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Disposition
• Baggrund for standardisering
• Oversigt over 1504-serien
• Fremgangsmåden i 1504-serien
• EN 1504-3 Reparationer
• Rev. af VD-AAB/SAB-p del 8
• EN 1504-2 Overfladebeskyttelse
• Vejdirektoratets vejregel - OFBH
• Sammenfatning
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Baggrund for fælles EU-regler
• Varernes frie bevægelighed i ”det
indre marked”
• Slut med særregler i de enkelte
lande
• Behov for EU-standardisering
• Byggevaredirektivet fordrer
harmonisering
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• Produktstandarder er indført på
flere områder – nu også
betonreparation
3
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Indhold af 1504-serien
• Betonrenovering er beskrevet i ENV 1504-9
– EN 1504-9 er på vej…
• Nye prøvningsmetoder og krav i DS/EN
1504-2 til 8 samt -10
• Malinger, reparationsprodukter, lime,
injektion, forankring, korrosionsbeskyttelse, fabrikskontrol, kvalitetssikring,
udførelse og kontrol.
• Alle byggevarer skal CE-mærkes, dvs. de
skal opfylde en række minimumskrav
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• Vejledning fra DS: Håndbog 134.3.2:2007 –
4
4
giver god indføring i stoffet

Almindelige årsager til skader i beton, iht. prEN 1504-9

SKADER I BETON







Mekanisk

Kemisk

Fysisk







Slid
Udmattelse
Stød
Overlast
Sætning
Eksplosion
Vibration

Alkalireaktion
Aggressive stoffer, fx
sulfat, blødt vand,
salte
Organisk angreb

Frost/tø
Temperatur
Saltkrystallisation
Svind
Erosion
Slid
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Almindelige årsager til armeringskorrosion, iht. prEN 1504-9
ARMERINGSKORROSION






Carbonatisering

Vagabonderende
strømme

Skadelige stoffer






Cementindhold & -type
v/c-forhold
Efterbehandling
Nedbør
Temperatur/fugtighed

Ved indblanding

Fra omgivende
miljø





Natriumchlorid
Calciumchlorid

Natriumchlorid
Andre skadelige
stoffer
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Reparations- og beskyttelsesprincipper iht. prEN 1504-9
Principper mod betondefekter:
P1: Værn mod indtrængning i
beton (8 met.)
P2: Styring af betons
fugtindhold (5 met.)
P3: Genskabelse af beton (4
met.)
P4: Forstærkning af
bygningsdele (7 met.)
P5: Forbedring af betons
fysiske modstand (3 met.)
P6: Forbedring af betons
kemiske modstand (3 met.)

Principper mod korrosionsskader:
P7: Genskabning af armeringens
passivitet (5 met.)
P8: Forøgelse af betons resistivitet
(3 met.)
P9: Styring af armeringens
katodeområder (1 met.)
P10: Katodisk beskyttelse af
armering (1 met.)
P11: Styring af armeringens
anodeområder (3 met.)
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Principper mod betondefekter:
P1: Værn mod indtrængning i
beton (8 met.)
P2: Styring af betons
fugtindhold (5 met.)
P3: Genskabelse af beton (4
met.)
P4: Forstærkning af
bygningsdele (7 met.)
P5: Forbedring af betons
fysiske modstand (3 met.)
P6: Forbedring af betons
kemiske modstand (3 met.)

Principper dækket af
Vejdirektoratets AAB’er
om reparation og
overfladebeskyttelse
Principper mod korrosionsskader:
P7: Genskabning af armeringens
passivitet (5 met.)
P8: Forøgelse af betons resistivitet
(3 met.)
P9: Styring af armeringens
katodeområder (1 met.)
P10: Katodisk beskyttelse af
armering (1 met.)
P11: Styring af armeringens
anodeområder (3 met.)
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Oversigt over principper og metoder til renovering af skadet beton, iht. prEN 1504-9
Princip
nr.

Definition

Metode
nr.

Metodebeskrivelse

Standard
EN 1504

P1

Værn mod
indtrængning
af aggressive
stoffer

M1.1

Hydrofob imprægnering

-2 & -10

M1.2

Forsegling

-2 & -10

M1.3

Overfladebehandling

-2 & -10

M1.4

Revnedækning med lokal
membran

-9 & -10

M1.8

Påføring af membraner

-9 & -10

M2.1

Beskyttelse ved hydrofob
imprægnering

-2 & -10

M2.2

Forsegling og maling

-2 & -10

P2

Fugtstyring
af beton
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Oversigt over principper og metoder til renovering af skadet beton, iht. prEN 1504-9
Princip
nr.

Definition

Metode
nr.

Metodebeskrivelse

Standard
EN 1504

P3

Udskiftning
af skadet
beton

M3.1

Håndudsætning af mørtel

-3 & -10

M3.2

Genstøbning med beton

-3 & -10

M3.3

Sprøjtemørtel eller -beton

-3 & -10

Forbedring
af fysisk
modstand

M5.1

Udlægning af slidlag og / eller
membran

-3 & -10

M5.2

Imprægnering af betonoverfladen

-2 & -10

Forbedring
af kemisk
modstand

M6.1

Udlægning af slidlag og / eller
membran

-3 & -10

M6.2

Imprægnering af betonoverfladen

-2 & -10

P5

P6
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EN 1504: Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af
betonkonstruktioner – Definitioner, krav,
kvalitetskontrol og vurdering af
overensstemmelse
Del 3: Konstruktiv og æstetisk reparation
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Gyldighedsområder, iht. prEN 1504-9 er:
• Princip 3: Genskabning af beton
Metode 3.1 Manuel påføring af mørtel
Metode 3.2 Genstøbning med beton eller mørtel
Metode 3.3 Påsprøjtning af beton eller mørtel

• Princip 4: Konstruktiv forstærkning
Metode 4.4 Påføring af ekstra mørtel eller beton

• Princip 7: Bevarelse eller genskabning
af passivitet
Metode 7.1 Forøgelse af armeringens dæklag med
mørtel eller beton
Metode 7.2 Udskiftning af beskadiget beton
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Reparationsprincip
3

4

7

Reparationsmetode

Ydeevnekarakteristiska

3.1, 3.2

3.3 a

4.4

7.1, 7.2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Holdbarhed
a)Modstandsevne mod karbonatiseringbd

■

■

■

■

Holdbarhed
a)Termisk kompatibilitet
EN 13687, Del 1, Del 2 eller Del 4













■







Trykstyrke
Chlorionindhold

b

Vedhæftningsevne
Kontrolleret svind/ekspansion

c

Elasticitetsmodul
Skridsikkerhed

f

Varmeudvidelseskoefficient

e


cg

Kapillær absorption
(Vandgennemtrængelighed)

eh
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Nr.

Egenskaber for
ydeevne

Referencesubstrat (EN
1766)

Prøvningsmetode

Krav
Bærende

Ikke-bærende

Klasse R4

Klasse R3

Klasse R2

Klasse R1

≥ 45 MPa

≥ 25 MPa

≥15 MPa

≥10 MPa

1

Trykstyrke

Ingen

EN 12190

2

Chlorionindhold

Ingen

EN 1015-17

3

Vedhæftningsevne

MC(0,40)

EN 1542

4

Kontrolleret svind/
ekspansion b c

MC(0,40)

EN 12617-4

5

Modstandsevne f
mod
karbonatisering

Ingen

EN 13295

6

Elasticitetsmodul

Ingen

EN 13412

7

Termisk
kompatibilitet f h
Del 1, frost/tø

MC(0,40)

EN 13687-1

Termisk
kompatibilitet f h
Del 2, tordenbyge

MC(0,40)

Termisk kompatibilitet f h Del 4,
vekselvis tør varme

MC(0,40)
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Skridsikkerhed

Ingen

EN 13036-4

Klasse I : > 40 enheder, våd
prøvning
Klasse II : > 40 enheder, tør
prøvning
Klasse III : > 55 enheder, våd
prøvning

Klasse I : > 40 enheder, våd
prøvning
Klasse II : > 40 enheder, tør
prøvning
Klasse III : > 55 enheder, våd
prøvning
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Varmeudvidelseskoefficient c

Ingen

EN 1770

Ikke påkrævet, hvis prøvning 7, 8
eller 9 er udføres, i modsat fald,
deklareret værdi

Ikke påkrævet, hvis prøvning 7, 8
eller 9 er udføres, i modsat fald,
deklareret værdi
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Kapillær absorption

Ingen

EN 13057

8

9

≤ 0,05 %
≥ 2,0 MPa

≥ 1,5 MPa

dk ≤ kontrolbeton (MC(0,45))

≥20 GPa

≥ 0,8 MPa

≥ 0,8 MPa a
Ingen krav

≥15 GPa

≥ 1,5 MPa

≥ 1,5 MPa

≥ 1,5 MPa

≤ 0,5
kg·m-2·h-0,5

de

≥ 0,8 MPa
de

≥ 0,8 MPa

Vedhæftningsstyrke efter 30 påvirkninger
≥ 2,0 MPa

g

Ingen krav

Vedhæftningsstyrke efter 30 påvirkninger
≥ 2,0 MPa

a

Ingen krav

de

Vedhæftningsstyrke efter 50 påvirkninger
≥ 2,0 MPa

EN 13687-4

≥ 1,5 MPa

Vedhæftningsstyrke efter prøvning
≥ 2,0 MPa

EN 13687-2

≤ 0,05 %

a

de

≥ 0,8 MPa

a

≤ 0,5
kg·m-2·h-0,5

Visuel
inspektion efter
50 påvirkningere
Visuel
inspektion efter
30 påvirkningere
Visuel
inspektion efter
30 påvirkningere

Ingen krav
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VD-AAB del 8 ”beton” revideres
• Revisionen pågår
• Opdeling i nye konstruktioner (A) og reparationer (B)
• AAB/ SAB-P 6 (armering) og 7 (spændarmering), samt
13.11 (behugning og afrensning) revideres pt. ikke
• Nødvendigt at skærpe krav til chloridindhold pga.
disharmoni med DS 411
• Nødvendigt at skærpe krav til delmaterialer ved at aktivere
EN 206-1 og DS 2426 for at imødegå AKR i reparationer
• Udkastet tillader pt. ikke anvendelse af CE-mærkede
produkter til sprøjtestøbning iht. vådmetoden
• Den reviderede vejregel vil blive udsendt i en
høringsudgave
15

VD-AAB del 8 ”beton” revideres
• Det overvejes pt. at udforme kravsæt svarende til de
forskellige anvendelsesbehov for reparationsmaterialer i
Vejdirektoratet.
• …og siden at udgive en vejledning til projektering af
betonreparationer … svarende til vejledning for
overfladebehandling af beton

16

Overfladebeskyttelse af beton
efter EN 1504-2 og vejreglerne

Produkter og systemer til beskyttelse og
reparation af betonkonstruktioner.
Definitioner, krav, kvalitetskontrol og
vurdering af overensstemmelse —
Del 2: Systemer til overfladebeskyttelse af beton
17
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Definition iht.: DS/EN 1504-2
Hydrofob imprægnering
•

Behandling af beton, der giver en vandafvisende
overflade.

•

Porerne og kapillærerne får indvendig belægning, men de
udfyldes ikke.

•

Der er ingen film på betonens overflade, og betonens
udseende ændres kun lidt eller slet ikke.

NOTE – Aktive kemiske forbindelser kan for eksempel være
silan eller siloxan.
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Definition iht.: DS/EN 1504-2
Imprægnering (i DK tidligere omtalt som forsegling)
•

Behandling af beton for at reducere overfladeporøsitet og
styrke overfladen.

•

Porerne og kapillærerne er helt eller delvist fyldte.

NOTE 1 – Denne behandling medfører som regel, at
betonoverfladen får en diskontinuerlig, tynd film.
NOTE 2 – Bindere kan for eksempel være organiske
polymerer.

19
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Definition iht.: DS/EN 1504-2
Belægning (dækker både malinger og membraner)
•

Behandling, der giver et kontinuert beskyttelseslag på betonens
overflade.

NOTE 1 – Tykkelsen er typisk mellem 0,1 mm og 5,0 mm. For særlige
anvendelser kan en tykkelse over 5 mm være nødvendig.
NOTE 2 – Bindemidler kan for eksempel være organiske polymerer,
organiske polymerer med cement som fyldstof eller hydraulisk
cement modificeret med polymer dispergering.
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På www.vejsektoren.dk
Søg på ”beton overflade”
Vælg linket

”Enklere projektering ved overfladebehandling af beton”
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Ny vejregel:

Udbuds- og anlægsforskrifter – betonbroer
Vejledning i overfladebehandling af
betonoverflader
•
•
•
•
•

Baggrundsstof om beskyttelse af beton
Håndbogsstof om maleprodukter
Krav til malingsystemer
Krav til arbejdets udførelse
Feltprøvningsmetoder
23
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Acrylplastmalebehandling

Hvad er formålet?
Udsmykning
Vandafvisning
Carbonatiseringsbremsning
Kloridbremsning
Revnelukning/overbygning
Begrænsning af
skader som følge af
alkalikiselreaktion
Antigraffiti
Hvor er
overfladen?
Tæt på trafikken
Langt fra trafikken
Over jord/vand
Under jord/vand

93-6

Silikatmalebehandling

Systembetegnelse:

96-5

Acrylplasttyfilmmalebhandling
Uelastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling
Elastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling

Systemkode 96-1 93-3 93-4


−




−


−
−

−


−





−



−









−

−



−



−

−



−

−





−

−

−

−


−




−




−









−

Signaturer:  egnet, − uegnet.
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Acrylplastmalebehandling

Hvad er formålet?
Udsmykning
Vandafvisning
Carbonatiseringsbremsning
Kloridbremsning
Revnelukning/overbygning
Begrænsning af
skader som følge af
alkalikiselreaktion
Antigraffiti
Hvor er
overfladen?
Tæt på trafikken
Langt fra trafikken
Over jord/vand
Under jord/vand

93-6

Silikatmalebehandling

Systembetegnelse:

96-5

Acrylplasttyfilmmalebhandling
Uelastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling
Elastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling

Systemkode 96-1 93-3 93-4


−




−


−
−

−


−





−



−









−

−



−



−

−



−

−





−

−

−

−


−




−




−









−

Fem forskellige definerede
malingssystemer til at
dække Vejdirektoratets
behov

Signaturer:  egnet, − uegnet.
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Acrylplastmalebehandling

Hvad er formålet?
Udsmykning
Vandafvisning
Carbonatiseringsbremsning
Kloridbremsning
Revnelukning/overbygning
Begrænsning af
skader som følge af
alkalikiselreaktion
Antigraffiti
Hvor er
overfladen?
Tæt på trafikken
Langt fra trafikken
Over jord/vand
Under jord/vand

93-6

Silikatmalebehandling

Systembetegnelse:

96-5

Acrylplasttyfilmmalebhandling
Uelastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling
Elastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandling

Systemkode 96-1 93-3 93-4


−




−


−
−

−


−





−



−









−

−



−



−

−



−

−





−

−

−

−


−




−




−









−

Princip 1
Princip 2

Signaturer:  egnet, − uegnet.
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Egenskaber i leveringstilstand, jf. EN 1504-8

Egenskab

Metode

Krav

Etikettering
og CEmærkning

For hver af systemets
bestanddele fremlægges
etikette (eller det
tilsvarende dokument
anvendt ved
bulkleverancer) og CEmærkning

Følgende skal fremgå: Navn,
adresse på producent eller dennes
repræsentant, produktionssted,
produktnavn, batchnr.,
produkt-type og -nr., dato,
henvisning til EN 1504-2, krav til
opbevaring og lagerholdbarhed

MiljøvenLighed

Der fremlægges
arbejdshygiejniske
brugsanvisninger for
hver af systemets
bestanddele

Leverandøren skal overholde dansk
lov om arbejdsmiljø i forbindelse
med bygningsmalearbejde, jf. Atbekendtgørelser herom

Vedligeholds- Jf. EN 1504-9, pkt. 8, 2) Instruks skal foreligge
mulighed
Instruks for
reparation/-genbehandling
27
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Krav til systemets anvendelsesegenskaber , jf. DS/EN 1504-2
Reference
DS/EN
1504-2
tabelEgenskab
/linie

1/6
1/7

CO2-tæthed

Metode

Kravværdi
system 961 silikatmalebehandling

Kravværdi
system
93-3
acrylplastmalebeha
ndling

Kravværdi
system 934
Acrylplasttykfilmmalebehandling

Kravværdi
system 96-5
Uelastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling

Kravværdi system
93-6
elastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandlin
g

DS/EN 1062-6
metode B

Ikke relevant

sD mindst
150 m

sD mindst
300 m

Ikke relevant

sD mindst 300 m

H2O-tæthed ved
DS/EN ISO 7783-2 sD højst 5 m (klasse I)
dampdiffusion

1/8
H2O-tæthed ved
DS/EN 1062-3
kapillarsug-ning
1/9

1/9

1/13

Mindre end Mindre end
Ikke relevant 0,1
0,1
kg/(m²h½) kg/(m²h½)

Aftræksstyrke
Ingen
efter termisk
DS/EN 13687-1
enkeltværdi
påvirkning når
(50 frost-/tø-cykler Ikke relevant
under 1,0
påført CC (0,40) med salt)
MPa
iht. DS/EN 1766

Ingen
enkeltværdi
under 1,0
MPa

Aftræksstyrke
DS/EN 13687-2
efter termisk
(10 termisk chok
påvirkning når
påført CC (0,40) med tordenskyl)
iht. DS/EN 1766

Ingen
enkeltværdi
under 1,0
MPa

DS/EN 1062-7
efter kondiRevneoverbygni tionering iht.
ngsevne
DS/EN 1062-11
pkt. 4.2 UV-lys og
fugt

Ingen
enkeltværdi
Ikke relevant
under 1,0
MPa

Ikke relevant

Ikke
relevant

Ikke relevant

Ingen
enkeltværdi
under 2,0 MPa

Ingen
enkeltværdi
under 2,0 MPa

Mindst
klasse A4 (10ºC), 1,25
Ikke relevant
mm ved
åbning 0,5
mm/min

Mindre end
0,1 kg/(m²h½)

Ingen enkeltværdi
under 1,0 MPa

Ingen enkeltværdi
under 1,0 MPa

Mindst klasse B1 (10 ºC), 0,10-0,15
mm ved 0,03 Hz

28
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Krav til systemets anvendelsesegenskaber , jf. DS/EN 1504-2
Reference
DS/EN
1504-2
tabel/linie

1/15

Egenskab

Metode

Aftræksstyrke
når påført MC
(0,40) iht.
DS/EN 1766

DS/EN
1542

Ældningsbestandighed (for
hvid og RAL
7030)

DS/EN
1062-11
(2000
timers
kunstig
ældning)

1/20

Kravværdi system
96-1
silikatmalebehandling

Kravværdi
system
93-3
acrylplas
t-malebe
handling

Kravværdi
system
93-4
Acrylplas
t-tykfilmmalebehandling

Ingen
enkeltværdi
under
0,8 MPa

Ingen
enkeltværdi
under
1,2 MPa

Ingen
enkeltværdi
under
1,2 MPa

Cl−-tæthed

(DS/EN
13396-2)1)

Kravværdi
system 93-6
elastisk
acrylmodificeret
cementsvummebehandli
ng

Ingen
enkeltværdi
under 2,0 MPa

Ingen
enkeltværdi
under 1,2 MPa

Ingen blærer, jf. DS/EN ISO 4628-2
Ingen revner, jf. DS/EN ISO 4628-4
Ingen afskalning, jf. DS/EN ISO 4628-5

1/25
(hvis
H2O -tæthed ved
kapillarsugning
over 0,01
kg/(m² h½)

Kravværdi
system 96-5
Uelastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling

Ikke
relevant

Mindst
som 10
mm MC
(0,45)
iht.
DS/EN
1766

Mindst
som 20
mm MC
(0,45)
iht.
DS/EN
1766

Mindst som 10
mm MC (0,45)
iht. DS/EN
1766

Mindst som 20
mm MC (0,45)
iht. DS/EN 1766

Note 1): EN-metode egnet for maling eksisterer ikke. NT BUILD 489 og den dertil hørende kravformulering (som
anført i skemaet) anvendes indtil videre.
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Ved kulører forskellig fra hvid til betongrå skal pigmentleverandøren
dokumentere pigmenternes kulørbestandighed som følger:
-/-

Lysægthed

DS/EN/ISO
105-B01
(1999-10)

-/-

Vejrbestandighed

DS/EN
20102 A02
(1994-10)

-/-

Alkalibestandighed

DIN 16 5242

“7-8”

“7-8”

“7-8”

Ikke
relevant

Ikke relevant

“4-5”

“4-5”

“4-5”

Ikke
relevant

Ikke relevant

”+”

”+”

”+”

Ikke
relevant

Ikke relevant
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Sammenfatning
• EN 1504-serien har en klar og logisk opbygning og
udgør en helhed – et godt grundlag
• Ikke alle reparationsprincipper vil vinde indpas i DK
- og ikke alle er relevante for den enkelte bygherre
• EN 1504-9 stiller særlige krav til dokumentation –
vi skal alle ændre vaner!
• Ved revision af VD-AAB/SAB-p del 8 ses, at EN
1504-3 mangler krav til fx Cl- & AKR
• Ved udarbejdelse af AAB/SAB-p for
overfladebeskyttelse er krav til malinger skærpet
ift. EN 1504-2
• Vejdirektoratets implementering af EN 1504-serien
er i gang, men er ikke afsluttet
31
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Tak for opmærksomheden!

www.alectia.com
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