Direkt efter utläggningen sker en koncentration av den rena epoximassan till ytskiktet samtidigt som 
ballasten i                   fördelas jämnt i hela beläggningen.

H2O H2O

Resin/set accelerator

Resin/set accelerator

EpoCem coating

 Epoxiharts/accelerator

 EpoCem® beläggning

 Epoxiharts/accelerator

En inre härdning av systemet, baserad på den koncentrerade epoxin 
på ytan, förhindrar snabb uttorkning och krympning. Den ökade 
värmeutvecklingen av den accelererade hydratationen bidrar till 
en fysikalisk uttorkning av systemet. Den tillväxande cementgelen 
kommer att i kombination med utvecklingen av epoxistrukturen att 
ge en stark hållfasthetstillväxt.

Spar tid och pengar!
Temporär fuktspärr på nygjuten och fuktig betongplatta eller beläggning. 

n För cementbundna golv med utebliven 
 eller defekt fuktspärr
n	Ingen väntetid i samband med nygjuten betong
n Ingen blåsbildning vid beläggning på fuktig betong
n	Kan beläggas med diffusionstätt skikt
n	Varierbar tjocklek allt efter behov

Temporär fuktspärr:
Primer: Sikafloor®-155 WN
Sikafloor®-81 EpoCem® 
2-3 mm
Sikafloor®-82 EpoCem®

4-7 mm
Primer: SikaTop®-Armatec® 110 
EpoCem®

Sikafloor®-83 EpoCem®

>8 mm

Nedbrytning av ytor efter 3 års exponering nedsänkta till vattenlinjen i ett reningsverks luftningsbassänger
EpoCem® golv och beläggningar uppnådde erforderlig slutlig härdning och fuktinnehåll 4% efter 24 timmar vid +23ºC vid relativ fuktighet 75% och 
kunde därmed utan risk beläggas med en polymerbaserad beläggning eller målning.

No
Osmosis
Ingen
osmos

Använd som temporär 
fuktspärr under 
Sikafloor® beläggning.

mm

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Efter: 1 år 2 år 3 år

Cementbruk (CC) Polymermodifierat  
Cementbruk (PCC)

Epoximodifierat  Ce-
mentbruk (PCC)

Polymerbruk

Tidsbesparing med Sika® EpoCem®

Tidsfaktorn vid installation av industrigolv samt väntetiden före 
trafikering ska inte underskattas.

Ingen mer väntan
Inga mer förseningar

Traditionell tidsplan
Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5

Betongarbete

Golvläggning

Primer

Beläggning

Topcoat

Golvet kan tas i bruk

Golvet klarar gångtrafik

Traditionell

Härdning/uttorkning

Tidsplan med  
Sika® System

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4

Betongarbete

Golvläggning
Sika® EpoCem® 
Temporär fuktspärr

Primer

Beläggning

Golvet kan tas i bruk

Golvet klarar gångtrafik

Topcoat

Golvet klarar gångtrafik

Golvet klarar gångtrafik

Tidsbesparing med Sika® EpoCem®

Vecka 5

Golvet kan tas i bruk

Underlag, besiktning och förarbete

®

Mätning av vidhäftningshållfasthet Ytskiktets fukthalt Omgivningens klimat Ytpreparering och rengöring

Golvet kan tas i brukTraditionell



ildning och förseningar!

Lösningen med
Sika® EpoCem® fungerar som en temporär fuktspärr som 
reducerar det initiellt höga fuktinnehållet i betongen och därmed 
gör att en ytbeläggning kan appliceras även om betongen inte 
torkat ut. Byggtiden kan därmed förkortas och risken för blås-
bildning minimeras. 

Men vad är Sika® EpoCem®?
Ett specialbruk där cementets goda fysikaliska egenskaper 
förenas med epoxins utmärkta kemiska egenskaper.

Om vi jämför vattenabsorptionen hos en obehandlad betong med en betong belagd med Sika® EpoCem® står det klart att Sika® EpoCem® 
till en början reducerar vattenabsorptionen kraftigt vilket betyder av vi har fått en temporär fuktspärr. 

Component A
Water bsopi sng/opti +

+
Component A/B
EpoCem ntmg/s

Component B
2t/r(npis 0(bmsisb

Aggregates
)mmpCpti (im lg(bC6 o(im

EpoCem
4sa(pb ntbC(b  

Sikafloor-81/82/83
EpoCem

EpoCem Component C

7snsiC
1
8pis (AAbsA(Cso
1
dC0sb piAbsmpsiCo

  Komponent A
  Epoxiharts emulsion

 Komponent B
 Polyamin härdare

  Komponent A/B
  EpoCem® modul

  EpoCem® Komponent C

  Cement
  +
  Finkornig ballast
  +
  Övriga ingredienser

  Sikafloor®-81/-82/-83
  EpoCem®

  Ballast
  Tillsatser och kvartssand

  EpoCem®

  Reparationsbruk

Water absorption in g/m2 (000)

Control
samples

6

4

0 7 14 21 28
Age in days

Coated samples

Vattenabsorption, g/m² (000)

Referensprov
 Prov med beläggning

Ålder i dygn

n	Med Sika® EpoCem®

n	Obehandlad betong

n	Med Sika® EpoCem®n	Obehandlad betong

Genom samtidig reaktion i cementen och epoxin bildas den temporära fuktspärren. 
1 2 3

1 Streckade ytor = tillväxt av epoxilameller; prickade ytor = cementkorn före hydratation

 Streckade ytor = tillväxt av epoxilameller; radiella ytor = cementgel bildas vid hydrataionen

 Svarta ytor = små sfäriska epoxi partiklar; radiella ytor = cementgel

2

3

Genom en homogen inblandning av emulsionen i Sika® EpoCem® modulen bildas en tvärbunden tredimensionell molekylstruktur inuti betongens 
porsystem. 
I inledningsfasen förbrukar cementen vatten (ur vätskan) under bildning av cementpasta som omger epoxihartset. När bruket sedan appliceras 
på det primade underlaget bildas ett vattentätt skikt genom diffusion av epoxi till betongytan där en kemisk bindning uppstår. 

Val av teknologi - Industrigolv på ny
Stadier i betongens 
härdningsprocess Teknologi för Industrigolv
Underlagets fuktinnehåll Ytans tillstånd Cementbruk (CC) Polymodifierat
   cementbruk PCC

 > 25%

 
 

 

> 20%

 > 4%

 Årstidsväxlingar
 3- 6 % 

Nygjuten betong 
(min 4 - max 20 tim gammal)
Matt fuktig yta
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Särskilda krav på härdning
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning 

Ung betong
(några dygn gammal)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Särskilda krav på härdning

Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

Fuktig uthärdad betong
(> 14 dygn gammal)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

Fuktig uthärdad betong
(Uppstigande fukt)
Lämpligt tunnskiktssystem 
Ytpreparering 
Särskilda krav på härdning
Väntetid före applicering av härd-
plastbaserad golvbeläggning

 

Finns ej
-
-
-

 
 

Endast >5 mm
Mekanisk
Minst 5 dygn fukthärdning med
hessian eller plastfolie
>28 dygn
underlagets fukthalt <4%

 Endast >5 mm

Minst 5 dygn fukthärdning med
hessian eller plastfolie
>14 dygn
underlagets fukthalt <4%

Finns ej

 

Finns ej
-
-
-

 
 

Ej lämpligt

Ej lämpligt

 

Ej lämpligt

 

Finns ej

CC = Cementbruk/betong  PCC = Polymermodifierat cementbruk/betong  PC = Polymerbruk  ECC = Epoxymodifierat cementbruk



Löser problemet med blåsb

Vad sker under dessa 28 dygn eller tills betongen 
har nått ett fuktinnehåll lägre än 4%?

Betong innehåller en hel del vatten som i form av ånga 
transporteras från fuktiga mot torra förhållanden. 
Betong är ett material med ett porsystem som möjliggör 
denna diffusion.

Sikagard® 
Sikafloor® beläggning

Vad händer om vi applicerar en beläggning på 
ung eller fuktig betong?

Normalt appliceras en fuktspärr under betongplattan som förhindrar 
fukttransport underifrån och man har då inga problem med fukt-
diffusion. 
Men vad händer om vi nu applicerar en diffusionstät beläggning på 
den unga/fuktiga betongytan?

Överskottsvatten absorberas av
cementet i Sikafloor®-81 EpoCem®

Ångtransport i betong

Semipermeabel por

Por fylld med primer

Material i lösning

Underlaget är fuktigt eller 
innehåller lösningmedel

Blåsbildning
Det ångtryck som uppkommer av innestängd fukt gör att beläggningen 
släpper och blåsor bildas.   

För att säkerställa att betongens fukthalt är lägre än 4% måste man 
normalt låta betongen torka ut i minst 28 dygn. 

Sikagard®

Sikafloor® beläggning

gjuten och fuktig betong

Polymerbruk (PC) Sika® EpoCem® (EC) Slutsats 

 

Impregnering
Nej
Nej
Ej för industigolv

 

 Finns ej
-
-

-

PC beläggning >4mm
Mekanisk
Nej

Efter 1 dygn vid +20ºC, 
75% RH, underlagets 
fukthalt <4%

Vattenburen EP
Mekanisk

Finns ej 
-
-
-

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

Sikafloor® EpoCem®

Mekanisk
Nej 

Efter 1 dygn vid +20ºC, 75% RH, 
underlagets fukthalt <4%

 

Perfekt systemlösning finns ännu inte. Betongimpregnering 
rekommenderas endast i kombination med vattentäta membran 
(för trafikerade konstruktioner, t ex brobaneplattor) som polymer 
bitumen duk eller polymerbaserade membran med ytskikt av 
gjutasfalt. 

 
 

CC tar lång tid att härda och är känsligt för sprickor, särskilt vid 
tunn skikttjocklek. PCC är baserade på polymerer som sväller i 
fukt, varför de endast kan läggas på ett underlag med effektiv 
fuktisolering.

 

CC och PCC system har endera lång härdningstid eller stor 
sprickrisk orsakad av svällande polymer. PC system är baserade 
på fuktkänsliga hartser för användning på underlag med fukthalt 
<4%. Vid tillsats av kvartssand i överskott i förhållande till binde-
medel blir en viss fukttransport möjlig. Om denna typ av belägg-
ning ska beläggas med ytskikt rekommenderas ett diffusionsöp-
pet material. Risken för skador orsakade av osmos är stor. 

Betongplattor på mark med risk för högt fuktinnehåll i kombina-
tion med utebliven eller defekt fuktspärr innebär stor risk för 
skador i ytbelägg-ningen orsakade av osmos. Problemet kan 
lösas med Sika® EpoCem® teknologin.  



3 Vatten tillsätts vid tillverkning av betong
Från delmaterialen

Flytande Tillstyvnad Ung Hårdnad

+ + =

Betong kan innehålla 
vatten i flytande eller 
fast form samt ångfas. 
I färsk betong förbrukas 
en del av vattnet vid 
kemiska reaktioner med 
cementet medan resten 
avges till luften under 
härdningen.

n Betydande förseningar och kostnader för åtgärder
n Kostnader för avbrott och stillestånd i industri och 
 kommersiella fastigheter

Orsak till blåsbildning
Orsaken till blåsbildning är fukt i underliggande betong

Fukt = Vatten
Vatten förekommer i naturen i tre olika former.

Form Temperatur Molekyl
    rörelse

Blåsbildning i ytskikt är ett stort problem
som leder till:

Enligt fysikens lagar transporteras vatten i form av vatten-
ånga från våta mot torra förhållanden i strävan att uppnå 
jämvikt. Transport av ånga genom ett material kallas 
diffusion. 

Gas

Vätska

Fast

Det finns material som tillåter 
diffusion av vattenånga.

Betong och cementbruk, som 
är underlag för golvbeläggning-
ar, tillåter diffusion av vatten-
ånga.

Det finns material som inte till-
låter diffusion av vattenånga.

Olika golvmaterial och belägg-
ningar är diffusionstäta.

Blåsbildning

När sådana material läggs på 
ung eller fuktig betong kan 
blåsbildning ske. 

Cement Ballast Vatten Betong

Under normala förhållanden bedöms denna process ta ca 28 dygn!

Systemval för ung och fuktig betong

Produktegenskaper Sika® EpoCem® System
(enligt LPM test)

 Sikafloor®-81 EpoCem® Sikafloor®-82 EpoCem® Sikafloor®-83
   

Användningsområde

      
 Tidsbesparing på fuktig betong   
 Blank/slipad betong   
 Inga särskilda krav på härdning
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Ung betong Inget fritt vatten. Betongen måste tåla mekanisk belastning Primer
(några dygn) Primer Sikafloor®-155 WN  SikaTop®- 
Fuktig betong Min. skikttjocklek för Sikafloor® EpoCem® = 2 mm 
(<14 dygn)
Fuktig uthärdad betong
(tillförd fukt)
Skikttjocklek 1,5-3 mm 3-7 mm 7-100 mm
Vattenabsorption kg/(m²/tim) 0,02 0,02 0,02
Vattenångdiffusion (µH2O) 200 260 350 
Koldioxiddiffusion (µCO2) 1200 3000 680

 Reparation, avjämning, och ytskydd på betonggolv och polymerbaserade golv
 Tidsbesparing på fuktig betong Avjämning av medelstora ojämnheter Avjämning av större ojämnheter Snabb repara
 Ingen blåsbildning av osmos   betonggolv
 Stor likhet med fogfria golv Kan strös med färgad kvartssand  
 Hög mekanisk styrka

 Reparation, avjämning och ytskydd i avloppsreningsanläggningar
 Tidsbesparing på fuktig betong Horisontell avjämning av medelstora  Horisontell avjämning av större  Horisontell rep 
 Ingen blåsbildning av osmos ojämnheter ojämnheter lagning
 Hög motståndsförmåga   
 Inga särskilda krav på härdning

 Reparation och avjämning före vattentätande membran
 Tidsbesparing på fuktig betong Horisontell avjämning av medelstora  Horisontell avjämning av större  Horisontell rep
 Ingen blåsbildning av osmos ojämnheter före polymerbaserat ojämnheter före svetsad eller lagning
 Snabb uttorkning av ytan membran på parkeringsdäck våtapplicerad membran 
 Inga särskilda krav på härdning



Blåsbildning!

Byggtiden överensstämmer inte alltid med 
kundens tidplan.
För kunden är det i de flesta projekt viktigt att begränsa 
byggtiden. Oavsett om det handlar om nybyggnad, ombygg-
nad eller renovering är det ur ekonomisk synvinkel viktigt att 
byggnaden kan tas i bruk så tidigt som möjligt. Detta betyder 
att tidsåtgången för de olika momenten i byggprocessen noga 
måste definieras i ett tidigt skede. 

Ett golvsystem bör klara följande krav:
n	Tidig applicering på ung betong även om fukt- och   
 alkaliinnehållet är högt.

n Snabb installation av komplett system med korta 
 väntetider mellan olika arbetsmoment.

n Snabb härdning som tillåter trafikering snarast möjligt.

Sika® EpoCem® teknologin förhindrar problem och skador 
orsakade av beläggning på ung och fuktig betong.
När cemenbaserade underlag ska beläggas med täta ytskikt 
måste fuktinnehållet ligga under 4%. Konsekvensen blir annars 
skador i beläggningen. De första problemen uppträder oftast 
efter kort för att efter hand utvecklas till betydande skador. Dessa 
skador, ofta benämnda osmotisk blåsbildning, kan förhindras!

1 Vatten tränger in i betong och bruk på olika sätt:
Från externa källor

Mark Läckande rör Skadade tätskikt Konstruktionsfel

2 Fukt i betong
Av klimatförhållanden

EpoCem® Sikagard®-720 EpoCem® SikaTop®-Armatec EpoCem® Sikadur®-45 EpoCem®

   

 Primer Primer Primer
Armatec 110 EpoCem® Förvattning Förvattning SikaTop®-Armatec 110
 Min. skikttjocklek för   EpoCem®

 Sikagard®-720 EpoCem® = 2 mm

 0,5-3 mm 1 mm 6-30 mm
 0,03  0,03
 850 700 
 10 000 40 000 

       
tion av monolitiska Porfyllning och avjämning samt  Korrosionsskydd för armering. 
  skyddande målning i avlopps- Vidhäftare för cementbaserade
  anläggningar beläggningar och reparationsbruk

aration och lokal Vertikal porspackling, avjämning  Korrosionsskydd för armering.  Vertikal reparation och
  före ytskydd, svetsad eller våt- Vidhäftare för reparationsbruk lokal lagning
  -applicerad membran

       
aration och lokal Vertikal porspackling, avjämning Vidhäftare för cementbaserade Vertikal reparation    
  och ytskydd i avloppsanläggningar beläggningaroch reparationsbruker och lokal lagning
 

  
  Reparation och avjämning före vattentätande membran i tunnlar, 
  broar och parkeringsdäck
  Vertikal porspackling, avjämning och Korrosionsskydd för armering. Vertikal reparation
   ytskydd med hög motståndsförmåga Vidhäftare för cementbaserade och lokal lagning
   beläggningar och reparations-
   bruk    



Sika® EpoCom® 

Teknologi för ung och fuktig 
betong 

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 SPÅNGA
Tel:  08-621 89 00
Fax: 08-621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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Sika® EpoCem®

Teknologin för ung och fuktig betong
Systemkomponenter   

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®  

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®

Avjämningsbruk/porspackel Sikagard®-720 EpoCem® 
(vertikalt) 0,5-30 mm

Primer Sikafloor®-155 WN
Avjämningsbruk (horisontellt)
1,5-3,0 mm Sikafloor®-81 EpoCem®

3,0-7,0 mm Sikafloor®-82 EpoCem® 

Vidhäftare SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®

Bruk skikttjocklek 7-30 mm Sikafloor®-83 EpoCem® 

Andra broschyrer från Sika


