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Abstract
Microorganisms behind ceramic tiles in bathrooms
In this study the interface between the backside of ceramic tiles and the waterproof
membrane was investigated for microbial growth in 13 bathrooms. This interface is made
up of the backside of the ceramic tile, tile adhesive and the waterproof membrane. In
every day used bathrooms water will accumulate in this particular environment. It is
calculated that a tiled wall exposed to water in 15 minutes needs approximately six
months to dry out since water is sucked, by capillary actions, through the grout joints
between the ceramic tiles. The wall dries through diffusion forces and diffusion force is a
weaker than capillary force and therefore the drying need longer time than the wetting of
the wall with a water accumulation in the interface as a result.
Samples were taken from areas where the wall and floor had been exposed to free water
regularly, due to showering.
Mould and/or bacterial growth was found on 69 % of the analysed specimens from the
most water exposed places in the bathrooms. No such growth was found on the samples
from the dryer areas. The results shows that although the environment behind the tiles
may seem to disadvantaged for microbial growth, due to a limited amount of organic
substances and due to pH values not favourable for microbial growth, such growth is
possible when the moisture conditions are high.
To our knowledge the microbial occurrence in this particular environment has not been
investigated before.
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Förord
Projektet finansierades av FORMAS (påväxt i badrum) och SBUF (luktanalyser).
Konfokalmikroskopanalyser utfördes av Annika Krona (SP Food and Bioscience) och
qPCR av Erik Nygren (SP Food and Bioscience). GC-MS analyserna utfördes av Lars
Rosell (SP Material, ytor och produkter) och Mikael Sellén (SP Hållbar
Samhällsbyggnad). Mikael Sellén har även utfört provtagning av prover för lukt och samt
medverkat vid luktpanelens bedömningar. Vi vill tacka alla dessa personer för deras
medverkan.
I projektet har vi samverkat med Hans Bagge, Dennis Johansson och Dan Jönsson vid
Lunds Tekniska Högskola.
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Sammanfattning
Vissa badrum utvecklar efter en tids användning en lukt som betecknas som unken.
Denna lukt kan uppstå trots att det inte finns något fel på badrummet. Lukten kan
beskrivas som mikrobiell alternativt bakteriell. I detta projekt testades hypotesen att det
vatten som sugs in fogen mellan kakelplattorna till sättbruket mellan fuktspärr och
baksida kakelplatta gör det möjligt för mikroorganismer att växa i denna specifika miljö
och att en mikrobiologisk förekomst skulle kunna vara orsak till den unkna lukten.
I denna rapport redovisas en studie av förekomsten av bakterier och mögelsvampar i
keramiska vägg- och golvkonstruktioner i 13 badrum. Baksidan av kakel/klinkerplatta,
sättbruk och tätskikt studerades. Prover togs från badrummens våtzon 1, där vägg och
golv regelbundet tillförts vatten genom duschning. Utöver prover från våtzon 1 togs
referensprover från våtzon 2, från ytor som bedömdes aldrig eller mycket sällan varit
utsatta för fritt vatten. Mikroorganismer konstaterades i 69 % av proverna (9 av 13) av de
prover som varit utsatta för vatten, medan sådan påväxt saknades i referensproverna.
Resultaten visar att mikroorganismer kan etablera en påväxt bakom kakelplattor i badrum
när denna specifika konstruktionsdel tillförs fukt i samband med användning av fritt
vatten i badrummet.
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1

Bakgrund

Väggar och golv i våtrum har ofta ett ytskikt av keramiska plattor (kakel och/eller
klinker) som är fästade på ett skivmaterial med hjälp av en cementbaserad fästmassa. På
skivmaterialet finns ett tätskikt av ett polymert vattentätt material som ska skydda skivan
mot fukt, det vill säga fästmassa påförs inte direkt på den underliggande skivan. Mellan
kakelplattorna finns en cementbaserad, porös, fog.
När väggen eller golvet utsätts för fritt vatten, till exempel vid duschning, kommer vattnet
att ”sugas” genom fogen till fästmassan bakom plattorna. Detta sker genom kapillära
krafter.
Väggen torkar sedan genom att detta vatten diffunderar till rumsluften genom fogarna.
Diffusion är en avsevärt långsammare process än en process driven av kapillära krafter.
Det innebär att det tar betydlig längre tid för väggen att torka ut än fuktas upp. Detta
gäller även vid en kort dusch. Försök har visat att en 15 minuters nedblötning av en
kaklad vägg behöver upp till 6 månader för att torka ut (Jansson, 2006). Vid daglig
användning av ett kaklat duschutrymme där vatten sprutas direkt på golv och vägg
innebär detta att vatten ackumuleras i gränsskiktet mellan de keramiska plattorna och
tätskiktet. Vattnet bakom de keramiska plattorna är då inte en orsak av en skada eller ett
fel utan är en konsekvens av konstruktionens utformning.
Förhöjda fukthalter (>75 % RF vid cirka 20 °C) på ett material innebär en risk för att
mikroorganismer kan etablera en påväxt. Både mögelsvampar och bakterier kan växa vid
de fuktnivåer (> 95 % RF) och de temperaturer (rumstemperatur) som troligen finns i ett
badrum som används dagligen (Flannigan and Miller, 2001). För att sådan påväxt ska
uppkomma behövs även näring i form av organiska föreningar. Olika material innehåller
olika mängd näring och är därför olika känsliga för påväxt. Fogbruk och sättbruk är att
betrakta som oorganiska material. Fuktspärren består av olika plaster och gummi som är
organiska molekyler. Det är dock inte känt om fuktspärren kan tjäna som näringskälla för
mikroorganismer. Då sätt- och fogbruk består av oorganiska ämnen är det rimligt att
tänka sig att det behöver tillföras näring till både fog och sättbruk för att en påväxt ska
kunna utvecklas. Vattnet som sugs in i väggen kan vara förorenat med tvålrester och
hudrester som kan fungera som näring för mikroorganismer.
Även materialets pH kan påverka mikroorganismernas förmåga till etablering. Sättbruk
och fogbruk har ett pH värde som är ≥11. Den basiska miljön är inte optimal för de flesta
mögelarter (Cooke and Whipps, 1993) men förhindrar inte mögeltillväxt. Studier har visat
att vissa mögelarter är mer vanligt förekommande på betong än på andra
byggnadsmaterial (Andersen et al., 2011) vilket tyder på att dessa arter klarar att växa på
betong bättre än andra. Indikationer finns på att mögelsvampar till viss del kan sänka
omgivande pH-värdet genom utsöndring av syror för att åstadkomma pH-värde som det
är lättare att växa i (Gutarowska, 2010). Mögelsvampar kan även ha en viktig roll i
nedbrytning av betong (Gu et al., 1998).
Med bakgrund mot resonemanget ovan finns det teoretiskt förutsättningar för mikrobiell
tillväxt i skiktet bakom keramiska plattor även när konstruktionen inte har några fel eller
skador utan fungerar som det är tänkt. Förekomsten av vatten i detta skikt innebär
förmodligen ingen negativ inverkan på konstruktionens hållfasthet förutsatt att tätskiktet
fungerar. Fukten i detta gränsskikt är den grundläggande förutsättningen för att
mikroorganismer ska etablera en påväxt. Det finns inte, vad vi känner till, några
publicerade studier kring påväxten av mikroorganismer i denna specifika
byggnadskonstruktion. De studier som behandlar mikrobiell påväxt i badrum behandlar
ytlig påväxt på fogar och andra material.
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I den studie som presenteras i denna rapport undersöktes prover från vägg och golvytor i
13 badrum med avseende på förekomst av mikroorganismer i det gränsskikt som
begränsas av de keramiska plattorna och bakomliggande tätskikt. I projektet har vi provat
olika analysmetoder för att detektera denna påväxt. Hypotesen var att fuktnivåerna bakom
de keramiska plattorna i våtrum är tillräcklig höga och varar tillräckligt länge för att
mikrobiell tillväxt ska uppstå.
I badrum kan ibland en unken lukt kännas, utan att någon uppenbar skada eller fel i
konstruktionen kan konstateras. Den unkna lukten kan vara en konsekvens av mikrobiell
växt bakom de keramiska plattorna. Både mögelsvampar och bakterier kan alstra lukt.
Även byggnadsmaterial kan avge lukt via egenemissioner. Material kan alstra lukt utan
inverkan från yttre faktorer (fukt, värme) men fukt och värme kan bidra till att
egenemissionerna uppstår eller lättare detekteras av den mänskliga näsan. Det finns med
andra ord en mängd orsaker till lukt och det kan därför vara svårt att härleda varifrån
lukten kommer och varför det luktar.
En mindre del av rapporten presenterar studien som gjordes i syfte till att undersöka vad
det var som orsakade den avvikande lukt som kändes i badrummen i samband med
provtagning.
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2

Material och metoder

2.1

Badrum

I projektet har vi haft tillgång till flera flerbostadshus, byggda 1967, med totalt 71
lägenheter. Husen skulle rivas, vilket gav möjlighet att använda förstörande
provtagningsmetoder i badrummen. I alla lägenheter fanns ett badrum med badkar och
tillhörande dusch/badkarsblandare. I studien har det förutsatts att badkaret mest har
använts för att duscha i vilket medför att vägg och golv intill badkaret har exponerats för
fritt vatten. Badkaren var antingen placerade längs med ytterväggen (Figur 1A) eller längs
med en innervägg (Figur 1B). Ytskiktet i badrummen som användes i detta projekt
utgjordes av keramiska plattor. Väggarna var klädda med kakel upp till cirka 190 cm från
golvet, ovanför kakelplattorna bestod ytskikten av målad vävtapet.
För provtagning valdes 13 våtrum med keramiska plattor på vägg och golv, 11 i
lägenheter med tung stomme (med utformning enligt Figur 1A) samt 2 i lägenheter med
utfackningsväggar med trästomme (med utformning enligt Figur 1B). Samtliga lägenheter
som valdes var obebodda vid provtagningstillfället men hade varit bebodda fram till
minst en månad före provtagningstillfället.
Badrummen där provtagningen gjordes renoverades under åren 1994-1995. Vid denna
tidsperiod så bestod tätskiktsystemen i badrum vanligen av en kombination av
förbehandling (primer) med en dispersion baserad på polyvinylidenfluorid (PVDC) och
ett tätskikt baserad på en dispersion på styrenbutadiengummi (SPR-gummi). Vilket gör
att vi antar att även dessa badrum har denna typ av tätskikt (personlig kommunikation Ulf
Antonsson, SP). Inga synliga skador i form av fuktfläckar, lösa plattor o s v konstaterades
i några av badrummen. I de flesta fallen var det mycket smutsigt på ytorna (golv och
vägg) bakom badkaren, ett exempel visas i Figur 2. I flera fall fanns beläggningar som
bedömdes vara biofilm innehållande mögel, jäst och bakterier. I de flesta av badrummen
och lägenheterna fanns en avvikande lukt.

A

B

Figur 1. De två typer av badrum som användes i studien. A. Badkaret mot yttervägg, tung
stomme. B. Badkaret mot innervägg, utfackningsvägg med träreglar.
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Figur 2. Golven och väggarna i badrummen var ofta smutsiga

2.2

Provtagning för mikrobiologisk analys

I branschregler definieras våtzon 1 (https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatzoner)
som väggytor vid duschplats eller motsvarande och en meter utanför dessa. Om yttervägg
ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1. Hela badrummets golvyta
räknas till våtzon 1. Till Våtzon 2 räknas alla övriga ytor i ett badrum som inte har lika
stor vattenbelastning men som förses med ett vattentätt skikt, se Figur 3.

Figur 3. Illustration av badrummets olika våtzoner. Bild från AB Svensk
Våtrumskontroll. https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner
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I varje lägenhet togs sju prover, sex i våtzon 1(benämnt A-F i Figur 4) och ett i våtzon 2
(benämnt G i Figur 5). I sju av lägenheterna togs även ett referensprov vid övre hörnet
intill badrumsdörren (Benämnt R i Figur 6).

Figur 4. Provtagningspunkter i våtzon 1 (efter att badkaret flyttats). Provpunkt C och
provpunkt F var belägna ca 100 cm ovanför golvet.

Figur 5. Provpunkt G i våtzon 2.

Figur 6. Exempel på provtagningsplats för referensprover.
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Figur 7. Provtagning med bilmaskin
Keramiska plattor, fästmassa och tätskikt bilades loss från väggen i så hela bitar som
möjligt med hjälp av en bilmaskin, se Figur 7 och Figur 8. Varje prov lades var för sig i
ett papperskuvert uppmärkta med provnummer.

c

b

a

Figur 8. Exempel på ett prov med (a) baksida keramisk platta, (b) fästmassa och (c)
tätskikt.

2.3

Mikrobiologiska analyser

Det bedömdes mest sannolikt att mikrobiell förekomst skulle finnas i de prover som hade
varit mest utsatta för vatten, det vill säga prover från provplats A och B (Figur 4). Som
referensprover, det vill säga prover från platser som bedömdes inte alls eller sällan ha
exponerats för fritt vatten, användes prover från provpunkt G och R. Dessa prover
analyserades för förekomst av mikroorganismer.
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Proverna var svåranalyserade då tätskikt, fästmassa och kakel/klinkerplattan måste
separeras för att möjliggöra analys av de olika materialen. Fästmassan i sig är
svåranalyserad då förekomsten kan finnas fläckvis och på olika djup i detta skikt. Fyra
analysmetoder prövades för att undersöka vilken/vilka metoder som fungerar bäst.

2.3.1

Analys i svepelektronmikroskop (SEM)

Små provbitar med en area på cirka 0,10 - 0,25 cm2, togs från tätskikt och fästmassa.
Totalt 13 provbitar från nio badrum analyserades med ett Hitachi Tabletop Microscope
TM-1000 SEM-mikroskop i 1200 – 7000 gångers förstoring. Prover från
provtagningsställerna A, B, G och R analyserades.

2.3.2

Optiska analyser och odling av mögelsvampar

Prover från 13 badrum analyserades optiskt i stereomikroskop och mikroskop.
Analyserna gjordes enligt SPs Metod 3881. Prover studeras först i 40x förstoring i
stereomikroskop. När hyfer hittas plockas dessa med pincett, tillsammans med en del av
det analyserade materialet och läggs på ett objektglas preparerat med en droppe bestående
av Cotton Blue och mjölksyra. Preparatet analyseras sedan i 400x förstoring. Vid denna
förstoring är det möjligt att se strukturer som kännetecknar en hyf, t ex cellväggar och
septa. Även förekomst av sporer kan detekteras i denna förstoring.
De optiska analyserna gjordes inledningsvis som blindprover vilket innebär att
provtagningspunkten var okänd för personen som utförde analysen.
Material med detekterad påväxt lades på agarplattor med 2 % maltinnehåll för att odla
förekommande påväxt. Uppväxta kolonier plockades och isolerades på nya
maltagarplattor för att åstadkomma rena svampkulturer. Förekommande svampar
identifierades till släktnivå (Flannigan, 2001, Gravesen et al., 1994, Samson et al., 2010).

2.3.3

Analyser i konfokalmikroskop

Denna analysmetod provades på två prover. Små provbitar färgades med Live/Dead® Kit
för bakterier eller akredin orange. Genom att levande och döda celler färgas olika kan
totalhalten av förekommande bakterier räknas i konfokalmikroskopet. 25 µl av varje färg
mixades med petonvatten till en 100 µl lösning. En droppe droppades på varje provbit
som sedan analyserades i fluoroserande ljus.

2.3.4

qPCR analyser

Ingen metod för att analysera qPCR från den typer av prover som användes i studien finns
publicerad/etablerad. Det fanns misstanke om att materialet skulle kunna påverka
analysen. Kortfattat gjordes följande:





Första steget i försöksserien var att en känd mängd bakterier ympades till
provbitar från en referenspunkt (R). Skiktet mellan fästmassan och tätskiktet
användes i försöket. Analysen gjordes för att verifiera att, och i såfall hur mycket,
DNA kunde utvinnas från provet.
I en andra och tredje försökserie tillsattes rent DNA istället för bakterier för att
kontrollera detektionsgraden i proverna före och efter rening av DNA.
I en fjärde analys skrapades det loss 0,25 g tätskikt och fästmassa från en yta av
cirka 1 cm2 från ett prov där både optisk analys och konfokalmikroskopi hade
konstaterat mikrobiologisk påväxt.
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2.4

Provtagning för luktanalys och av kemiska
emissioner

I samband med provtagningen för mikrobiologisk analys kände vi en stark, avvikande
lukt i badrummen. När proverna tagits in på laboratoriet kändes denna lukt mycket
tydligt. Vi blev därför intresserade av att ta reda på vad som orsakade denna lukt och om
det fanns en möjlighet att fukten påverkat materialet så att lukt uppkom. Lukten var inte
sådan att den associerades till ”mögelväxt” utan som en emission från materialet.
Vid provtagning för de mikrobiologiska analyserna placerades respektive prov i separata
papperspåsar vilka i sin tur placerades i större lådor. Eventuell lukt från proverna kunde
spridas mellan proverna, eftersom papperspåsarna inte är lufttäta. För att kunna göra en
bedömning och jämförelse av lukten från prover från olika badrum och från olika platser i
badrummen togs därför nya prover vid ett senare tillfälle (ca 6 mån efter provtagning för
mikrobiologisk analys). Prover togs från den fuktigaste platsen (provtagningsplats A) och
den förväntat torra referensplatsen (provtagningsplats G). Varje prov lades i
aluminiumfolie och sedan i täta plastpåsar för att minimera risken för luktsmitta mellan
proverna. På laboratoriet lades varje prov i separata, täta glasburkar.

2.5

Bedömning av lukt och mätning av emissioner
från prover

Skadeutredare, vana att bedöma luktande prover från fuktskadade byggnader, bedömde
lukten från 6 av proverna, tre från provplats A och tre referenser (från provplats G). Ofta
avger fuktiga prover mer lukt än torra prover. Efter en första bedömning av de torra
proverna fuktades därför proverna upp och en ny luktbedömning gjordes efter 1 dag.
Lukten bedömdes enligt en skala från 0-10, där 10 representerar den starkaste lukten.
Personerna som bedömde proverna var inte kalibrerade mot varandra innan bedömningen.
Emissionerna från samma prover som bedömts för lukt analyserades med
gaskromatografi och masspektrometriidentifiering (GC-MS). Provmaterialen med
fästmassa, tätskikt, fog och kakel förvarades i plåtburkar (1 l) för att eventuella
emissioner skulle kunna anrikas i burkvolymen efter att jämvikt hade etablerats, ca 2
dygn. Därefter pumpades provvolymens luft med elektrisk luftpump till
luftprovningskolonner fyllda med adsorberande material (Tenax-TA) för att senare
analyseras i gaskromatograf kopplad till masspektrometer för kvantifiering och
identifiering av de olika kemiska komponenterna som hade anrikats i plåtburken.

2.6

Mätning av pH i fästmassa

Från tre badrum togs tre prover av fästmassan; från provläge A, B respektive R. Proverna
slammades upp i destillerat vatten och pH mättes med en pH/konduktivitetsmätare
(Denver Instrument Model 20).
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3

Resultat

3.1

Förekomst av mikroorganismer

Mikroorganismer kunde konstateras på majoriteten av de prover som tagits från våtzon 1,
provplats A (Figur 4). Påväxt av både bakterier och svampar kunde konstateras i prover
från tätskikt och fästmassa då de analyserades i svepelektronmikroskop (SEM), Figur 911 SEM-bilder av påväxt på prover från tre olika badrum. Påväxten utgörs av hyfliknande
strukturer som troligen tillhör bakterier från gruppen actinomyceter. Figur 9 hålrum i
fästmassan (badrum 7), Figur 10 tätskikt (badrum 6), Figur 11 tätskikt (badrum 2). Vid de
optiska analyserna konstaterades mögelsvampar på en majoritet av analyserade A-prover,
Tabell 1.
Tabell 1. Analyserade prover uppdelade på provtagningsplats.
Provplats

A
B
C
E
F
G
R

Antal analyserade
prover
13
1
11
1
10
1
2

Antal prover med
förekomst av
mikroorganismer
9
1
4
1
0
0
0

Andel prover med
påväxt (%)
69
*
36
*
0
*
*

*ej beräknat på grund av fåtal prov

Figur 9. Hyfliknande strukturer, troligen actinomyceter, i sättbruk (badrum 7).
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Figur 10. Actinomyceter på tätskikt (badrum 6).

Figur 11. Hyfer och actinomyceter på tätskikt (badrum 2).

3.2

qPCR-analyser och konfokalmikroskopianalyser

Analyser via konfokalmikroskopi och qPCR- påverkades negativt och stördes av
provmaterialens egenskaper vilket gör att det finns begränsat med resultat från dessa
analyser.
Konfokalmikroskopianalyserna stördes genom att färgerna som skulle infärga
mikroorganismer också färgade in provningsmaterialet. Detta gjorde det svårt att urskilja
om provet innehöll några mikroorganismer. I ett av proverna kunde det eventuellt finnas
små kluster av bakterier. När ett prov, med optisk konstaterad påväxt av mögelsvamp
analyserades kunde bakteriella strukturer identifieras, Figur 12.
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17

Figur 12. Konfokalmikroskopbild av hyfstrukturer (se pilen).
Även qPCR- analyserna stördes troligen av de ingående materialen. Prover med en känd
mängd tillsatta bakterier analyserades utan att dessa kunde detekteras. En viss framgång
nåddes när ett prov via optisk analys konstaterad påväxt analyserades. Detta prov gav ett
positivt utslag vilket indikerar att en relativt riklig förekomst krävdes för att qPCRanalyserna i detta fall skulle fungera.

3.3

Identifiering av hyfer till släktnivå

Följande svampsläkten kunde identifieras i proverna:
Cladosporium, Aurobasidium, Penicillium, Fusarium, Paecilomyces. Även förekomst av
actinomyceter konstaterades, se Tabell 2.
Tabell 2. Prover med konstaterad påväxt odlades upp på 2% maltagar. Påväxten
identifierades till släktnivå.
Badrum

Provplats

Prov från material

Resultat

1

A

Hyfer från baksida kakel

Ingen tillväxt

4

A

Hyfer från fix

Paecilomyces sp.
Penicillium sp.

5

A

Sättbruk och fuktspärr

Aurobasidium sp.

7

A

Sättbruk och fuktspärr

Fusarium sp.
Cladosporium sp.

11

A

Fix och spärr

Aurobasidium sp.

15

A

Sättbruk

Penicilium sp.
Actinomyceter
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3.4

pH-mätning av fästmassa från provpunkter
utsatta för vatten och ej utsatta för vatten

Tabell 3. pH-värdena för fästmassan av prover från våtzon 1 samt från referenspunkter.
Badrum

Provplats A (pH)

Provplats B (pH)

Provplats R (pH)

1

10,31

11,34

12,13

6

9,13

10,10

9,46

7

10,65

10,18

11,84

3.5

Lukt och kemiska emissioner från prover

Resultatet från luktbedömningarna visas i Figur 13. Ingen skillnad mellan i intensitet
fanns mellan prover och referens vid något av bedömningstillfällena. Intensiteten av lukt
var något högre hos de prover som fuktats upp med lite vatten innan bedömningstillfället.
Vid en bedömning av gaskromatogram från GC-MS-analysen kunde ingen betydande
skillnad mellan proverna som togs från den fuktigaste platsen (provtagningsplats A) och
den förväntat torra referensplatsen (provtagningsplats G) konstateras, det vill säga det
fanns inte något ämne eller halt av ett ämne som uppenbart skiljde sig mellan de olika
platserna.

Figur 13. Luktbedömningar av prover från badrum. Vid första bedömningstillfället var
proverna torra. Vid det andra var proverna uppfuktade.
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4

Diskussion

Påväxt av mikroorganismer konstatererades på en majoritet av de prover som kom från
provpunkter med hög fuktbelastning, det vill säga från inre golvvinkel närmast dusch och
badkarsblandare (provplats A). Ingen påväxt kunde konstateras på referensprover som
tagits från de punkter där ingen eller liten exponering av fritt vatten har skett (provplats G
och R). Resultatet indikerar att fuktnivån bakom de keramiska plattorna är tillräcklig för
att mikroorganismer skall kunna växa och att det sannolikt är tillgången på fukt som
avgör om en påväxt uppstår i detta gränsskikt.
Förekomst av bakterier, jäst samt flera olika mögelsvampsläkten kunde konstateras. Alla
släkten som identifierades från proverna är vanligt förekommande på fuktskadade
byggnadsmaterial och har hittats på cementbaserade produkter (Hyvärinen et al., 2002,
Andersen et al., 2011). Badrummen befann sig i slutet av sin livslängd vilken allmänt
bedöms vara 20 till 30 år. Det är omöjligt att bestämma påväxtens ålder då det inte finns
kunskap om bl a de ingående materialens påväxthämmande effekt, hur stor fukttillskottet
har varit och förekommande svampars tillväxthastighet i denna näringsfattiga alkaliska
miljö.
I studien kunde inga samband mellan smutsigt kakelytskikt och förekomst av påväxt
bakom kakelplattan ses. Påväxt bakom kakelplattan fanns på kakelplattor från både rena
och smutsiga badrum, en förklaring till detta kan vara att vi inte vet hur smutsiga
badrummen har varit under de 30 år badrummen har används. Det kan också vara så att
denna påväxt uppstår oberoende av hur smutsiga badrummens ytskikt är och att ett rent
ytskikt inte förhindrar uppkomst av påväxt bakom den keramiska plattan.
Att analysera i mikroskop innebär troligen att all bakteriepåväxt inte hittas. Proverna var
svårhanterade och de olika materialen som proverna bestod av var ibland svåra att
separerat från varandra vilket gjorde att ett provs totala yta av t ex sättbruket inte
analyserades. Detta kan innebära att analysen kan ha missat fläckvis förekommande
mikrobiologisk påväxt.
Bakterier har mycket små strukturer som under vissa förutsättningar kan detekteras i 40
gångers förstoring. Mögelsvampar har jämförelsevis större strukturer och är mycket
lättare att se i 40 gångers förstoring. Det är därför möjligt att prover där inga
mikrobiologiska strukturer hittades ändå har en riklig bakterieförekomst eller att de
prover som endast hade konstaterad mögelpåväxt även har en riklig bakterieförekomst.
De förmodat höga fuktnivåerna i gränsskitet mellan kakel och fuktspärr tillsammans med
den alkaliska miljön skapar förutsättningar för en påväxt som enbart består av bakterier.
Med andra ord kan antalet prover med påväxt vara större än vad den optiska analysen
visade.
Mögelsvampar har generellt lägre krav på fukt än bakterier vilket gör att ett material vid
lägre fuktnivåer kan ha en mikrobiologisk påväxt som består enbart av mögelsvampar.
Både qPCR-analyserna och konfokalmikroskopin kunde verifiera mikrobiell förekomst
som hade detekterats via optisk analys och kunde komplettera förekomsten med
bakteriefynd. Det fanns dock problem med dessa metoder då qPCR-analysen påverkades
negativ av inhiberande ämnen från provmaterialen och konfokalmikroskopianalyserna
stördes av bakgrundsinfärgning och materialets, i detta sammanhang, ojämna ytor. De
olika materialen i provbitarna var ibland svårseparerade och proverna i helhet var svåra
att hantera vilket gjorde att dessa mer komplicerade analysmetoder troligen behöver mer
omfattande preparerings för att kunna analyseras med qPCR eller konfokalmikroskopi.
Att utveckla prepareringsmetoder för dessa analyser fanns det inte utrymme för i studien.
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För att en mer komplett bild av vilka organismer som växer bakom kakelplattor i badrum
behöver analysmetoderna som använts i denna studie utvecklas för att bättre kunna
detektera förekommande påväxt i svårhanterade material.
pH-värdena i fästmassan varierade. Det är svårt att dra några slutsatser när endast prover
från tre badrum användes. Två av badrummen hade ett lägre pH-värde i sättbruket som
hade varit fuktutsatt än sättbruket från referenspunkten. Sättbruket i badrum 6 hade inte
lägre pH-värden i det fuktutsatta sättbruket jämfört med referensprovet. Proverna från
badrum 6 hade lägre pH-värden än de övriga två badrummen.
Att pH-värdena är lägre jämfört med nya sättbruk som generellt har ett pH-värde runt 12
beror troligen på att sättbruket har karbonatiserats. Denna kemiska process sker i både
torra och våta cementmaterial. Om och hur den mikrobiella förekomsten har påverkat
sättbruket har inte undersökts i denna studie men andra studier har visat att mögelsvampar
utsöndrar mer syror när de växer i en basisk miljö (Gutarowska, 2010). En annan studie
har sett att mögelsvampar med sina metaboliter bildar lösliga organiska föreningar
innehållande kalcium när de växer på betong (Gu et al., 1998) vilket innebär att
förekomst av mögelpåväxt kan påverka miljön de växer i så att pH-värdet sänks.
Det går inte att konstatera vilket kemiskt ämne, eller kombination av ämnen, som orsakar
den avvikande lukt som upplevdes i badrummen och från proverna. En mer omfattande
analys av luktande ämnen med en s k ”GC-MS sniffer” skulle kunna ge svar på detta. En
sådan analys rymdes inte inom projektets budget. Eftersom vi inte kunde konstatera detta
kan vi inte heller säga vilket material som orsakar lukten. Inte heller kan vi veta om
lukten är ett resultat från ett åldrat material eller om lukten funnits redan vid tid för
inbyggnad.
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