
Anders Gustafsson

Tätskikt för träytor

SP Trätek
SP RAPPORT 2006:15

SP
 S

ve
ri

g
es

 P
ro

vn
in

g
s-

 o
ch

 F
o

rs
kn

in
g

si
n

st
it

u
t



2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anders Gustafsson

Tätskikt för träytor



4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP Sveriges Provnings- och   SP Swedish National Testing and 
Forskningsinstitut    Research Institute 
SP Rapport 2005:15             SP Report 2006:15 
ISBN 91-85303-99-2      
ISSN 0284-5172 
Skellefteå 2006 
     Postal address: Skeria 2, 
     SE-931 77 Skellefteå, Sweden 
     Telephone: +46 910 28 56 00 
     Telefax:      +46 910 28 56 01 
    E-mail: info@sp.se 
 
 



5 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 7 

1. Bakgrund och inledning 9 
1.1 Allmänt 9 
1.2 Mål och syfte 10 
1.3 Genomförande och avgränsningar 10 

2. Krav på beläggning 10 
2.1 Allmänt 10 
2.2 Egenskapskrav 11 
2.3 Rörelser i träplattor i parkeringshus av trä 12 
2.4 Provningsmetoder 14 

3. Beläggningar 17 
3.1 Asfaltbeläggningar 17 
3.2 Tunna beläggningar 19 
3.2.1 Cycer 19 
3.2.2 Övriga beläggningar 23 
3.3 Limmade beläggningar 24 
3.3.1 Limmade beläggningar av återvunnet material 24 
3.3.2 Limmad beläggning av trä 25 

4. Provningar 26 
4.1 Material 26 
4.2 Provningsförfarande 28 
4.3 Resultat 29 

5. Diskussion och slutsatser 31 

6. Referenser 33 
 
 
Bilaga 1 Kontroll av provbitar 
Bilaga 2 Delamineringsprov 
Bilaga 3 Beläggning, beräkning av kostnader  
 
 
 



6 
 
 
 
 

Förord 
 
Vid val av nya metoder och produkter styrs ofta investeringar mot kända och 
beprövade fakta. Det är därför angeläget att skapa bättre grundval av fakta för att 
kunna presentera och välja ändamålsenliga lösningar vid beaktande av 
byggmetoder, detaljlösningar och andra byggrelaterade frågeställningar.  
 
Föreliggande rapport utgör en redovisning av projektet ” Fukt och mekaniskt 
skydd av träytor” som utförts vid SP Trätek. Projektet har finansierats av 
Föreningen Sveriges Skogsindustrier. 
 
Syftet med projektet har varit att utröna möjligheten att belägga större träytor med 
en tät och nötningstålig duk, massa eller likvärdigt material. Arbetet har baserats 
på en insamling av industriellt tillgängligt material och utifrån deras egenskaper 
bedöma tätskiktslösningar som kan uppfylla kraven för parkeringshus och 
likartade byggnader.   
 
Leverantörer av material till provningar har varit Martinsons Trä, Nils Malmgren 
AB, AcryliCon Industrigolv AB och RM Recycling Management. Till finansiärer 
och alla deltagande i projektet riktas ett varmt tack för värdefullt stöd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Gustafsson 
SP Trätek 
 
Skellefteå 2006-01-10 
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Sammanfattning 
 
I olika sammanhang ställs det höga krav på ytor. För konstruktioner där trä inte 
används som bärande lager för andra ytskikt finns ett behov att finna lämpliga 
material att kombinera med trä. Sådana konstruktioner är balkong- och altanytor, 
kör- och parkeringsytor, golvytor i lagringsbyggnader mm. Genom att utvärdera 
och prova ett antal olika lösningar förväntas förslag till konkurrenskraftiga 
lösningar kunna presenteras.  

 
Syftet med projektet är att teoretiskt utreda möjliga metoder som kan användas i 
första hand till ytskikt i parkeringshus men även till balkongytor. I rapporten 
beskrivs ett antal olika materialkombinationer kompletterade med praktiska 
verifieringsförsök.  
 
Asfaltbeläggningar 
Asfaltbeläggningar tillsammans med olika tätskikt används för träbroar och 
fungerar även för parkeringshus. Totalkostnaden för en beläggning i ett 
parkeringshus tillsammans med att beläggningen är svår att kombinera med hög 
prefabriceringsgrad minskar systemets konkurrenskraft.  
 
Epoxibeläggning 
Epoxi är en härdplast baserad på flervärda alkoholer och epiklorhydrin. Inom 
byggnadsindustrin används sandfyllda epoximassor för beläggning av industrigolv 
som måste motstå stora mekaniska och kemiska påfrestningar. Utförda provningar 
visar dock att det kan bli problem med materialets följsamhet i relation till 
träytans rörelser. 
 
Återvunnet gummi 
Kravet på ökad miljömedvetenhet har öppnat för nya material på marknaden. 
Cycermetoden för återanvändning av vulkaniserat gummi är ett sätt att skapa 
råmaterial på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Delaminerings-
provningarna visade att vidhäftningen mellan trä och cycermaterialet är låg.  

Acrylicon 
AcryliCon är ett speciellt utvecklat system för industrigolvbelägg baserat på 
metylmetakrylat. Beläggningar av denna typ är fullt tänkbara att göras i fabrik och 
enbart kompletteras på plats med foglist. Provningar visar att materialet är 
följsamt och klarar de rörelser som uppkommer i träplattan.  
 
Hårdträbeläggning  
Användning av trä som slitskikt har provats och använts i en rad olika objekt. En 
tunnare beläggning av hårdträ kan därför vara en lämplig lösning. Prover och 
utförda provningar visar att hårdträbeläggningen troligen kommer att klara de 
krav som ställs på en beläggning i ett parkeringshus.  
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1. Bakgrund och inledning 
 

Att optimera en konstruktion innebär vanligtvis en sammanvägning av en stor 
mängd olika funktionskrav. Miljön i parkeringshus är mycket aggressiv, med hög 
luftfuktighet och stora växlingar i temperatur. Konstruktioner med stor andel trä 
har visat sig klara dessa förhållanden bra. De brokonstruktioner som byggts i trä 
under de senaste tjugo åren har uppvisat små defekter. Detta öppnar för 
möjligheten att använda mera trä i andra applikationer än vad vi är vana med. 
Parkeringshus i trä har hitintills enbart uppförts på ett fåtal platser och med 
förbättrad teknik finns det en stor potential.   

En av de avgörande punkterna för att parkeringshus av trä skall kunna konkurrera 
med andra alternativ är kravet på täthet på körytor. Denna rapport är en 
sammanställning av några av de metoder som förkommer på marknaden idag och 
nya tänkbara lösningar.   

    
 
1.1 Allmänt 
 

I en genomförd förstudie gällande parkeringshus i trä har det framkommit att en 
av de största konkurrensfördelarna är att bjälklagsplattorna kan prefabriceras och 
att beläggningen kan göras i fabrik. Avsaknaden av utprovade och anpassande 
beläggningssystem har hitintills varit ett hinder för byggande av parkeringshus i 
trä.    

Den totala marknaden för parkeringshus i Sverige har under de senaste sex åren 
uppgått till ca 50-60000 m2per år. Mängden baseras på SCB:s statistik på antalet 
nya bygglovsärenden för garagebyggnader större än 600 m2. Större garage-
byggnader som anläggs i samband med bostadsområden ingår ej.  
 
Vid beaktande av att ingen förändring sker av efterfrågan och att tillgänglig 
marknad uppgår till ca 20 % finns en potential för totalleveranser motsvarande ca 
401-50 millijoner kr/år. Aktuell statistik och marknadsbedömningar har hämtats 
från Nordisk Industrifonds projekt ”Parkeringshus i trä, förstudie”.  
 
Produkten och helhetslösningen passar och kan mycket väl introduceras till övriga 
delar av Europa. Trä och träelementens låga egenvikt ger förutsättningar för en 
stor geografisk marknad. I Norge byggs ungefär lika många parkeringshus per år 
som i Sverige. Bedömningen är att även i Finland borde det finnas avsättning för 
motsvarande mängd. I Danmark bedöms markanden som liten på grund av kravet 
på att allt fler parkeringsplatser bör byggas under mark. Det finns även 
indikationer på intresse från andra platser i Europa. Två till tre parkeringshus i trä 
finns redan byggda i Europa (Österrike, Schweiz).  
 
 

 
 

1 (60 000x20%/25 m2 per plats x60000:- per plats = 29 milj.) 
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1.2 Mål och syfte  
 

Syftet med projektet har varit att inhämta kunskap och utveckla byggmetoder till 
gagn för kommande träbyggprojekt.  

Målet är även att finna ett ekonomisk och tekniskt lämpligt beläggningssystem för 
körytor på trä genom att utvärdera ett antal olika typer av beläggningar. Systemen 
provas med avseende på förväntade påkänningar beroende av temperatur och 
fuktförändringar.  
 
1.3 Genomförande och avgränsningar 
 
Undersökningen är utförd som en teoretisk studie med verifieringsförsök.  
Projektet omfattar en inventering på befintliga system som idag finns på 
marknaden samt möjliga ”nya” beläggningsalternativ.  
Arbetet har genomförts i ett antal delmoment:  
- Definiering av krav, kravet på körytor i parkeringshus är lägre än för 

brofarbanor, dock finns inga klara krav på ytornas slitstyrka, 
vidhäftningsstyrka, planhet mm.  

- Definiera lämpliga produkter, idag kända produkter och metoder. 
- Provning av vidhäftning med hjälp av delamineringsprov. 
 
Resultat och värden i rapporten är endast avsedda att användas för provade objekt 
eller likvärdiga konstruktioner.    
 
 

 
2. Krav på beläggning 
 
2.1 Allmänt 
 
Val av egenskaper hos beläggning sker med avseende på såväl typ av trafik som 
trafikintensitet. En bedömning kan göras genom att utnyttja den metod som 
används vid dimensionering av vägbeläggningar enligt VÄG 94 kapitel 6. Den 
stora skillnaden på kraven mellan beläggningar på körbanor och beläggningar i 
parkeringshus är broms- och centrifugalkrafter från bilar. I parkeringshus är 
hastigheterna låga och därmed fås relativt små krafter. När ett fordon accelererar 
eller bromsar uppkommer horisontella krafter. Bromskrafterna är proportionella 
mot det bromsade fordonets massa och dess retardation.    
 
I Boverkets konstruktionsregler (BKR 2003) anges inget värde för horisontella 
bromskrafter i ett parkeringshus. Pelare, väggar och liknande skall antas bli utsatta 
för en koncentrerad horisontal last Qk=5 kN, (Ψ=1,0). Personbilar i parkeringshus 
skall antas ge en jämnt fördelad vertikal last av qk=2,0 kN/m2,(Ψ=1,0), samt en 
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koncentrerad vertikal last av Qk=10 kN, (Ψ=1,0), som verkar på en yta 100 mm 
x100 mm. 
 
2.2 Egenskapskrav 
 
Vid val av beläggning skall funktionella egenskaper hos den färdiga produkten 
eftersträvas och beläggning på en yta i ett parkeringshus skall uppfylla ett antal 
kriterier. Följande krav ställs bland annat på ett ytskikt; 
- Inga synliga sprickor i ytskiktet skall uppkomma under ytskiktets brukstid. 
- Skiktet skall fungera som tätskikt. Inget fritt vatten skall kunna tränga ner och 

droppa på underliggande bilar.  
- Beläggningen ska vara ”måttligt” resistent mot salt och andra kemikalier.  
- Ytskiktet skall förbli jämnt och ha god vidhäftning till underlaget under hela 

sin livslängd. 
- Den ekonomiska livslängden för ytskiktet skall minst vara likvärdigt med 

nuvarande använda beläggningar. 
- Beläggningen skall vara reparationsvänlig och anpassad så att enbart delar av 

beläggningen kan bytas eller repareras vid en skada. 
 
Kravprofilen för beläggningar i ett parkeringshus i trä har sammanställts i Tabell 1. 
 
Tabell 1: Karvprofil för beläggning 
Funktion Estetisk tilltalande, skydd av underliggande konstruktion 
Form Bör vara flexibel med beaktande av byggnaders olika 

form 
Temperaturintervall -50 - +60 °C 
Fuktintervall/fuktrörelser Fuktkvotsintervall 12-20 %  
Miljö Utomhusmiljö RF 40-100 % 

Slagregn, solljus 
Nötningsresistens Motsvarande biltrafik i låga hastigheter  
Flexibilitet (töjningsbarhet) Måttlig 
Monterbarhet Möjlig att belägga i fabrik 
Livslängd Med underhåll > 30 år 
Underhåll Måttligt 
Friktion Måttlig 
Ytavvattningsförmåga, täthet  Ja 
Åldringsresistens Ja 
Övrigt Kostnadseffektiv 
 
Tvärspända element av plank eller limträ kommer på grund av trafiklast att 
förskjutas sinsemellan med risk för sprickbildningar i tätskiktet. Med 
korslimmade flerskiktsskivor och väl utformade elementskarvar minskar den 
risken. 
 
Vid inspektion av broar har det framkommit tre olika typer av sprickbildningar, 
observerats på brobanor uppbyggda som tvärspända plattor/1/.  De vanligast 
förekommande sprickbildningarna för spikade plattor är sprickor parallellt med 
trälamellerna. Sprickorna har uppkommit i de fall de mekaniska samman-
bindningarna mellan trälamellerna ej fungerat tillfredställande, vanligtvis på 
grund av att trämaterialet har torkat och krympt. Den andra typen av sprickor som 
uppkommit är sprickor i elementskarvar. Sprickorna uppkommer troligen på 
grund av olika rörelser mellan elementen. Den tredje formen av sprickor som 
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uppkommer är tvärgående sprickor över upplagen på grund av olikformiga 
rörelser.  
 
Enligt den amerikanska rapporten ”Guidelines for Design, Installation, and 
Maintenance of a Waterproof Wearing Surface for Timber Bridge Decks”/18/ kan 
deformation från trafiklast (större än L/360) samt krypning i materialet (asfalt) ge 
sprickor i ytskiktet. De amerikanska myndigheterna rekommenderar därför ett 
högsta nedböjningskrav på L/500 för träbroar.     
 
För att undvika sprickor i beläggningen finns det en metod kallad ”Saw & Seal” 
som minskar risken för sprickor/2/. Genom att såga slitsar i beläggning fås 
svaghetszoner som ”drar” åt sig sprickorna. Springan fogas igen, se Figur 1. 
Genomförda undersökningar visar på att lämpliga storlekar för parkeringsytor är 
kvadrater på 15x15 m2. 
 
 
 
 

Sågspår 13x63 mm 

Fogfyllt spår 13x15mm 

Yta 

 
 
 
Figur 1: Exempel på ”Saw & Seal” 
 
    
 
 
Vid en jämförelse med rekommendationer för vägar och vägkroppars uppbyggnad 
vid bestämd årsdygnstrafik, ÅDT är det med den låga trafikbelastning som gäller 
för parkeringshus rimligt att anta att flexibilitet och täthet bör vara prioriterade 
områden. Beläggningar bör även utföras med en yta (textur) som ger god 
halksäkerhet.  
 
 
2.3 Rörelser i träplattor i parkeringshus av trä  
 
Svällning och krympning av bärande plattor i parkeringshus och är beroende av 
den fuktkvot som uppkommer i trämaterialet. Träplattans ovansida skyddas av 
tätskikt och därmed kommer inte träet direkt att utsättas för fritt vatten. För att få 
en uppfattning om vilka fuktkvoter som kan tänkas uppkomma i träplattan kan 
jämförelser ske med träbroar. För träbroar har ett antal mätningar utförts under en 
längre tid. Bland dessa har fuktkvotsmätningar utförts som visar på fuktkvoternas 
variation över tvärsnittet.  
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Resultatet från mätningarna visar att fuktkvoten varierar under året från 11 % till 
14 %. Det kan därför förväntas att trämaterialets fuktkvot i ett parkeringshus inte 
varierar mer än för en träbro eftersom träplattornas är relativt skyddande för 
väder, samt att parkeringshus vanligen ej ligger nära vattendrag eller andra 
vattensamlingar. Avdunstning av fukt från parkerade bilar kan dock ge höga 
fuktkvoter i materialet. Kontroll av relativa luftfuktigheten i luft i parkeringshus 
bör därför utföras. 
 
För att få en uppfattning av flerskiktsskivors rörelser och påverkan på ett 
ovanliggande skikt kan följande beräkning vara en utgångspunkt. Beräkningarna 
görs för massivt trä och ger därför de yttre gränserna för rörelserna.  
 
Exempel 1, trä vinkelrätt fiberriktningen 
Vid leverans och efter montage antas träet ha en fuktkvot på 14 %. Träplattan 
torkar maximalt ner till 11 % och under året kommer variationen inte att överstiga 
eller underskrida dessa gränsvärden.  
 
Träplattans bredd vid 14 % är 1000 mm. Om träplattans fuktas till fibermättnad  
(30 %) blir bredden:   
 

mm 4,1043

100
8,7

30
14301

1000)30( =
⋅

−
−

= aB  

a= maximalt krympningstal tangentiellt för gran 
 
Ändras fuktkvoten med 3 % blir förändringen: 

mm 5,51
100

8,7
30

11304,1043 =⋅
−

⋅=y  

 
Den slutliga breddförändringen per breddmeter blir: 

% 8,0
1000

5,514,10431000 =
−

−   

 
 
Exempel 2, trä längs fiberriktningen 
Vid leverans och efter montage har träplattan en fuktkvot på 14 %. Träplattan 
torkar maximalt ner till 11 % och under året kommer variationen inte att överstiga 
eller underskrida dessa gränsvärden.  
 
Träplattans bredd vid 14 % är 1000 mm. Om träplattans fuktas till fibermättnad 
(30 %) blir bredden:   

mm 1,1001

100
2,0

30
14301

1000)30( =
⋅

−
−

= aB  

a= Maximalt krympningstal axiellt för gran 
 
Krympningen blir vid en ändring av 3 %: 
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mm 3,1
100

2,0
30

11307,1001 =⋅
−

⋅=y  

 
Den slutliga breddförändringen per breddmeter blir: 
 

% 02,0
1000

3,17,10011000 =
−

−  

  
De största rörelserna i en korslimmad flerskiktsskiva blir tvärs ytskiktets riktning 
om skikten har ungefär lika tjocklek. Beräkningar ovan ger en övre gräns på  
8 mm vid en fuktkvotsförändring på 3 %. Eftersom underliggande skikt hindrar 
rörelserna kommer breddförändringen bli betydligt mindre. Provningar har visat 
att rörelser på ca 1-2 mm per breddmeter kan förväntas.   
 
 
2.4 Provningsmetoder 
 
Ett antal olika provningsmetoder finns utarbetade och specifikt anpassade för 
olika beläggningstyper. Nedan anges ett antal olika typer av provningsmetoder 
som används för att bestämma beständighet mot nötning, vidhäftning, hårdhet 
m.m. 
 
Beroende på vilken typ av beläggning som avses, väljs lämpligaste 
provningsmetod. De provningsmetoder som finns angivna i Bro 2002 har inte 
direkt anpassade kriterier som gäller för trafikmiljön i ett parkeringshus. 
Bronormens provningsmetoder är anvisningar för provning av ett tätskikt 
(polymermatta eller mastix) samt skyddande, lastfördelande slitskikt. 
Provningsmetoderna är även ämnade för trafik på väg/bro. Några av 
provningsmetoderna är sammanställda nedan.  
    
 
Metod för bestämning av nötningsbeständighet 
Vidhäftning och beständighet för nötning av asfaltytor kan bestämmas genom 
Prallmetoden. För prallmetoden används en utrustning framtagen för 
provningsmetoden. Prover tas ur provytan med diameter ca 100 mm och 
tjockleken 30 mm. Provningen sker i fyra steg;  
- Konditionering av provet till avsedda förhållanden, exempelvis olika 

temperaturer. 
- Provbitarna utsätts för nötning från stålkulor (Prallutrustning). 
- Bortsliten mängd material mäts efter olika tidsperioder. Totala körtiden är ca 

7,5 minuter (2,5+2,5+2,5 minuter). 
 
Provningsmetoder för akrylat- och gummibeläggningar 
En beläggning av återvunnet gummi kan till vissa delar ur provningssynpunkt 
likställas med ett tätskikt av akrylat. Enligt Bro2002 skall följande krav uppfyllas 
vid användande av akrylat som tätskikt.  
- Hårdhetsprovning enligt SS-EN ISO 868 ska utföras på ingående material. 

Provningen utförs före och efter vattenlagring i 6 månader. Kraven är minst 20 
D Shore för tätskiktsmaterialet och för beläggningsmaterialet. 
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- Slitageprovning enligt Tröger /5/ där beläggningen appliceras på ett 20 mm 
tjockt underlag (gäller för stål och aluminium) med diametern 100 mm. 
Slitlagrets tjocklek skall vara mindre än 10 mm. Provet utförs vid 
temperaturen –10°C.  

- Draghållfasthetsprovning utförs på likartat sätt som slitageprovningen.  
- Skjuv- och böjdragprov utförs för hela tätskikts- och 

beläggningsuppbyggnaden 
 
Provning av vidhäftning 
Om tätskiktet är limmat till underlaget utförs provning av vidhäftning, på grund 
av de krafter som uppkommer vid bilars inbromsningar. Enligt Bro 2002 görs 
rivproven av tätskiktet genom att en ruta 0,1x0,3 m2 skärs ut och indelas i tre 
remsor med längden 300 mm. Kortändan lossas och remsan dras långsamt bort. 
Vid provningen noteras om det finns vidhäftning eller ej.  
 
Metod för provning av vattentäthet 
Vattentäthet kan provas med hjälp av utrustningen ”Flanged box”, se Figur 2. 
Ytan utsätts för ett bestämt vattentryck och med hjälp av indikatorer kan läckage 
bestämmas.  Provningsmetoden är anpassad för tunna skikt, dukar eller likvärdig 
produkt. För provning av beläggning applicerad direkt på trä föreslås följande 
metod för indikering. Provmaterialet görs av en tunn träskiva (10-20 mm) med 
beläggning. Träskivan vägs före och efter provning. Viktökningen ger en 
indikation på storleken av vatteninträngning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 ”Flanged box” 
 
   
Av angivna provningsmetoder är det inga som tar hänsyn till de rörelser som 
uppkommer i trämaterialet. Några av metoderna kan utnyttjas vid bestämning av 
egenskaper för en bestämd produkt. Genom att använda sig av 
delamineringsprovning fås ett utslagsgivande försök som visar vilken 



16 
 
 
 
 

materialkombination som har förutsättningarna att uppfylla kraven på vidhäftning 
mot träytan under en längre tid.  
 
Delamineringsprov är en standardiserad provningsmetod för att analysera 
limmade produkters kvalitéer avseende limfogen. Metoden är mycket 
utslagsgivande och provbitarna utsätts för hög temperatur och fukt, viket ger stora 
rörelser. Med denna metod tydliggörs vidhäftningens kvalité mellan beläggning 
och träytan.   
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3. Beläggningar 
 
Det finns många olika typer av beläggningar som kan vara av intresse att använda 
i ett parkeringshus. Inom detta arbete har vi koncentrerat arbetet till tunna 
beläggningar och med beaktande på att göra beläggningen i fabrik, dels för att få 
låg egenvikt och dels för att få en hög prefabriceringsgrad.  
 
Asfaltbeläggningar upptagna i kapitel 3.1 har egenskaper som uppfyller ställda 
krav förutom låg egenvikt och möjligheten till prefabricering. För övriga 
beläggningar finns möjligheten till att göra beläggningen i fabrik.  
 
    
3.1 Asfaltbeläggningar 
 
Asfaltbeläggning och ett antal polymerbetongalternativ är de vanligast 
förekommande systemen idag. Asfaltbeläggningar är ett vanligt förekommande 
skyddskikt på broar. Erfarenheterna från asfaltbeläggningar har varit att de 
fungerat relativt väl, men att blåsbildningar har förekommit för vissa typer av 
sammansättningar. 
 
Blåsbildningarna har förekommit vid tunna brobaneplattor (140-215 mm) och för 
de beläggningar där det krävs höga läggningstemperaturer. Asfaltbetong är till 
exempel mindre känslig än gjutasfalt, eftersom det krävs lägre temperatur vid 
läggning av gjutasfalt. Nedan presenteras en sammanställning av olika asfalt-
baserade beläggningar som används på träytor. 
 
Sammanställning över olika typer av asfaltbeläggningar  
Biltrafik Utförande 
Enligt BRO 2002 
Typbeläggning 1, uppbyggnad 2aIA 

ABS16, B70/100;   40 mm 
ABb11, B70/100;   50 mm 
ABT4, B160/220;   15 mm 
Isolermatta               5 mm 

Enligt BRO 2002 
Typbeläggning 6, uppbyggnad 2IIIC 

PGJA                      40 mm 
PGJA                      50 mm 
Isolermatta               5 mm 

Finland typ I Asfaltbetong   40mm 
Två lager klistrad isolermatta 
Primer (polymermodifierad bitumenprimer) 

Finland typ II Polymermodifierad gjutasfalt   35 mm 
 

Tyskland Två lager med gjutasfalt  
Svetsad isoleringsmatta 
Spikad isoleringsmatta, bitumenmatta med 
glasfiberinlägg2

Schweiz GA 0/8 eller 0/11 med splitt >25 mm 
GA 0/8  20-40 mm 
Helsvetsad polymerbitumenmatta 
Primerbehandling med bitumenlösning 

 
                                                      
2 Glasfibermattan har en rörelseutjämnande och en glasavledande funktion. Nackdelen är att vid 
skada ner till glasfiberinlägget kan vattnet spridas okontrollerbart. På träbroar med biltrafik kan det 
uppstå skjuvkrafter vid inbromsningar, vilket bör uppfyllas av systemet. 
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GC-trafik/mindre trafikerade 
ytor 

Utförande 

Prov Två lager epoxi + avsandning 
Isolermatta, helsvetsad 
PGJA i två lager +avsandning 

Finland, tunnskiktsbeläggning Tunnskiktsbeläggning 5-25 mm, chipsten 
Epoxi- eller polyuretanbas 
Primer 

Tyskland Två lager med gjutasfalt översta lagret med Splitt 
Svetsad isoleringsmatta 
Spikad isoleringsmatta 

Schweiz Gjutasfalt med splitt, 30-40 mm 
Helsvetsad polymerbitumenmatta 
Bitumenmatta V13 med glasfiberstomme och sandbeklädd 
undersida 

Schweiz GA 0/8 eller 0/11 med splitt >25 mm 
GA 0/8  20-40 mm 
Helsvetsad polymerbitumenmatta 
Bitumenmatta V13 med glasfiberstomme och sandbeklädd 
undersida 

Schweiz Asfaltbetong > 40 mm,  >80 mm vid handläggning 
Helsvetsad polymerbitumenmatta 
Bitumenmatta V13 med glasfiberstomme och sandbeklädd 
undersida 

 
Samtliga i tabellen ovan angivna metoder kan användas i parkeringshus.  
 
 
För asfaltbeläggningar på träytor gäller följande; 

 Det är en ökad risk för blåsbildningar för tunna (140-215) brobaneplattor. 
 Blåsbildning kan uppstå även om mattan inte är helsvetsad. 
 Asfaltbetong är mindre känslig än gjutasfalt (lägre temperatur vid 

användning av asfaltbetong). 
 Packning av asfaltbetong kan vara problematisk vid mjuka konstruktioner. 
 Gjutasfalt har en läggningstempertur på ca 210-230 grader. 
 Tillsätt primer på fabrik 
 Läggning bör göras med tunna skikt 
 Kyl slitlagret vid utläggning med hjälp av vatten  
 Trämaterialets fuktkvot bör vara lägre än 12 %. 
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3.2 Tunna beläggningar 
 
3.2.1 Cycer 
Kravet på återvinning av bildäck har inneburit att ett antal innovativa processer 
och produkter har tagits fram under de senaste åren. En av metoderna möjliggör 
inläggning av slitskikt i gummimassan och med utveckling av beläggnings-
processen kan även trä och gummi ”sammanvulkas”, vilket skulle innebära att en 
miljöriktig och slitstark beläggning kan fås på träytor.    

Cycermetoden för återanvändning av vulkaniserat gummi är ett sätt att skapa 
råmaterial på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Metoden ger också 
möjlighet till fler användningsområden för ”gummi” då man i processen har 
möjlighet att sammansätta materialet efter krav på hållfasthet, täthet och förmåga 
till vidhäftning till andra material. 
Metoden erbjuder en möjlighet att återanvända ett material som har en negativ 
påverkan på miljön vid destruktion och förbränning. Idag deponeras mycket 
gummi i avvaktan på att framtida metoder skall underlätta omhändertagandet.  

Gummiskrotet fragmenteras till en partikelstorlek mindre än 4 mm som sedan 
blandas med expanderande microsfärer och pulveriserad termoplast. Blandningen 
hälls i en form och hettas upp till ca 150 grader och därmed börjar microsfärerna 
att expandera. Uppvärmningen bibehålls till önskat uppnått övertryck och 
samtliga håligheter i formen är fyllda, varefter nedkylning av processen kan starta.  
 
För att kunna använda metoden på större plana ytor finns det två alternativ. 
Tillverkningen kan ske som lösa plattor med en bestämd form som mekaniskt 
eller limmas fast på träytan, alternativt kan beläggningen vulkas direkt på träytan.  
 
Genom att tillverka beläggningen i lösa plattor fås en tillverkningsprocess som 
inte har någon begränsning på slutproduktens totala storlek. Plattorna kan 
dessutom enkelt bytas ut om så krävs. Tillverkningen kan även göras i mindre 
maskiner. Nackdelarna är att beläggningen får flera skarvar, vilket kan ge en ökad 
risk för läckage samt kostnader för infästningar till körytorna.  
 
För mindre ytor som balkongplattor mm kan vulkning direkt på träytan vara ett 
alternativ. Vulkningen kan göras i pressformar som anpassas till varje objekt och 
placeras i ugnar.  
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Arbetsgången för vulkanisering på trä är: 
 
Figur 3: Tillverkning av 
form   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4: Beredning av 
ingående delar. Blandning 
samt i detta fall ej 
vulkaniserat gummi till 
synliga ytor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5: Önskas speciellt 
ytskikt placeras ytskiktet i 
botten av formen. Ytskiktet 
kan bestå av nytt 
gummimaterial, enbart 
CYCER-material, sand, 
stenar mm  
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Figur 6: Samtliga delar är 
placerade i formen med 
träplattans undersida uppåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 7: Formen försluts 
och placeras i en ugn med 
ca 150 grader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 8: Formen 
demonteras  
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Figur 9: Färdig produkt 
som består av flerskikts-
limmad skiva, cycer-
material och 3 mm gummi 
material. Observera dropp-
kanten på provbitens 
undersida.  

 
 

Figur 10:  Färdig produkt 
som består av flerskikt-
limmad skiva, cycer-
material och 5 mm gummi 
material. Provbiten är 
tillverkad med grövre 
strukturer för ex. körytor.  
 
 
 

 

 

Tekniska egenskaper 
Provningar på materialet genomförda av RUBIN-MATERIALTEKNIK  /7 / visar 
måttliga värden på draghållfasthet och töjning, eftersom ingen kemisk förening 
sker mellan komponenterna, se Figur 11.  
 

 
Figur 11: Cycer-blandning uppförstorad 100 ggr visar att det inte uppstår någon 
kemisk reaktion mellan gummigranulatet (max 0,2 mm), termoplasten och 
mikrosfärerna. Bild R M Recycling Management 
 
Genom olika blandningar kan vissa tekniska egenskaper styras. Draghållfasthet, 
slagtålighet och tryckhållfasthet är parametrar som kan anpassas och kan antas 
klara de krav som ställs på en beläggning i ett parkeringshus. Materialet åldras i 
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princip likartat med gummi och även motstånd mot kemiska ämnen 
överensstämmer väl med gummi.  
 
För att bestämma beständigheten för materialet genomfördes prov med varm 
motorolja (70 grader) där provbitar av cycermaterialet fick ligga i oljebadet en 
vecka. Resultat framgår av Tabell 2.  
  
Tabell 2: Volym-, vikt- och hårdhetsändring av cycermaterial efter en vecka i 
motorolja.  
Material  Volymändring Viktändring Ändring av 

ShoreA 
Cycer, densitet 0,70 g/cm3 + 15,5 % + 28,8 % -83,6 % 
Cycer, densitet 0,67 g/cm3 + 23,4 % + 2 % -88,3 % 
Cycer, densitet 0,22 g/cm3 + 13,5 % + 126 % -84,4 % 
Industrigummi + 20,2 % + 16,9 % -24,2 % 
 
Provningarna visar att cycermaterialet påverkas av olja. Ytterligare provningar bör 
genomföras med varm olja. Brandegenskaper samt rökbildning vid förbränning 
vid en eventuell bilbrand bör också utredas.  
 
 
3.2.2 Övriga beläggningar 
Epoxibeläggning 
Epoxi är en gammal produkt som på senare tid fått ökad användning på golv. 
Epoxiplast är en reaktionsprodukt ur bland annat glycerin och epiklorhydrin. 
Epoxi utvecklades vidare till en härdplast baserad på flervärda alkoholer och 
epiklorhydrin. Inom byggnadsindustrin används sandfyllda epoximassor för 
beläggning av industrigolv som måste motstå stora mekaniska och kemiska 
påfrestningar. 
 
Lämpligaste produkten är en golvmassa med tjockleken 3 mm, vilket ger en vikt 
av 6 kg/m2. Om det finns risk för rörelser kan man tillsätta ett elastiskt skikt. För 
ytor med stort slitage kan massan kompletteras med grövre grus. 
 
Beläggningen läggs ut manuellt och förslagsvis med en raka och ytan bör därefter 
härda i ca 2 dagar. Materialkostnad är cirka 200:-/m2

 
AcryliCon 
AcryliCon produktion och utläggning är ett speciellt utvecklat system för 
industrigolvbelägg baserat på metylmetakrylat. Beläggningen som till största 
delen används på industrigolv har många fördelar: 

 Hygienisk 
 Estetiskt tilltalande 
 Lätt att rengöra 
 Halksäkert 
 Lång livslängd med minimalt underhåll 

 
Beläggningar av denna typ är fullt tänkbara att göras i fabrik och enbart 
kompletteras på plats med någon form av foglist. Beläggningen är tunn och tillför 
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relativt låg extra vikt. Kostnaden för beläggning till färdig yta uppgår till cirka 
400-600 kr/m2. 
 
 
Proflex membrane system 
Är ett treskiktssystem som tillverkas och levereras av EXPANSION CONTROL 
SYSTEMS INTERNATIONAL, England.  Systemet byggs upp av en primer P1, 
antiskid-lager PROGRIP 2000, slitlager 1-3 mm. På marknaden idag finns det ett 
antal olika system likartat Proflex. Systemen är ofta framtagna för att förbättra 
söndervittrade betongytor. Generellt skulle ett flertal av dessa system kunna 
användas tillsammans med trä men kostnadsnivåerna är vanligtvis för höga.   
 
 
Gaco Flex Autodeck Urethane Rubber 
Flex Autodeck Urethane Rubber  tillverkas av GACO Western Inc i USA. 
Systemet som normalt används för betongplattor har även använts som vattentäta 
skikt till plywoodbjälklag. GW UBU är en två-komponent polyuretan som läggs i 
tre skikt. Samtliga skikt kan sprayas ut och totaltiden för beläggning inklusive 
torktid är ca 24 timmar (vanligtvis ca 8 timmar torktid mellan skikten men kan 
halveras med en tillsats av katalysator). 
 
Total åtgång av GW UBU är ca 13,25 l per m2.  En ren träyta behöver ingen 
primer. För att uppnå ökad friktion används exempelvis granulat av nötskal (0,84-
1,68 mm) som kan strös ut, 3,6-4,5 kg/10 m2 över det andra skiktet. Alla skarvar 
och hörn måste förstärkas med spunnen polyestertape. Bästa temperatur för 
applicering är ca 27 grader.  
 
Kostnaden för systemet har beräknats till 200-250 kr/m2, se bilaga 3. 
  
 
3.3 Limmade beläggningar 
 

3.3.1 Limmade beläggningar av återvunnet material 
Återvinning av gummi men även plastmaterial har öppnat för nya användningar 
av materialet. Det finns ett antal tillverkare av hårda och mjuka skivor av plast, 
där den största andelen består av återvunnet material. Skivorna kan tillverkas med 
tjocklekar 2-10 mm, se Figur 12. Problemet med att applicera skivorna på träytan 
har för tillfället omöjliggjort fortsatt utveckling av iden att använda skivorna till 
parkeringshus.  
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Figur 12: Prov av skiva gjord av återvunnet material  
 
Infästning av materialet skulle kunna göras genom limning eller mekanisk 
fastsättning till underlaget. Innehåller skivan en stor andel polyeten blir den svår 
att limma och mekanisk infästning är att föredra. Sammanfogning av skivorna kan 
göras med svetsning. Metoden är aldrig använd för till exempel parkeringshus och 
det finns ett antal faktor som måste klarläggas före användning.  
- Hur skall infästning mot underlag utformas?  
- Finns det risk för utvalsning av skivorna? 
- Hur är beständighet mot nötning? 
- Hur stor är friktionen vid våta farbanor? 
 
På grund av ovannämnda oklarheter har andra metoder prioriteras.  
 
 
3.3.2 Limmad beläggning av trä 
Användning av trä som slitskikt har provats och använts i en rad olika objekt. En 
träbeläggning består ofta av två skikt, ett bärande skikt och ett slitskikt. Trall, 
gångytor och brobanor av trä är exempel där även slitskiktet med fördel kan vara 
av trä. Kravet på slitskikten är att de ska ha god slitstyrka och klara nötningen från 
fordon eller fotgängare. I många fall klaras dessa krav av enbart ”mjuka” träslag 
som furu och garn.  
 
Avnötningen hos trä som används som slitskikt för broar har angetts i exempelvis 
i den tyska DIN-normen. För fordonstrafik med plankbeläggning av barrträ bör 
skiktet vara minst 20 mm och för lövträ 10 mm.  
 
För att nå hög nötningsbeständighet krävs oftast hårdträ, exempelvis azobe´, 
cumaru eller likvärdigt material. Nötningsbeständigheten exemplifieras av att 
under 3-4 år har en provyta monterats på en bro där 3000 bilar passerar i medeltal 
per dag. Nötningen från bilar har medfört bilspår med djup av cirka 1-2 mm. 
Mängden bilar/dag kan uppskattas motsvara nötningen i ett parkeringshus med 
200 platser under 25 år.  
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4. Provningar 
 
Omfattning av provningarna är direkt baserad på beläggningarnas funktioner i 
relation till underliggande träets rörelser. Sju olika prov av tunna beläggningar har 
provats från fyra olika tillverkare. Underlag till beläggningar var 57 mm limmad 
flerskiktskiva med storleken 440x440 mm2 och med fuktkvoten 0-13 %,  
se Figur 13.  
  

 
Figur 13: Underlag till beläggningar av flerskiktslimmade skivor. 
 
 
4.1 Material 
 
Provbeläggning med Cycer och industrigummi 
Till provningarna tillverkades två provbitar med olika typer av beläggningar, en 
beläggning med Cycer och en beläggning med enbart industrigummi. Båda 
proven var tillverkade enligt den metod som är beskriven i kapitel 3.2.1. Provbiten 
med Cycerblandning kompletterades med industrigummi som slitskikt, se  
Figur 14. 
 

Figur 14: Beläggning med Cycer och 
industrigummi 

Figur 15: Beläggning med 
industrigummi 
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Prover med beläggning av Acrylicon 
Tre stycken plattor provades. Samtliga provplattor var primade med SILIKAL 
1071-M med 1/3-del ADDITIV. Samtliga beläggningar var även lackade 2 gånger 
med Silikat 1071-M. Till provningar tillverkades tre stycken olika typer: 

 A) Membran av Silikal RV 310, tj=1,0 mm+ Silikal RV 368 tj=2-3 mm, 
sandfylld innan härdning. 

 B) Membran av Silikal 368, tj=1,0 mm samt ytskiktstruktur nr 4,  
      tjocklek 3 mm 

 C) Enbart med ytskiktstruktur nr 4,  tjocklek 4 mm   
 

 
Figur 16: Provbit med 
Acrylicon typ A 

Figur 17: Provbit med 
Acrylicon typ B 

Figur 18: Provbit med 
Acrylicon typ C 

 
 
Prov med beläggning av epoxi 
Epoxibeläggningen är gjord med 3 mm golvmassa med en vikt av 6 kg/m2.  
 

 
Figur 19: Provbit med epoxi 
 
 
Prov med beläggning av trä 
För provning färdigställdes en provkropp med ett skikt av azobe´ (Lofira alata 
Banks ex Gaertn. f.). Azobe´ är ett mycket starkt och beständigt träslag 
(beständighetsklass I) med naturlig mörk rödbrun färg. Skiktets tjocklek var  
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ca 5 mm och levererades i längder på 3 meter. Torkning av azobe ger stora inre 
spänningar i materialet och därmed fås stora rörelser, se Figur 20. Träskiktet 
limmades till massivträskivan med fenol-resorcinollim.   
 
 

Figur 20:Azobe´ efter ca 6 månader i 
temperat rum, fuktkvot ca 8 % 

Figur 21: Provbit med azobe 
 

 
 
 
4.2 Provningsförfarande 
 
Många olika provningar kan göras på ett material som skall användas till 
beläggningar. En av de viktigaste faktorerna är vidhäftning mot underlaget. Utan 
god vidhäftning till underlaget kan ett bra resultat ej säkerställas över tiden.   
 
Delamineringsprovning är en mycket utslagsgivande metod och provbitarna 
utsätts för betydligt tuffare förutsättningar än vad beläggningen kommer att 
utsättas för i ett parkeringshus. Med ett delamineringsprov kan två parametrar 
bedömas, vidhäftning och töjning. Även vattentäthet kan genom okulär besiktning 
av provbitarna bedömas. För provning av motstånd av slitage och tätskiktens 
täthet måste provningsmetoderna anpassas till valt ytskikt.  
 
Provningsförfarande 

 Underlag till provbitarna var en industriellt tillverkad flerskiktskiva. 
Underlaget tillverkades i en enda stor skiva och sågades upp i provbitar på 
cirka 500x500 m2. Provbitarna var uppbyggda av tre skikt, 18 mm tjocka 
brädor. Till skivan användes lim av typen melamin. Beläggning av 
provbitar utfördes av respektive leverantör av ytskikt.  

 Provbitar vägs, fuktkvot och mått mäts, dokumentation. 
 Provbitarna konditionerades och bitarna dokumenteras.  
 Delamineringsprov och utvärdering. 
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Provuttag 
Ur skivan togs det ut kvadratiska provbitar med kantlängden 70 mm. Provbitarna 
hade en fuktkvot av 12 % före beläggning av ytskikt. Tre provbitar gjordes för 
varje typ av beläggning.   
 
Delamineringsprovning  
Delamineringsprov av bitarna gjordes enligt standard EN 391:2001. Metoden 
beskriver en provningscykel och om nödvändigt en omprovning. Delaminerings-
resultat som redovisas här har uppmätts efter en provningscykel. Provbitarna 
läggs i ett trycksatt kärl fyllt med vatten. Provbitarna utsätts för vaccum, ca 70 
kPa som behålls i 15 minuter. Sedan trycksätts bitarna med ca 500-600 kPa under 
ca en timme och därefter torkas provbitarna. Gällande krav för limträ är mindre än 
4 % delaminering efter en provningscykel och mindre än 8 % efter omprovning.  
  
 
 
 
4.3 Resultat 
 

Resultaten från provningar redovisas i två delar, en del med mätvärden från 
delamineringsprovning och en del som noteringar till provningarna.  

 

 

Mätvärden  
En sammanställning av uppmätta delamineringar visas i Tabell 3. Samtliga prov 
och mätvärden presenteras i bilaga 2. 

 
   
Tabell 3 Medelvärden för delamineringsprovningar  
 Max-min Medelvärde 
Epoxibeläggning 13,3-41,7 % 23,9 % 
Gummibeläggning 0 % 0 % 
Cycer+gummibeläggning 83,3-90,0 % 88,9 % 
Azobe 6,7-23,2 % 10 % 
Acrylicon 1 23,3-56,7 % 43,3 % 
Acrylicon 2 0-6,7 % 2,2 % 
Acrylicon 3 0-50,0 % 24,6 % 
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Besiktning av provbitar 
Efter provningar genomfördes en okulär besiktning av provbitarna med avseende 
på vattentäthet och töjning. Resultat visas nedan. 

Material  Töjning  Vattentäthet* 
Cycer 1 Cycermaterialets yttermått 

överensstämmer relativt väl med 
träbitens yttermått vilket skulle 
innebära att töjningen för 
materialet troligen är tillräcklig. 

Gummiskiktets töjbarhet gör att 
skiktet kan betraktas som vattentätt 
efter denna provning. 

Gummi-
beläggning  

Gummibeläggning är mycket 
töjbar i relation till underliggande 
provbit. 

Tät 

Acrylicon 
1-3 

Samtliga provytor har tillräcklig 
töjning för att inga sprickor skulle 
uppstå 

Tät 

Epoxi 
beläggning 

Epoxibeläggningen har ej 
tillräckligt töjning. Finfördelade 
sprickor har uppstått i varje prov. 

Ej tät 

Azobe Finfördelade spickor har uppstått 
genom ytskiktet. 

Ej tät 

 
*Beteckningen ”ej tät” behöver ej innebära att materialet inte går att använda för 
avsett ändamål. 

 

Kommentarer till delamineringsprovning 
Beläggning av epoxi uppvisar klara sprickbildningar i ytan. Samtliga prover har 
dessa sprickbildningar. Sprickorna är i samma riktning som underliggande träets 
fiberriktning. Det tyder på att epoxibeläggningen är i relation till trä betydligt 
styvare och rörelserna överskrider draghållfastheten i beläggningen.  

Beläggning med enbart industrigummi är helt fri från sprickor och 
gummibeläggningen har varit mycket följsam. Enbart kanterna visar på en viss 
resning av beläggningen utan att gummimaterialet har släppt från underliggande 
träyta. 

Beläggning med ytskikt av gummi och underliggande skikt av cycer är helt fri 
från sprickor men med stora delamineringar. Vidhäftningen mellan 
cycermaterialet och träytan är för låg. Vid klyvning av överytan och trä, visas att 
ca 20-40% av ytan är materialbrott. 

För provbitar belagda med azobe´ finns enbart mindre sprickor i ytskiktet. Inga av 
sprickorna förefaller ha de påverkat underliggande träskikt. I två av provbitarna 
förekom längsgående skarvar i ytskiktet.  

Samtliga provbitar med acrylconbeläggningar är utan sprickor i ytskiktet. Den 
tunnaste beläggningen har även mycket liten delaminering från träytan. Det 
förekommer en skillnad mellan de olika typer som provats. Typ 1 med membran 
av silikal RV310 och en tunn sandfyllning har mycket låga värden av 
delaminering. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
Beläggningar i parkeringshus i trä måste klara ett antal funktioner. Täthet i 
samverkan med underliggande material även slitage och friktion är väsentliga  
parametrar. Samtidigt måste kraven på montagevänlighet och låga kostnader 
beaktas.  
 
Resultaten från delamineringsprovning av de olika beläggningarna har 
utvärderats, men kan naturligtvis anses som en icke relevant provningsmetod för 
avsedda produkters användningsområden. Provningsmetoden visar dock på en 
övre gräns för materialkombinationernas vidhäftning och de prover som klarat sig 
bör ha goda förutsättningar att kunna användas i till exempel ett parkeringshus. 
Dock måste andra egenskaper även vägas in vid val av material till ytskikten.   
 
Tekniska specifikationer och provningar för tätskikt och beläggningar för ytor av 
trä som sammanställts i rapporten visar att: 
 

 Asfaltbeläggningar har den stora fördelen med en relativ känd historik. 
Tillsammans med tätskikt fungerar asfaltbeläggningen väl på träbroar och 
bör därför även passa väl i parkeringshus. Kostnaden, egenvikten samt 
prefabriceringsgraden är dock några faktorer som talar mot att använda 
asfalt.  

 
 Epoxibeläggningar kan göras mycket tunt och med utvecklad teknik för 

fogning mellan elementen bör det vara möjligt att prefabricera stora 
element med färdig epoxibeläggning. Provningar visar däremot att 
beläggningen har för liten flexibilitet i relation till träytans rörelser. Bättre 
resultat uppnås om beläggningen kompletteras med ett elastiskt skikt. 
Kostnadsläget för färdig beläggning med epoxi är relativt högt.  

 
 Gummi är tillräckligt töjbart för att klara de rörelser som uppkommer i trä 

som har utsätts för temperatur- och fuktförändringar. Genomförda 
delamineringsprovningarna visar att det går bra att kombinera 
gummibeläggningar och trä. Gummibeläggningens övriga egenskaper 
uppfyller till stor del de krav som ställs i ett parkeringshus. Materialets 
täthet samt anpassningsbarhet vid anslutningar är en stor fördel. Slitage, 
beständighet mot oljor samt rök vid en eventuell brand är frågor som bör 
utredas före användning.  

 
 För cycermaterialet kombinerat med gummibeläggning visar provningarna 

att vidhäftningen till underliggande trä blir dålig. Ytterligare 
undersökningar och med andra blandningar bör göras vid eventuellt 
fortsatt arbete.  

 
 Acrylicon är ett material som är följsamt och bör klara de rörelser som 

uppkommer i en limmad flerskiktsskiva. Samtliga provytor var fria från 
sprickor. Kostnadsläget för materialet är dock relativt högt.  
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 Provningar har visat att beläggning med hårdträ troligen fungerar 
tillsammans med flerskiktskivor av gran. Resultatet blir en estetiskt 
tilltalande yta som passar väl till balkongplattor som till ytor i 
parkeringshus. Provning med fritt vatten på ytan bör dock göras före 
fortsatt arbete med större provytor.  

 
Provningar genomförda i detta projekt är en översikt av vilka möjligheter det finns 
att belägga en träyta som skall utsättas för fukt och med hårt slitage. Några av 
ovan nämnda material är mera lämpliga att använda.  
 
Fortsatt arbete bör därför anpassas mot vilket eller vilka ytskikt som bedöms vara 
lämpligast. Fördjupade studier av kostnader, tillverkningsmetoder, tålighet mot 
slitage, tålighet mot fritt vatten mm är några av de prov som bör genomföras.  
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Kontroll av provbitar efter beläggning av ytskikt 
 
Leverantör: Nils Malmgren AB 
Provbit Storlek bxhxl 

(mm, se figur) 
Fuktkvot 
trä 

Vikt Bild okulärt Anm.  

NM 1 
(Provbit 1) 
 

441,2x441,6x62,1 13,2, 12.7 
10,5 
13,1 

6495 gr  Helt plan 
undersida, 
Beläggning hög i 
mitten 

 
 
Leverantör: Acrylicon, mottagningskontroll efter beläggning 04 -10-15 
Provbit Storlek bxhxl 

(mm, se figur) 
Fuktkvot trä Vikt Bild okulärt Anm.  

Acrylicon 1 
Provbit 4 
 

Tj= 63 mm 
Tj= 62 mm 
Tj= 62,5 mm  
Tj=62 mm 

10,6 
11,1 
10,4 
11,3 

 

 

Kupning 1,0 mm 
 
Belagd sida kupar 
uppåt  

Acrylicon 2  
Tj= 61 mm 
Tj= 62 mm 
Tj= 61,5 mm  
Tj=62 mm 
 

10,1 
11,6 
11,1 
11,1 
 

 

 

Kupning 1,0 mm 

Acrylicon 3  
Tj= 62 mm 
Tj= 62,5 mm 
Tj= 63 mm  
Tj=62,5 mm 
 

11,2 
11,1 
10,8 
10,6 
 
 

 

 

Kupning 2,0 mm 

 
Leverantör:   
Provbit  Fuktkvot 

trä 
Vikt Bild okulärt  

Azobe 
 

Tj= 59,9 mm 
Tj= 59,8 mm 
Tj= 60,5 mm  
Tj= 60,1 mm  
 

10,0 
10,5 
11,0 
10,8 

 Ingen kupning 

Bilaga 1 
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Bilaga 2:1 

Delamineringsprovning                                                                   
 
Delamineringsprovning EN 391:1995, Testmetod B 
 
Utrustning: 14c, 36a05, 13b07, 13h02, 1a, 33b, 12c03 
Vattentemp: 13,5 grader C 
 

Prov 1 
Delaminering 

Objekt:  Beläggning 
med epoxi 

Bit E 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 125 41,7  
2 300 50 16,7  
3 300 40 13,3  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot          14 % 

Totalt 900 215 23,9  
 

 
Bild  Epoxibeläggning, före Bild  Epoxibeläggning, efter 
 
 
 
 
 
 

Prov 2 
Delaminering 

Objekt:  
Gummibeläggning 

Bit GGrå 
                               
     nr              mm mm % Notering

1 300 0 0  
2 300 0 0  
3 300 0 0  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot          <5 % 

Totalt 900 0 0  
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Bilaga 2:2 

       

Bild  Gummibeläggning, före Bild  Gummibeläggning, efter 
 
 
 
 
 
 
 

Prov 3 
Delaminering 

Objekt:  
Gummibeläggning på 
Cycer 

Bit GGrön 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 250 83,3  
2 300 280 93,3  
3 300 270 90,0  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot          < 5 % 

Totalt     900 800 88,9  
 

Bild  Gummibeläggning och Cycer, före Bild  Gummibeläggning och Cycer, efter 
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Bilaga 2:3 

 
 
 
       

Prov 4 
Delaminering 

Objekt:  Azobe´ Bit A 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 0 0,0  
2 300 70 23,3  
3 300 20 6,7  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot          < 14,5 % 
Lim Casco_PRF 1774 
        Härdare 2520 

Totalt     900 90 10,0  

 

Bild  Azobe, före Bild  Azobe, efter 
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Bilaga 2:4 

 
Prov 5 
Delaminering 

Objekt:  Acrylicon 1 Bit 4 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 150 50,0  
2 300 70 23,3  
3 300 170 56,7  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot           14,8 % 
 Totalt     900 390 43,3  
 

 

Bild  Acrylicon 1, före Bild  Acrylicon 1, efter 
 
       

Prov 6 
Delaminering 

Objekt:  Acrylicon 2 Bit 3 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 0 0,0  
2 300 0 0  
3 300 20 6,7  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot           14,0 % 
 Totalt     900 20 2,2  
 

Bild  Acrylicon 2, före Bild  Acrylicon 2, efter 
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Bilaga 2:5 

       
 

Prov 7 
Delaminering 

Objekt:  Acrylicon 3 Bit 5 
                               
     nr              mm mm % Notering 

1 300 150 50,0  
2 300 80 26,7  
3 300 0 0  
     

Balkdimension 75x75 
Limningsdag       -  
Träslag             Gran 
Fuktkvot          14,1 % 
 Totalt     900 230 25,6  
 

Bild  Acrylicon 3, före Bild  Acrylicon 3, efter 
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Bilaga 3 

Kostnadsberäkning, beläggning: Gaco Flex Autodeck 
Urethane Rubber  
 
Tillverkare/leverantör: GACO Western Inc 
 
Allmänt 
Gaco Western Inc har ett system som normalt används för betongplattor men har även 
använts som vattentäta skikt till plywoodbjälklag.  
 
 

System 
GW UBU är ett  två komponent polyuretan som läggs i tre skikt. Samtliga skikt kan 
sprayas ut och totaltiden för beläggning inklusive torktid är ca 24 timmar (vanligtvis ca 8 
timmar torktid mellan skikten men kan halveras med en tillsats av catalysator). 
 
Total åtgång av GW UBU är ca 13,25 l per m2.  En ren träyta behöver ingen primer. 
Granulat av nötskal (0,84-1,68 mm) kan strös ut, 3,6-4,5 kg/10 m2 över det andra skiktet. 
Alla skarvar och hörn måste förstärkas med spunnen polyestertape.  
Bästa temperatur för applicering är ca 27 grader. 
 
U 64 kostar 45 dollar/gal FOB Seattle, Washington. Vilket ger 45$ x 8 Skr/3,785= 95 kr 
per liter. 
Åtgång ca 13,25 l/9,3 m2= 1,42 l/m2. 
 
Kostnadskalkyl 
 
Sid 1  
PROJEKT: Träarb Btg.arb Varor Anm.
Bel: GW UBU Mängd enhet Tim/enh Tim Tim/enh Tim a-pris kronor kronor
Beräknas för en platta 
2,4x12 meter

Tape kanter 29 m1 0,015 0,44 20 580 Bedömd kost
Skikt 1 33 m2 0,015 0,50
  Transport, torktid 1 x 0,15 0,15
Skikt 2 33 m2 0,015 0,50
 Transport, torktid 1 x 0,15 0,15
Skikt 3 33 m2 0,015 0,50
 Transport, torktid 1 x 0,15 0,15

Material GW UBU  33 m2 46,5 l 95 4418 13,25 l/9,3 m2
13,25 l/9,3 m2=1,41 l/m2 Spill ingår % ?
1 dollar= 8 kr 1 gallon=3,785 l
Frakt 10% 1 x 441,75 442 45 dollar/gal ger 

45x8/3,785=95 kr/l

2,37 0,00 5439,25
Transport från föregående sida
Summa 2,37 0,00 5439,25

Totalkostnad per m2 214 kr/m2
(arb kost 300kr/tim)  

 
Totala kostnaden under antagna förutsättningar är ca 220 kr/m2
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