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Förord

Golvavjämningstekniken har under de senaste 100 åren genomgått en
revolution vad gäller bland annat hållbarhet, arbetsmiljö och miljöhänsyn. Som i alla branscher lär man sig av tidigare misstag. För att förstå
varför vi befinner oss där vi gör idag gör Combimix handbok Golvpraktikan en tillbakablick. Den tittar också på dagens tekniker och blickar
givetvis framåt. För att följa med i utvecklingen krävs det ständiga uppdateringar. Därför kommer här den andra upplagan av Golvpraktikan.
Precis som vid första utgivningen av
Golvpraktikan 2012, står golvläggarbranschen inför flera utmaningar 2014.
Behovet av golvläggare spås öka, samtidigt som många 40-talister kommer att
gå i pension de närmaste åren. Att sprida
kunskapen om golvavjämningstekniken
är därför viktigt för nästa generations
golvläggare. Eftersom Combimix är en
av Sveriges största tillverkare av pumpbara självutjämnande cementbundna
avjämningsmassor ligger det givetvis i
vårt intresse att förmedla kunskapen om
denna.
Att Golvpraktikan blivit en uppslagsbok och handbok för utförande av arbete
visar den första upplagans åtgång. Närmare 5000 exemplar finns ute i landet,
förhoppningsvis vältummade och kanske lite slitna. I denna nya upplaga har
vi tack vare våra läsares synpunkter och
kommentarer både uppdaterat fakta och
lagt till två helt nya kapitel om golvvärme
och kvalitets- och miljömärkningar.

Combimix är ett ungt företag som
sedan starten 2001 har rekryterat personer med gedigen kunskap. Kombinationen av erfarenhet och nybyggaranda
genomsyrar företaget i allt från produktutveckling och miljöarbete till service.
En viktig framgångsfaktor är vår förmåga att lyssna på våra kunder. De krav
och önskemål ni ställer är vägledande för
oss. Det är så vi har utvecklats som företag. Det är så vi kommer att fortsätta att
utvecklas. Därför vill vi också fortsätta
att utveckla denna bok med hjälp av er.
Genom att ni bidrar med synpunkter och
tips kan vi utveckla varje ny upplaga av
Golvpraktikan till att bli ett ännu bättre
verktyg för er. Skicka dina synpunkter
och tips till marknad@combimix.se. Tack!
Vi på Combimix hoppas att du kommer att ha mycket användning av boken
framöver och att den inte kommer att
stå i bokhyllan och samla damm. Mycket
lärdom och nöje!
7

1

Historik över
golvavjämningsteknikens utveckling

Under 1960-talet lämnade man tvåskiktsbjälklagen i betong till enskiktsbjälklagen. Utvecklingen medförde dock många tekniska problem som
man försökte hantera, men det blev kostsamt så även problemen försökte rationaliseras bort. Resultatet blev inte helt lyckat. Därför gick
utvecklingen tillbaka till tvåskiktskonstruktioner.

Det traditionella
betongbjälklagets yta.
Det traditionella betongbjälklaget producerades i två skikt. Det första statiskt
bärande skiktet, göts med betong av
normal konstruktionskvalitet (det vill
säga K20–K25). Det andra skiktet, överbetongen, gavs tjockleken ca 50 mm (i
praktiken 30–60 mm) och hade till uppgift att avjämna, och ibland utgöra bjälklagets färdiga slityta. Det göts med en
fingraderad, relativt cementfattig betong
av jordfuktig konsistens. Påförandet av
finbetongen skedde på förvattnat underlag och höjden justerades med hjälp av en

rätskiva som drogs på avvägda avdragsbanor. Observera att formen avlägsnats
före pågjutningen av över betongen,
vilket skulle garantera ett plant slutresultat. Det jordfuktiga betongbruket
måste både komprimeras och ytglättas.
Oftast krävdes också en fukthärdning
för att stärka ytan och motverka sprickbildning. Styrka och sprickfrihet var
särskilt viktiga om betonggolvet skulle
användas direkt som slityta. Arbetet
krävde god hantverksskicklighet och ett
arbetslag kunde utföra ca 50 m2 golvyta
per arbetsdag.
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Enskiktsbjälklagens tid
Under 60-talet fanns det en stark strävan
efter att rationalisera färdigställandet av
betongbjälklag. Önskemålet var att gjuta
betongbjälklaget i en omgång, direkt
med färdig yta, ett så kallad enskiktsbjälklag. Ett intensivt utvecklingsarbete
påbörjades, både vad gäller platsgjutna
och prefabricerade bjälklag. Arbetet
medförde dock många tekniska problem,
beroende på bland annat:
• Svårigheten att förutsäga bjälklagets nedböjning efter avformning.
• Störningar från uppstickande armeringsjärn (vägg- och pelararmering).
• Ytskador av regn och
frostskyddsmattor.
• Svårigheten att hinna bearbeta
betongen under den korta tid då
ytan kan bära och fortfarande är
bearbetbar.
• För prefabricerade betongbjälklag
var det mycket svårt att montera
dessa så att både under- och överyta
blev tillräckligt släta och plana.
Problemen kunde i efterhand bemästras
med tekniska åtgärder. Till exempel
genom noggrannare styrning av överhöjningar och härdtider, begränsade
gjutetapper, maskinell utrustning för
ytbehandling, en arbetsstyrka tillräcklig
stor för att ta hand om betongen, ökad
betongkvalitet för att förbättra formutnyttjandet och provisoriska klimatskydd
med mera. Sammantaget visade sig dock
10
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åtgärderna vara relativt kostnadskrävande, och många entreprenörer satsade
därför medvetet på att ta vissa risker
som till exempel att klara sig utan regnskydd. Eventuella skador fick då bättras
i efterhand.
”Många entreprenörer satsade
medvetet på att ta vissa
risker.”

På 70-talet gick utvecklingen tillbaka
till tvåskiktskonstruktioner.

Utvecklingen av spackelmassor
Det är svårt att utföra reparationer på en
direktslipad betongyta i tunna skikt med
konventionellt cementbruk. Det vet varje betongarbetare. När behovet uppkom
att kunna lägga överbetong i tunna skikt
var det därför naturligt att man prövade
att använda plastmodifierade, cementbundna spackelmassor. De stora kemiföretag, som tillverkar plast eller polymer, såg tidigt betongtillsatsmedlen
som ett intressant avsättningsområde
för sina produkter. Genom en mindre
tillsats av polymer i cementbruket kunde
vidhäftningen mot betongunderlaget
förbättras väsentligt. Dessutom minskade risken för sprickbildning genom att
material-ets töjbarhet ökades och fuktavgången fördröjdes. Även andra tillsatsmedel som till exempel cellulosa, visade
sig ha fuktkvarhållande egenskaper.

Utvecklingen gick mot dagens tunnspacklade bjälklag. Men efterhand har
tekniken utvecklats. Till att börja med
tillsattes polymeren i vätskeform, som
en så kallad plastemulsion (exempelvis
PVA). Senare utvecklades ett torrpulver,
vilket redan på fabrik kunde blandas in
i bruket. När vatten tillsattes reemulgerades plastpulvret. Fördelen var att
enklare och effektivare maskiner kunde
användas på arbetsplatsen än vid flytande tillsats.
De polymerdispersioner som först
introducerades på marknaden visade
ofta en begränsad alkalibeständighet.
De passade egentligen inte för den starkt
alkaliska miljön i en fuktig normalbetong eftersom de bröts ned.

Alternativa undergolvskonstuktioner för betongbjälklag
Ett tidigare vanligt alternativ till
pågjutna eller spacklade golv är ett uppreglat eller flytande skivgolv på sand. På
kontinenten finns det ett större utbud
av pågjutningsmassor baserade på andra
bindemedel än cement, som till exempel
anhydrit, bitumen och magnesit. Dessa
har aldrig fått någon större användning
i Sverige.

Introduktionen av pumbara
avjämningsmassor (flytspackel)
När de pumpbara, självnivellerande
avjämningsmassorna infördes på senare
delen på 70-talet innebar det ett viktigt
steg framåt för det spacklade tunnskiktsgolvet. Tekniken bygger på en avancerad

Ojämnheter i ett betonggolv

Historik över golvavjämnings-teknikens utveckling
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användning av cementbindemedel i
kombination med mindre mängder av
organiska, funktionsmässigt viktiga
tillsatser. Syfte är att förbättra vidhäftningen och hålla nere vattentillsatsen
trots en lättflytande konsistens. Med
dessa avjämningsmassor behöver konstruktionsbetongens yta endast förberedas för pågjutning, det vill säga i praktiken brädrivas eller slodas. I stommens
kompletteringsskede, då byggnaden har
ett bra klimatskydd, kan man sedan på
ett produktivt och ergonomiskt gynnsamt sätt färdigställa betongbjälklagets
överyta.
De första spackelmassorna av flyttyp
kom från Tyskland. Dessa hade kasein
som tillsatsmedel för att erhålla gynnsamma flytegenskaper. Bindemedlet
utgjordes av specialcement med kort
bindetid och låg torkkrympning. Massan

var i första hand anpassad för satsblandning och användes främst vid mindre
renoveringsarbeten.
På slutet av 70-talet var de pumpbara
avjämningsmassorna anpassade för det
industriella byggandet. Dessa hade också
kasein som flytmedel, men bindemedlet
var vanlig portlandcement. Produkterna
fick på grund av sina goda egenskaper en
nästan explosiv efterfrågan. Men de visade sig ganska snart vara behäftade med
barnsjukdomar. En viktig orsak var att
kaseinet som är ett biologiskt framställt
ämne inte var beständigt i den alkaliska
miljö som fuktig portlandcement ger
(specialcementen i de tyska massorna
var mindre alkaliskt aggressiva). Kaseinet spjälkades bland annat till ammoniak. Spjälkningsprocessen fortgick vid
låga värden på den relativa fuktigheten i
betongen ned till 70 % RF. I ett bjälklag

som torkat ut ordentligt upphörde alltså
nedbrytningsprocessen. Skadorna från
det spjälkade kaseinet upptäcktes först i
form av missfärgad ekparkett och korkplattor. Ammoniaken bidrog sannolikt
också till förtvålning av mattlimmer och
mjukgörare i PVC-mattor.
Under 80-talet förbättrades recepturerna. Kaseinet ersattes med andra
ämnen med liknande egenskaper, men
med bättre alkalibeständighet. Dessutom ersattes portlandcementet med
snabbindande cementbindmedelssystem som också hade fördelen att de var
mindre alkaliska. En viktig komponent
var aluminatcement. Aluminatcement

hade ett dåligt rykte sedan man på 20och 30-talet använde den som ersättning
för portlandcement i bärande konstruktioner där man bland annat önskade
snabb bindning. Idag vet man att det inte
går att statiskt utnyttja de höga initiala
hållfastheter som aluminatcement visar.
Man vet också att de cementbindemedelsblandningar som används i
dagens avjämningsmassor inte har de
nackdelar som ren aluminatcement har.
På den organiska tillsatsmedelsidan har
också en intensiv utveckling skett efter
att man lämnat kaseinet. Både flytmedlen och polymerbindemedlen har förbättrats i effektivitets- och miljöavseende.

Pumpning med småsäck
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Tekniska
egenskaper

Att känna till avjämningsmassornas färska egenskaper och hur fastheten fungerar efter torkning gör arbetet enklare och hjälper dig att nå
ett bättre slutresultat. Kanske behövs det göras ett dragprov innan du
sätter igång? Men först behöver vi definiera begreppen för att undvika
missförstånd.

Innan de tekniska egenskaperna hos
avjämningsmassor beskrivs behöver
begreppen definieras. Vad skiljer en
avjämningsmassa från ett golvspackel?
Golvspackel är den äldre beteckningen
för ett polymermodifierat cementbruk
för avjämning av ett golv, vanligen
betongbjälklag. Avjämning kan till
exempel innebära utfyllnad av en lokal
svacka, förändring av golvets lutning
(läggning av fall med byggspackel) eller
avjämning av golvytan i detalj (finspackling). Golvspackel var ursprungligen
en massa med plastisk konsistens och
som påfördes med spackel (ett spacklingsverktyg). Materialet och verktyget

hade ofta samma benämning, spackel.
Införande av spackel med flytande konsistens som även kunde pumpas, fick
till en början benämningen flytspackel
eller pumpspackel. Flytspackelmassorna
kom att ersätta både grov- och finspackelmassorna. Trots att både spackel och
flytspackel hade en viktig funktion i
färdigställande av golvkonstruktion
”Golvspackel är den
äldre beteckningen för
ett polymermodifierat
cementbruk för
avjämning av ett golv.”

15

Flytprov - ringen lyfts för att låta materialet ﬂyta ut och mäta dess ﬂytförmåga.

Tjockleksintervaller
Material för handapplicering (handspackel)
Finspackel

0–10 mm

Byggspackel

0–50 mm

Cementbruk

10–100 mm

Material för pumpning (avjämningsmassa)
Avjämningsmassa ﬁn

2–30 mm

Avjämningsmassa grov

5–100 mm

Pumpbar slipsats

15–100 mm

Tjockleksintervallen för respektive materialtyp är ungefärliga. För det enskilda
materialet beror detta av bindemedelsmängd, ballaststorlek mm.
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Skivan lutas med utﬂytsprovet för att se eventuell separation

fick dessa benämningar, en dålig klang
pga kaseindebatten. Benämningen
avjämningsmassa kom att ersättas med
flytspackel.
En bra uppdelning av materialen är
efter hur de appliceras. För handapplicerade material är enligt praxis idag
benämningen spackel bibehållen.

Materialens färska egenskaper
För handapplicerade material saknas
metoder att objektivt mäta materialets
konsistens. Den varierar från jordfuktig
(cementbruk) till flytande konsistens
(finspackel för skrapspackling).
Vid användning av dessa material
anges ett värde på säcken för hur mycket
vatten som ska tillsättas till torrpulvret. Sedan beror det på hantverkarens
erfarenhet hur vattentillsatsen ska
ändras med hänsyn till det aktuella

användningsområdet. Här måste man
således till stor del förlita sig på hantverkarens bedömning.
För avjämningsmassor kan man kontrollera konsistensen genom att prova
materialets flytförmåga.
Detta sker på så sätt att en ring med
en given volym placeras på en plan glasskiva. Ringen fylls med det tillblandade
materialet och sedan lyfts ringen och
massan får flyta ut till en rundel. Massans utflyt korsmäts och snittet på de
båda mätningarna är det som anges som
materialets flytförmåga. Det finns flera
standardmetoder för bestämning av flytförmågan. Vid provning av flytförmågan
bedöms också om massan separerar, det
vill säga att blandningsvatten lägger sig
på det blandade materialets yta. Respektive produkts flytmått finns angivet på
säcken och produktdatabladet.
Ett material med stor flytförmåga
Tekniska egenskaper
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(flyter ut till en stor rundel) lägger sig
spontant med en tunnare beläggning än
ett material med mindre flytförmåga. I
det senare fallet behöver man ofta också
aktivera ytan med en tandad spackel för
att materialet ska flyta ihop till en jämn
beläggning.
Tiden för arbetsbarhet på spackel- och
avjämningmassor är kort när de innehåller snabbhärdande cementbindemedel.
Den tid som man kan arbeta med en
typisk spackelmassa är 10–20 minuter.
Tid för arbetsbarhet för en avjämningsmassa är den tid som massan har
en sådan öppenhet att den flyter ihop.
Det vill säga att när två vågfronter möts
flyter de ihop till en helt jämn yta. För
en avjämningsmassa är denna tid 5–10
minuter. Idealiskt är om fronterna kan
flyta ihop utan att man behöver aktivera
ytan med en tandad spackel. I praktiken

är det dock ofta lämpligt att aktivera
avjämningsmassans yta när man lägger ut den. Det skapar också det bästa
slutresultatet.
Tiden för gångbarhet kan för
handspackel vara ned till 30–60 minuter
medan en avjämningsmassa behöver upp
till två timmar innan den är gångbar.
Tiden för beläggningsbarhet är den tid
som krävs för att man ska kunna limma
matta eller applicera tätskikt på spackeleller avjämningsmassan utan att den
bubblar sig eller att lim och matta bryts
ned kemiskt på längre sikt (se avsnittet om fukt). Enligt denna definition
kan man till exempel inte limma fuktkänsliga trämaterial. Vid läggning av
trägolv ska undergolvets RF-värde alltid
kontrolleras. För rätt RF-värde kontakta
trägolvstillverkaren.

Kantresning
Dragpåkänningar

Spricka
Skjuvpåkänningar

Dragpåkänningar

Effekter vid förhindrad krympning, kantresning vid bom
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Kontroll av vidhäftning mot underlag.

Härdprocessen är temperaturberoende. Ovanstående värden gäller vid
normal rumstemperatur, ca 20 °C. Vid
högre temperatur sker processen fortare
och långsammare vid lägre. Vid användning av spackel- och avjämningsmassor
bör man eftersträva en temperatur om
20±5 °C.
Historiskt sett har avgivningen av
lättflyktiga organiska ämnen varit ett
visst problem för arbetsmiljön. Idag har
tillsatsmedlen förbättrats.

Materialens fasta/hårda
egenskaper
Ett modernt spackel eller avjämningsmassa uppnår ca 75 % av sin slutliga
hållfasthet efter ett dygn och ca 90 % av
sin hållfasthet efter en vecka.
Under härdprocessen sker en volymändring. Allt eftersom materialet torkar
ut krymper materialet. Detta märks

i materialets utbredningsriktning av
till exempel krympsprickor. När ett
spackel eller en avjämningsmassa läggs
ut mot ett fast underlag och en vidhäftningsbrygga bildas mot detta, kommer
reaktionskrafter i form av skjuvkrafter
parallellt med golvets yta och dragkrafter vinkelrätt mot golvets yta att uppstå.
Under härdningen krymper materialet samtidigt som materialet kommer
att töjas på grund av reaktionskrafterna
från golvet. Förenklat kan man säga
att så länge material tål att töjas mer
än det krymper uppstår inga krympsprickor. Det är dock ganska vanligt att
det förekommer fina ”mikrosprickor” i
cementbundna golv. Man talar om fri
krympning när materialet kan krympa
fritt. Vid förhindrad krympning förhindras krympning av ett yttre motstånd till exempel underlaget under ett
beläggningsskikt.
Tekniska egenskaper
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En viktig faktor är att de dragspänningar vinkelrätt mot underlaget, som
uppstår när materialet härdar, inte
överskrider underlagets ythållfasthet
eller vidhäftningshållfasthet. Underlagets vidhäftningshållfasthet har stor
betydelse vid avjämningsarbeten. Renovering av gamla förorenade industrigolv
kan omintetgöras på grund av för låg
ythållfasthet.
Det finns mätmetoder enlig europeisk standard för bestämning av den
fria krympningen hos avjämningsmassor. Samma sak gäller vidhäftningen
mot underlag. Det förstnämnda är en
materialegenskap att hänföra till avjämningsmassan. Det senare har mest med
underlagets egenskaper att göra.
Enligt standarden SS-EN 13454-2 för
bestämning av den fria krympningen
gjutes stavar i format 160 x 40 x 40 mm.

Kontroll av böjdraghållfasthet.
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Provkropparna få härda ett dygn varefter längdändringen observeras under
28 dygn i ett standardiserat torkklimat,
23 °C och 50 % RF. Hos en modern
avjämningsmassa brukar den fria
krympningen ligga mellan 0,03–0,05 %
eller 0,3–0,5 mm per meter.
Vidhäftningshållfasthet
mellan
avjämning och underlag bestäms på
laboratoriet enligt SS-EN 13892-8 med
ett standardiserat underlag. Motsvarande mätning kan göras i fält i syfte att
undersöka om underlaget har tillräcklig
ytstyrka. Kort beskrivet görs bestämningen på följande sätt:
Underlaget rengörs och primas. När
primern torkat beläggs underlaget med
avjämningsmassa i en lämplig tjocklek,
till exempel 8–10 mm. Massan bör härda
i en vecka innan dragprovet genomförs.
Före själva dragprovet, borras ett runt

Prov med rullande stolshjul.

spår med en kärnborr genom avjämningsmassan 1–2 mm ner i underlaget.
En dragklack limmas ovanpå den friborrade cylinderns överyta. Med en dragprovare bestäms den kraft som krävs
för att dra loss den friborrade cylindern
från underlaget. Enligt SS-EN 13892-8
standarden ska kärnborrets innediameter vara 50 mm. Ofta används enligt
svensk praxis för avjämningsmassor ett
kärnborr med 35 mm diameter. Kraven
på vidhäftningshållfasthet hos underlaget varierar beroende på avjämningsmassa 0,5–1,5 MPa. Det högre kravet
gäller ofta vid industriapplikationer där
avjämningsmassan inte avses ges någon
beläggning.
För att beskriva en avjämningsmassa
hållfasthetsegenskaper anges tryckoch böjdraghållfastheten. Dessa testas
rutinmässigt på gjutna provkroppar i
format 40 x 40 x 160 mm. Först testas

böjdraghållfastheten. Provkroppen lägges vid provningen som en fritt upplagd
balk belastad med punklast på mitten.
Vid böjdragprovet delas provbalken
upp i två delar. På varje del görs ett
tryckhållfasthetsprov. I detta sammanhang bör nämnas att hållfastheten hos
avjämningsmassor görs med andra härdningsförhållande än rena cementbruk
utan plasttillsats. En avjämningsmassa
har vid jämförelse med ett motsvarande
cementbruk en lägre tryckhållfasthet
men högre böjdraghållfasthet.
Den relativt höga draghållfastheten
hos avjämningsmassor gör att de är
relativ motståndskraftiga mot rullande
hjulbelastning. När ett hjul belastar ett
golv utsätts det för ett tryck alldeles
under hjulets anläggningsyta. Där komprimeras materialet och pressas upp vid
sidan av. Detta innebär att under hjulet
har man en tryckspänning medan vid
Tekniska egenskaper
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sidan av hjulet uppstår dragspänningar.
Dessa dragspänningar kan bli avsevärda
när en friktionslast tillkommer vid till
exempel en inbromsning.
Även med djupet växlar också spänningen tecken, strax under hjulet har
man en tryckspänning vinkelrätt mot
lodlinjen, som växlar tecken en bit ner i
underlaget. Praktiskt kan man föreställa
sig det såsom att hjulet fungerar som en
trubbig kil mot golvet. Många golvkonstruktioner består av ett tjockt bärande
skikt och ett tunt ytskikt. I sådana
konstruktioner kan de skjuvspänningar
som uppträder i golvet vid gränsen mellan skikten vara dimensionerande för
golvets hållbarhet.
Betraktar man en punkt på ett golv
under ett flertal hjulpassager inser man
att golvmaterialet undgår ett stort antal
spänningsväxlingar. Det innebär att
golvmaterialet tröttas ut efter ett antal

hjulpassager. Nötningen från rullande
hjul är vanligtvis ett utmattningsproblem. Det har visat sig att avjämningsmassor med hög draghållfasthet har högt
motstånd mot rullande hjulbelasting.
Betong med tryckhållfasthet av samma
storleksordning men lägre draghållfasthet har däremot ett mycket sämre motstånd mot rullande hjulbelastning. Det
senare är ett sprött material som ”mals”
ned relativt lätt.
Det finns två principer för provning
av hjul med rullande hjulbelastning,
Enligt den ena principen provas materialet med en ytbeläggning i form av
en matta. Detta avlastar avjämningsmassan. Provningsmetoden är avsedd
för avjämningsmassor som alltid beläggs
med matta. Den aktuella metoden SS-EN
13892-7 simulerar påkänningarna från
ett kontorsstolshjul.
Enligt den andra principen belastar

Ett industrigolv avsedd för tung traﬁk

hjulet direkt avämningmassan med
ett stålhjul. Beräkningsmässigt ligger
anläggningstrycket på storleksordningen 30–60 MPa. De mest använda
provningsmetoderna är så utformade
att det är främst beläggningsytan som
utsätts för dessa höga påkänningar.
Längre ned i provet avtar påkänningarna mycket snabbt. Motståndet mot
rullnade nötning provas med SP:s
metod, tidigare svensk standard, SS-EN
13892-3 (Bings industrirullare) eller SSEN 13892-4 (enligt BCA). Den nötning
som är orsakad av till exempel hasande
fötter vid fottrafik som drar med sig

sand över ytan kallas slipande nötning.
Vid slipande nötning pressas små hårda
partiklar in i golvytan av en större kropp.
Partiklarna har en plöjande verkan och
river därmed upp material från golvet.
Ett material som har god motstånds
förmåga mot slipande nötning brukar
också ha stort motstånd mot repning.
Motståndet mot slipande nötning provas
med SS-EN 13892-5 (enligt Böhme). Det
har visat sig att material som innehåller
kraftig ballast har ofta hög motstånd
mot slipande nötning. Därav begreppet
hårdbetong som innehåller särskild hård
ballast i ytan.

Kontroll av ythållfasthet enligt BCA 2
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Uttorkning

Avjämningsmassor skiljer sig på flera punkter från vanligt cementbruk.
De innehåller till exempel tillsatser som påverkar hur de kan läggas ut,
hur de fungerar med organiska material och deras flytegenskaper. Två
andra väsentliga skillnader som är viktiga att känna till är avjämningsmassors hållfasthet och torktider.

I likhet med betong och cementbruk är
Combimix avjämningsmassor huvudsakligen uppbyggda av ballast (sand)
och cementbindemedel. Härdning sker
genom tillsatt vatten. En avjämningsmassa skiljer sig dock från ett vanligt
cementbruk på så sätt att den innehåller
tillsatser som medför att den kan läggas
ut i tunna skikt. Materialen uppfyller
dels de krav som ställs på pumpbarhet och flytegenskaper på den färska
massan, dels de krav på hållfasthet
som ställs på den uthärdade massan.
Tillsatsmedlen har i det tidiga härdningsskedet en viss vattenkvarhållande
effekt för att cementbindemedlet ska

härda ut så fullständigt som möjligt
även i beläggningens yta. I ett senare
skede har avjämningsmassan likartade
uttorkningsegenskaper som betong eller
cementbruk och ånggenomsläppligheten
är då också likartad.
En annan viktig skillnad i förhållande till konventionella cementbruk är
cementbindemedlet.
”En avjämningsmassa
skiljer sig dock från ett
vanligt cementbruk genom
att den innehåller tillsatser
som medför att den kan
läggas ut i tunna skikt.”
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Combimix avjämningsmassor innehåller
en cementbindemedelsblandning, som
dels härdar snabbare än vanlig cement av
portlandstyp och dels är mindre aggressiv (lågalkalisk cement) mot organiska
material såsom lim och mattor. Detta
har stor betydelse när man limmar mattor mot avjämningsmassans yta. Risken
att limmet förtvålas då alkaliteten i
cementen aktiveras av limvattnet är
praktiskt sett eliminerad.
Ett vanligt användningsområde för
avjämningsmassor är avjämning av
betongbjälklag, både platsgjutna och
prefabricerade. Vid fuktdimensioneringen (här beräkning av erforderliga
torktider och torkklimat) av dessa konstruktioner måste man i första hand ta
hänsyn till betongens torktid. Använd
till exempel Torka S från Fuktcentrum
i Lund. Normalt rekommenderas att

avjämningsmassan påföres i ett sent skede då betongkonstruktionen torkat till
avsett fuktkriterium. Vid avjämningsskikt mindre än 10 mm är avjämningsmassans påverkan på konstruktionens
torktid marginell.
Combimix erbjuder marknaden två
typer av avjämningsmassor. Den ena
typen är så kallad normaltorkande produkter. Dessa avses lufttorkas ned till
gängse fuktkriterier som används för
betongbjälklag före mattläggning.
Den andra typen är avjämningsmassor för tidig mattläggning. Dessa avses
användas när byggprocessen kräver
korta byggtiden till exempel vid renovering av badrum. För samtliga produkter
måste eventuell fukt från underlaget
beaktas.
För kontroll av fukthalten i normaltorkande
avjämningsmassor

Uttorkningstider

rekommenderas golvbranschens GBRmetod. Mer information om den metoden finns i kapitel 8.

Normaltorkande
avjämningsmassor
För normaltorkande avjämningsmassor
används ofta tumregln ett dygn per mm
beläggningstjocklek för bedömning av
torktid. Tumregeln kan användas med
hygglig noggrannhet under följande
förutsättningar:
• Tjocklek < 30 mm.
• Temperatur ca 20 °C.
• Luftfuktighet RF ca 40 %.
• Gott luftutbyte i lokalen.
Det är viktigt att veta att torktiden
förlängs betydligt om temperaturen i
lokalerna är låg eller att torkning upphör
om lokaleran stängs till så att luftutbyte
inte sker.
Vid avvikande förutsättningar måste
värdena korrigeras. Rådgör gärna med
oss på Combimix.

Avjämningsmassor för
tidig mattläggning

Uttorkningstider ned till 85 %, vid 23°C för normaltorkande produkter
26
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Avjämningsmassor för tidig mattläggning innehåller mer fuktbindande
cementbindemedel än de normaltorkande avjämningsmassorna. Man kan i
viss mån jämföra dem med självtorkande
betong, där större delen av blandningsvattnet tas om hand av cementen. På
grund av ett lågalkaliskt bindemedel

behöver inte självtorkningen drivas
lika långt som för självtorkande betong.
Avjämningsmassorna för tidig mattläggning kan beläggas när det fortfarande
finns kvar fuktighet i avjämningsmassan. Utförs mätning av fukt i denna typ
av avjämningsmassa kommer resultatet
att visa på höga värden. Därför är det
inte meningsfullt att utföra fuktkontroll
på avjämningsmassor avsedda för tidig
mattläggning.
Avjämningsmassorna
beläggs när materialet torkat ut så mycket att limmet kan bilda en stark film och
materialet uppnått en sådan hållfasthet
att det tål återfuktning av limvattnet.
(Den tekniska funktionen hos avjämningsmassor för tidig mattläggning
kontrolleras i samband med provningen
inför P-märkning av avjämningsmassor).
Den angivna tiden för mattläggning
för respektive produkt förutsätter:
• Föreskriven vattentillsats vid blandning av massan.
• Temperatur ca 20 °C.
• Luftfuktighet RF ca 40 %.
• Gott luftutbyte i lokalen.
Vid avvikande förutsättningar måste
värdena korrigeras. Rådgör gärna med
oss på Combimix.

Uttorkning
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Konstruktioner
med vidhäftning

För att genomföra en golvavjämning som är tekniskt och ekonomiskt
framgångsrik finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Här beskriver vi
bland annat hur du bearbetar en betongyta, primning och avjämning
på de vanligaste underlagen som till exempel prefab-betongbjälklag,
spånskivor och EPS-cement.

Konstruktionsbetong
Konstruktionsbetong är det vanligaste
materialet i bjälklag och platta på mark.
Konstruktionsbetong är ett relativt
grovt material som är svårt att finjustera. Därför krävs i allmänhet en avjämning av ytan med avjämningsmassa för
att åstadkomma en yta lämplig för mattläggning. Senare års forskning har också
visat att användningen av lågalkaliska
avjämningsmassor minskar risken för
golvskador på grund av att alkalisk fukt
uppstår (förtvålning av mattlim).
De viktigaste faktorerna för att
genomföra en tekniskt och ekonomiskt

framgångsrik golvavjämning är betongöverytans planhet, släthet i detalj,
ythållfasthet och porositet.

Betongytans bearbetning
För att optimera åtgången av avjämningsmassa i förhållande till arbetsinsatsen med betong ska man lägga ut
betongen så plant som möjligt. En vanlig
”De viktigaste faktorerna
för att genomföra en
framgångsrik golvavjämning
är betongöverytans planhet,
släthet i detalj, ythållfasthet
och porositet.”
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Rengöring

Avjämning på betong

!

På sidan 94 finns ett
seperat kapitel där alla
genomskärningar är samlade.
Stora, tydliga bilder med
beskrivande text.

metod är laserslodning som kompletteras med slätning med stål, så att man
åstadkommer en yta som också är slät
i detalj. Stålglättning med maskin är
definitivt överarbetning. En viktig faktor är också att man i möjligast mån ska
försöka undvika stora sättningar efter
avformning.

Låg ythållfasthet
Vid nyproduktion och användning av
traditionell standardbetong är låg ythållfasthet sällan ett problem. Under senare
år har så kallad vibreringsfri betong
blivit populär för gjutning av bjälklag.
Risken med denna typ av betong är att
den kan ha en tendens att separera,
vilket kan medföra låg ythållfasthet.
Annars är föroreningar orsaken till låg
ythållfasthet, som till exempel dammrester av gipsskivor, formolja, slam från
betongborrning/sågning m.m.
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Rengöringsinsatserna anpassas till behovet. Normalt räcker det med en dammsugning. Har ytan ett lätt stoftskikt eller
andra föroreningar föregås dammsugningen lämpligen av en stålborstning
eller slipning med grovt slippapper. Ytor
med svaga utpräglade separationsskikt
kräver en diamantslipning, fräsning
eller slungblästring för att avlägsna det
svaga ytskiktet. De senare behandlingsmetoderna är också ett utmärkt sätt att
säkerställa vidhäftningen på industrigolv innan spackling.

Primning
Primningen av överytan har två syften:
• Att säkra vidhäftningen mellan avjämningsmassan och
betongunderlaget.
• Att hindra porbildning i massan på
grund av luft från underlaget.
Primningsfilmen från Combimix primer
PP 600 hindrar att blandningsvattnet
i massan sugs ner i betongunderlagets
porer kapillärt, så att luft i underlaget
pressas upp genom massan och bildar
porer. I samband med porbildningen
uppstår ofta också en krater på avjämningsmassans överyta runt luftporen
Vidhäftningen på primerfilmen
uppstår först och främst genom att den
delvis reemulgeras temporärt när avjämningsmassan påförs.

Syftet med primningen är att
åstadkomma en heltäckande tät film
som överbrygger underlagets porer.
Primern binder också mindre mängder
kvarliggande damm på betongens yta.
Combimix primer PP 600 läggs i olika
blandningsförhållanden vid olika typer
av underlag. Det förekommer även krav
på utläggning i flera omgångar som då
normalt borstas in i ytan, mer om detta
finns i Combimix produktblad och Combimix golvguide. Man kan också använda
en primerspruta för att påföra primern.
Men då är det viktigare att ytan är fri
från damm och föroreningar och att den
utlagda primern borstas in i underlaget.
Undvik att överdosera primningen. Risken finns att ett för tjockt lager primer
skapar ett “glid skikt”. Undvik därför
pölar. Detta kan leda till att de normalt
mikroskopiskt stora krympsprickorna
koncentrerar sig till ett fåtal ställen och

blir större. Vid tillfällen med mycket
porig betong, som kan uppstå vid stora
vattencementtal eller dålig ythärdning
av betongen, kan det vara svårt att
åstadkomma en tillräcklig tät film. Detta
kan resultera i att det påförande spackelskiktet kommer att innehålla en stor
mängd blåsor/kratrar i ytan. Då bör ytan
primas i två omgångar med PP 600 som
spädes 1:5 första gången och 1:3 andra
gången. Primern behöver ej torka mellan
appliceringarna.

Avjämningskikt
Under gynnsamma förhållanden krävs
ett avjämningsskikt om 4–10 mm.
För tunna avjämningsskikt lämpar sig
främst självutjämnande avjämningsmassor typ Combimix CM 720, 740, 760
eller CM 420. Vid större avjämningsbehov (10–50 mm) används lämpligen

Primningen åstadkommer en heltäckande tät ﬁlm som överbrygger underlagets porer.
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avjämningsmassor, som CM 700, CM
780 eller CM 790, med lägre flytförmåga.
Har underlaget större avvikelse än vad
massan är ämnad för kan man lägga
massorna i två omgångar med en primning emellan. Man ska dock vara observant på att torktider på massan kommer
att påverkas av detta. För att säkerställa
kvaliteten vad gäller planhet på det färdiga golvet och optimera åtgången av
spackelmassa är det nödvändigt att lägga
ner tid på en noggrann avvägning innan
spacklingen. Med fördel används nivåplugg/spik eller nivåpinnar avsedda för
golvavjämning. Detta är särskilt viktigt
vid små golvtoleranser. Erfarenhetsmässigt kan man konstatera att en timmes
arbete med noggrann avvägning före
spackling “betalar sig” mångfallt. Efterarbeten med att justera det färdiga golvet
från uppkomna avvikelser vad gäller
planhet/buktighet kan då ofta undvikas.

det viktigt att detta avlägsnas med exempelvis en betongfräs innan spackling.
När man primar på den täta betongytan ska man inte lägga primern allt
för flödigt. Lägger man på för mycket
primer åt gången finns det risk för att
primern, på grund av låg sugförmåga
hos betongen, torkar fortare på ytan än
mot betongen. Det riskerar att ge dålig
vidhäftning. Håldäckelement kräver
normalt större mängd avjämningsmaterial än platsgjutna bjälklag. Välj
med fördel Combimix CM 700, CM 780
eller CM 790. Det är ännu viktigare att
underlaget vägs av och att höjder sätts
ut för det färdiga golvet med tanke på att
kasetterna ofta har stora höjdavvikelser.
Ofta kan man genom att utnyttja de
golvtoleranser som finns beträffande
lutning på det färdiga golvet, optimera
mängden avjämningsmassa.

Prefabbetongbjälklag
Den vanligaste typen prefabricerade
betongbjälklag är håldäckselement.
Betongen i själva elementen är normalt av
hög kvalitet. Detta medför att ytan är tät
och föga sugande. När elementen monteras läggs största vikt vid att elementens underkant ligger utan fogsprång.
Elementen fogas med ett cementbruk
efter monteringen. Det är viktigt, att när
man fyller fogarna inte sprider cementbrukslammet kring fogarna. Detta kan
vara förödande för vidhäftningen av
golvavjämningen. Skulle det förekomma
betongspill vid fogning av elementen är
32
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Cementslamma kring fogarna
på prefabbjälklag

Läggning på träunderlag
Nedan kommenteras två vanligen
förekommande träunderlag, nämligen
brädgolv respektive spångolv. I bägge fall
förutsätts brädorna respektive spånskivorna ligga fast förankrade på reglar.

Avjämning på brädgolv
I en bräda ligger träfibrerna längdledes.
I längdled är fibrerna mycket styva
med en E-modul om storleksordningen
8000–13000 MPa. Vinkelrätt mot fib2

Avjämning på brädgolv

rerna är styvheten mycket lägre, med
en E-modul om 200–500 MPa. Vid
påverkan av fukt rör sig träet mycket mer
tvärs fibrerna än längs fibrerna. Av hur
årsringarna ligger i träet kan man se hur
fibrerna är fördelade i träet. De mörka
ringarna som bildas på sommaren och
hösten har högst hållfasthet. Årsringarnas fördelning i brädtvärsnittet beror var
i stocken brädan är utsågad. Oftast har
årsringarna ett osymmetriskt mönster.
Detta medför att golvbrädor som utsätts
för förändringar i fuktinnehåll kan
komma att kupa sig. Det kan till exempel
ske om ett brädgolv beläggs med en tät

matta. Man tycker att fuktkänsligheten
skulle innebära att det inte skulle gå att
avjämna ett nedsjunket eller nedslitet
brädgolv med avjämningsmassa. Det
har dock visat sig att det går bra under
följande förutsättningar:
• Brädorna ska vara väl förankrade i
bjälklagsreglarna.
• Att man fuktskyddar träytan med
Combimx primer PP 600 som spädd
5:1 (fem delar primer och en del
vatten) före avjämning.
• Brädgolvet belägges med avjämninngsmassa , typ CM 740 eller CM
760 med tillräcklig tjocklek som
motverkar kupning (man låser den
spontana kupningsrörelsen med det
styva spackelskiktet). Kupningen
kan motverkas om spackeltjockleken är tillräcklig, minst 30 % av
brädtjockleken.
• Använder man en avjämningsmassa, typ CM 740 eller CM 760
av lättflytande konsistens är det
viktigt att alla springor tätas före
det att avjämningsmassan påförs.
• Före påförandet av Combimix
primer PP 600 ska behandlingar
som förhindrar vidhäftningen
avlägsnas, som till exempel vaxer.
Lackskiktet mattas ned med
golvslipmaskin. Det är ingen fördel
att slipa ned till trärent. Brädgolvet
tar då upp onödigt mycket fukt vid
avjämningen.
• Vid val av golvbeläggning av ett
Konstruktioner med vidhäftning
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avjämnat brädgolv avrådes från
att använda sådana mattor som är
känsliga för mindre ojämnheter i
underlaget.
• Används CM 780 är minsta
läggningstjocklek 13 mm kombinerat med CM stålarmering. Ska
det läggas golvvärmeslinga (8 mm)
behöver spackelskiktet vara minst
15 mm. Anpassa även minsta
spackeltjocklek till branschregler
för avsett ytmaterial och krav från
golvvärmeleverantör.

Avjämning på spånskivor
I spånskivor är fibrerna slumpvis förlagda till alla riktningar. Det medför att
3

Avjämning på spånskivor

spånskivorna har samma styvhet i alla
riktningar i skivans plan. Spånskivor
har också lägre E-modul än spackel,
1500–1800 MPa mot spackel 11000
–12000 MPa. Spånskivor är som andra
trämaterial känsliga för fukt. Framför
allt är rörelserna vid fuktpåverkan stora.
Vid beläggning av spånskivgolv med
keramiska plattor är det viktigt att golvet har låg svikt, att golvets känslighet
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för fuktvariationer i omgivningen har
reducerats. Spackel av tillräcklig tjocklek
låser fuktrörelser i träunderlaget samtidigt som svikten minskas effektivt. Man
kan beskriva det som så att underlaget
får egenskaper som mer liknar golv med
avjämningsmassa än ett trägolv. Följande
åtgärder förutsätts (22 mm spånskiva,
reglar c/c 600 mm):
• Spånskivorna ska vara väl förankrade med limning och skruvning i
bjälklagsreglarna enligt branschanvisningar för spånskivegolv.
• Att man fuktskyddar träytan med
Combimx primer PP 600 som spädd
5:1 före avjämning.
• Golvet beläggs med Combimix
CM 740, CM 760 och CM 780.
Används CM 780 är minsta
läggningstjocklek 13 mm kombinerat med CM stålarmering. Ska
det läggas golvvärmeslinga (8 mm)
behöver spackelskiktet vara minst
15 mm. Anpassa även minsta
spackeltjocklek till branschregler
för avsett ytmaterial och krav från
golvvärmeleverantör.

4

Avjämning på gips

inte ska avjämnas med cementbundna
avjämningsmassor. Vill man av någon
anledning göra det, måste ytan förseglas
med en epoxiprimer. Lämpliga avjämningsmassor är Combimix CM 740, CM
760, CM 780 eller CM 420.

Avjämning på EPS-cement
EPS-cement är platsgjuten lättbetong
bestående av EPS-fragment eller kulor
bundna av cement. Materialen har vatten/cementtal som ligger under 0,4 varför de kan betraktas som självtorkande.
De innehåller tillräckligt bindemedel för
att detta ska kunna binda byggfukten till
5

Skälen är följande: EPS-cementen har en
ganska svag yta och tål inte byggtrafiken
utan att smulas sönder. Vidare dämpas
EPS-cementens krympning genom att
förhindra allt för snabb uttorkning. Vid
dimensionering av beläggning tas hänsyn till genomstansningsrisken vid hjultrafik SS-EN 1888 och den jämnhet man
kan åstadkomma hos EPS-cementens
överyta vid gjutningen. Beläggningstjockleken hos avjämningsmassan ska
vara minst 10 mm alternativt minst 20
mm. Detta beroende av vilken typ av
EPS-cement som används. CM stålarmering ska användas med hänsyn till
lättbetongens torkkrymprörelser. Det
är också viktigt att med till exempel
plastfolie under lättbetongen hindra
uttorkning nedåt. Vid de tillfällen man
inte kan belägga EPS- cementen dagen
efter gjutning ska ytan skyddas mot för
snabb uttorkning med en primning med
Combimix primer PP 600, spädd 1:2.

Avjämning på lättbetong
Prefabricerade lättbetongelement består
av lättbetong som tillverkats genom
att en cementbaserad slurry skummats

Avjämning på gips
Den vanligaste formen för gips på golv i
Sverige är gipsskivor med skyddspapp.
Oftast är det golvgipsskivor med hög
volymvikt. Före avjämningen förseglas
ytan med Combimix primer PP 600 spädd
5 : 1 (fem delar primer och en del vatten).
Tänk på att gipsmassor av anhydrittyp

6
Avjämning på EPS-cement

RF 90 %. Man kan och bör redan dagen
efter gjutning belägga EPS-cementen
med avjämningsmassa, lämpligen Combimix CM 700, CM 760 eller CM 780.

Avjämning på lättbetong

Konstruktioner med vidhäftning
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genom att en skumningstillsats, vanligen
aluminiumpulver, tillsätts. Den skummade härdade produkten efterbehandlas
så att den blir hanterbart formstabil för
fuktpåverkan. Prefabricerad lättbetongbjälklag är vid leverans hydrofoberade på
överytan så att primning före avjämning
kan ske utan svårigheter, PP 600 spädd
1:3. Vid avjämning av lättbetongbjälklag
sätter erfarenhetsmässigt lättbetongens
hållfasthetsegenskaper restriktioner för
avjämningsmassans beläggningstjocklek. Tjockleken får inte vara för tunn då
detta medför risk för genomstansning.
Den får inte heller vara för tjock då
detta medför risk för bom. Nedan följer
rekommenderade läggningstjocklek för
Combimix produkter:
• CM 700 6–20 mm
• CM 720 6–10 mm
• CM 740 6–10 mm
• CM 760 6–20 mm
• CM 780 6–100 mm
• CM 790 15–60 mm
• CM 420 6–10 mm

Avjämning på platsgjuten,
cementbunden lättklinker

Avjämning på EPS-Cement
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Cementbunden lättklinker har mycket
låg torkkrympning vilket är en fördel
jämfört med andra typer av platsgjutna
”lättbetonger”. Många cementslurrylättklinkerblandningar kan dock vara
dåligt genomtänkta så att man får
en produkt som både är så öppen att
avjämningsmassan lätt rinner ner i den

och att vattencementtalet är sådant att
den cementbundna lättklinkern torkar
mycket långsamt. Combimix har därför
7

Avjämning på platsgjuten,
cementbunden lättklinker

tagit fram en produkt, Combimix 620
Stabilizer, avsedd för att användas till
stabilisering av lösleka. 40 liter lättklinker 2–6 mm blandas med 20 kg
Combimix CM 620 Stabilizer. Mängden
vatten tillsätts så att blandningen får en
jordfuktig konsistens.
Det är viktigt att lättklinkern som
används har förvarats torrt mellan tillverkning och användning för att uppnå
snabba torktider på konstruktionen.
Ovan på lättklinkerkonstruktionen
ska det spacklas med minst 10 mm
Combimix CM 700, CM 720, CM 740,
CM 760, CM 780, CM 790 eller CM 420.
Innan spackling sker ska golvet primas
med Combimix Primer PP 600 spädd 1:3.
Om du använder lättklinker grövre än
2–6 mm ska CM Stålarmering användas
och ytan beläggas med minst 20 mm
avjämningsmassa.

Konstruktioner med vidhäftning
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Avjämning på prefabricerade
bjälklag av cementbunden
lättklinker
Prefabricerade bjälklag av cementbunden lättklinker kan avjämnas enligt
8

Avjämning på bjälklag av
cementbunden lättklinker

Torrpressade har något högre måttnoggrannhet än våtpressade. En viss sort av
torrpressade plattor är så kallade granitkeramikplattor med mycket hårdsintrat
gods. Ytan upplevs som om den var glaserad. Oftast är dock inte golvplattor glaserade. Förr i tiden sattes keramiska plattor oftast i sättbruk. Det är cementbruk
med jordfuktig konsisten. Cementbruket
har normalt en tjocklek om på 4–8 cm.
Vid avjämning måste man först och
främst kontrollera att plattorna sitter
ordenligt fast mot underlaget. Ytan
måste rengöras ordentligt, till exempel
avfettas med ett grovrengöringsmedel
9

samma principer som vanliga lättbetongbjälklag. I vissa fall kan bjälklagets
överyta vara så öppen att denna kräver
avjämning i två etapper. Nedan följer
rekommenderade läggningstjocklek för
Combimix produkter:
• CM 700 6–20 mm
• CM 720 6–10 mm
• CM 740 6–10 mm
• CM 760 6–20 mm
• CM 780 6–100 mm
• CM 790 15–60 mm
• CM 420 6–10 mm

Avjämning på keramiska plattor
Keramiska golv ligger oftast limmade på
underlaget med en polymermodifierad
cementbaserad fästmassa, ofta benämnd
fix. De vanligaste typerna av plattor är
våtpressade och torrpressade plattor.
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Avjämning på keramiska plattor

och/eller mattslipas med golvslipmaskin.
Ytan primas med Combimix primer
PP 600, som spädds 1:1. Spackeltorrpulver borstas in i ytan. Primern får torka in
med pulver före avjämning. Tanken med
cementpulvret är att primerns organiska
limmande bindning ska kompletteras
med torrpulvrets oorganiska cementbindningar och samtidigt bilda en sandpappersliknande yta. Golvavjämningen
kan sedan göras med Combimix samtliga
avjämningsprodukter.

Combimix pumpbil

Konstruktioner med vidhäftning
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5

Konstruktioner
utan vidhäftning

Vid avjämnig på underlag utan vidhäftning får avjämningsmassan andra
funktioner än vid avjämning mot underlag med vidhäftning. Här tar vi
bland annat upp svaga punkter på ett flytande golv, torktider och viktiga saker att tänka på vid läggning på olika underlag utan vidhäftning.
Vi ger även tips om hur du till exempel undviker sprickbildning.

Normalt förutsätter avjämning eller
spackling med cementbaserade avjämningsmassor ett underlag att vidhäfta
emot. Avjämningsmassan har i första
hand en avjämnande funktion och i
andra hand att föra över krafter till det
bärande underlaget. Vid flytande golv
har avjämningsmassan ingen vidhäftning till underlaget. Avjämningsmassan
har i första hand en bärande funktion
och i andra hand en avjämnande funktion. Exempel på vanliga tillämpningar
med flytande golv anges nedan:
• Förorenade betonggolv, asfaltsgolv
och liknande. På dessa kan inte
säker vidhäftning åstadkommas.

• Material med utfyllande och
värmeisolerande funktion såsom
cellplast, kompakterad stenkross,
dolomit, mekaniskt stabiliserad lös
lättklinker (leca).
• Ljudgolv, underlag av ljudisolerande
eftergivliga mattor liggande på fast
underlag oftast ett betongbjälklag.

”Vid läggning på underlag
utan vidhäftning har
avjämningsmassan i första
hand en bärande funktion och
i andra hand en avjämnande
funktion.”
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Flera av Combimix pumpbara avjämningsmassor har låg torkkrympning.
Detta är en grundläggande förutsättning
för att man ska kunna lägga ett flytande
golv utan vidhäftning. Då det flytande
golvet inte har någon vidhäftning till
underlaget måste det ha en viss tjocklek.
Erfarenhetsmässigt ska den vara 30 mm
för golv i bostäder och kontor. Hänsyn
tas då vid vanligen förekommande
belastningar både under byggprocessen
och under den slutgiltiga användningen
i bostad eller kontor. Ett flytande golv
har bäst bärförmåga inne i plattfältet. De
svagaste punkterna är hörn och kanter.
Då torkkrympningen i avjämningsmassan inte är försumbar måste man,
för att begränsa mängden sprickor, lägga
det flytande golvet på ett glidskikt. Det
kan vara en plastfolie, fiberduk, ljudmatta eller liknande. Glidskiktet viks upp

vid väggar, pelare med mera så att det
flytande golvet inte låses vid väggarna.
Det är också en fördel att underlaget
avjämnas innan glidskiktet läggas ut. I
ett jämntjockt flytande golv minimeras
spänningskoncentrationer och därmed
sprickbildning vilket alltid ska eftersträvas. För att minska sprickbildning gjuts
också en armering in i golvet. Teoretisk
sett ska denna förläggas till det flytande
golvets mitt för att få bästa funktion.
Men med hänsyn till de praktiska förutsättningarna förläggs den vanligen till
det flytande golvets underkant. Vid ytor
större än 10 m2 är det fördelaktigt att
använda byggarmeringsnät, till exempel
diameter 5 mm c/c 150 mm.
Vid pelare och inåtgående hörn uppstår också spänningskoncentrationer
som ofta medför att sprickor kan uppstå.
Här läggs med fördel en mjuk kantlist

mot vertikala ytor som till exempel
pelare och väggar.
Vid kraftig uttorkning av det utlagda
flytande golvet kan en fuktgradient (stor
skillnad mellan fukthalten i golvets yta
och inne i golvet) leda till att kantresning
uppstår. Golvet kröker sig uppåt vid golvets kanter. Denna effekt kan motverkas
genom att man primar ytan med Combimix primer PP 600, som späds 1:5, senast
dagen efter golvets läggning. Vänta
aldrig onödigt länge med att belägga ett
flytande golv med detta för att undvika
sprickbildning. Vid beläggning av det
flytande golvet med keramiska plattor
kan man med fördel lägga dessa redan
efter något dygn om man använder Combimix avjämningsmassor.

Flytande golv på förorenade
betonggolv, asfalt mm
På förorenade underlag kan det vara
angeläget att förhindra att föroreningarna tar sig igenom det flytande golvet.
Ett exempel är om golvet innehåller
skärolja. I sådana fall rekommenderas
användningen av plastfolie (åldringsbeständig polyeténfolie) som glidskikt. Vill
man minska risken för att folien skadas
under golvets utläggning kan man lägga
en fiberduk ovan plastfolien.

Flytande golv på dolomitkross

Ljudgolv
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Combimix Dolomitkross i kornfraktionen 3–5 mm bildar ett stumt och så
tätt underlag att avjämningsmassan
lägger sig på ytan. Denna konstruktion

10

Flytande golv på dolomitkross

!

På sidan 94 finns ett
seperat kapitel där alla
genomskärningar är samlade.
Stora, tydliga bilder med
beskrivande text.

kan ses som en hybrid mellan flytande
golv och konstruktion med vidhäftning.
Dolomitkross har fördelen jämfört med
krossat urberg att den inte innehåller
kvartsdamm. Dolomitkross är också torr
vid leveransen. På dolomitkrossen läggs
CM stålarmering ut innan spackling sker
i minimum 30 mm tjocklek med valfri
Combimix golvavjämningsprodukt. Val
av produkt sker med tanke på krav av
ytskikt och torktid.

Flytande golv på mekaniskt
stabiliserad lättklinker
Ett sätt att bygga upp ett installationsgolv är att lägga ut en bädd av lättklinker.
Använder man sig av grova fraktioner
till exempel 12–20 mm kan lättklinkern
blåsas på plats. Vid utläggningen av
lättklinkerbädden måste man se till att
den har stöd vid kanterna. Före utläggningen av det flytande golvet stabiliseras
Konstruktioner utan vidhäftning
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bäddens yta med en fiberduk och ett
byggarmeringsnät, till exempel diameter 5 mm c/c 150 mm. Fiberduken och
nätet medför att bädden blir gångbar
under avjämningsmassans utläggning.
11

Flytande golv på mekaniskt
stabiliserad lättklinker

Flytande golv på ljudmatta
Ett ljudgolv är uppbyggt som ett flytande
golv med en elastiskt matta (ljudmatta)
med god bärförmåga, som glidskikt. Vid
läggning av golvet är det ett ovillkorligt
krav att det flytande golvet inte har
någon stum kontakt med den konstruktion som ska isoleras, varken mot underlaget, vid väggar, rörgenomföringar eller
genomgående pelare. I de senare fallen
används en speciell kantremsa eller så
viks ljudmattan upp mot den vertikala
ytan.

golvet. Teoretisk sett ska denna förläggas till det flytande golvets mitt för att
få bästa funktion. Men med hänsyn till
de praktiska förutsättningarna förläggs
den vanligen till det flytande golvets
underkant. Ytorna ska armeras med byggarmeringsnät, till exempel diameter 5
mm c/c 150 mm eller CM Stålarmering.
Ett Combimix ljudgolv medger fritt val
av golvbeläggning utan att ljudkraven
åsidosätts.
Vid kraftig uttorkning av golvavjämningen i ljudgolvskonstruktionen kan
en fuktgradient (stor skillnad mellan

fukthallten i golvets yta och inne i golvet) ske så att kantresning uppstår. Golvet kröker sig uppåt vid golvets kanter.
Denna effekt kan motverkas genom att
man primar ytan med Combimix primer
PP 600 som späds 1:5, dagen efter golvets läggning. Vänta aldrig onödigt länge
med att belägga ett flytande golv för att
undvika sprickbildning. Vid beläggning
av det flytande golvet med keramiska
plattor kan man med fördel lägga dessa
redan efter något dygn om man använder Combimix avjämningsmassor.

12
Erfarenhetsmässigt bör man räkna med
en tjocklek på 35 mm med denna typ
av flytande golv. Lättklinker levereras
normal med en viss fukthalt bland annat
för att den inte ska damma för mycket
vid läggningen. Man måste vid projektering göra en bedömning om fukten
kan absorberas av närliggande material i
konstruktionen, till exempel torr betong
eller om man ska torka bädden genom
att blåsa luft genom den. Spackling sker
med valfri Combimix golvavjämningsprodukt. Val av produkt sker med tanke
på krav av ytskikt och torktid. Ska ytan
ligga öppen utan att beläggas en längre
tid (två veckor) ska den primas med
Primer PP 600 (spädd 1:5) senast dagen
efter spackling för att förhindra eventuell kantresning.

44

Golvpraktikan

Flytande golv på ljudmatta

När man dimensionerar ett ljudgolv
utgår man först och främst från det
bärande bjälklagets ljudegenskaper,
vanligen ett homogent platsgjutet eller
prefabricerat hålbetongbjälklag. Grundbjälklagets luftljuds isoleringsvärde
(R`w) måste först och främst ligga nära
det krav som ljudklassen kräver. Därefter
väljes ett ljudgolv som uppfyller kravet
på stegljudisolering (L`n,w) . Ett normalt
ljudgolv med Combimix avjämningsmassa bygger 35–50 mm där ljudmattan
bygger 5–20 mm. För att minska sprickbildning gjuts också en armering in i

Combimix golvpumpning

Konstruktioner utan vidhäftning
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Värmegolv

Att kombinera ett nytt golv med att installera en värmekälla i detta,
i form av elkabel eller ett vattenburet uppvärmningssystem har många
fördelar. Det vi tar upp i detta kapitel är hur man kan använda avjämningsmassor på ett rationellt och ekonomiskt sätt ihop med värmekällan. Det är av stor vikt att följa leverantören av golvvärmens tekniska
rekommendationer vad avser val av produkt, antal watt, täthet mellan
slingor och minsta täckning av slingorna etc.
När vill man ha golvvärme? En önskan
om golvvärme grundar sig inte bara på
en allmän strävan till komfort; utan
det finns också ”tekniska” skäl till att
anlägga golvvärme.
1. Golv med keramik och stenbeläggningar med hög värmeledningsförmåga leder effektivt bort värmen
från fötterna och golvet känns
mycket kallt även om det inte har
lägre temperatur än rumsluften.
2. Man vill använda sig av varmvatten med låg temperatur och
behöver en ”radiator” med stor yta.

Värmegolv värms både med elkablar
och varmvattenslang. I bägge fallen
passar avjämningsmassor som värmeöverförande medium. Erfarenheten sen ca
30 år tillbaka visar också att de påverkas
minimalt av de övertemperaturer från 24
upp till 50 grader, som kan förekomma i
ett golvvärmesystem.
”En önskan om golvvärme
grundar sig inte bara på en
allmän strävan till komfort”
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Kontakta alltid värmegolvsleverantören vid val av värmegolvsystem,
värmekälla, reglersystem, värmegolvskonstruktioner mm.
Elvärmesystem används främst i
utrymmen där man lokalt vill ha golvvärme och där möjligheterna att höja golvnivån är begränsade, t ex vid badrumsrenoveringar. För värmegolv används
både serieresistiv och självbegränsande
värmekabel. För den serieresistiva är
det särskilt viktigt att avjämningsmassan omsluter värmekabeln väl. Därför
används med fördel en självutjämnande
avjämningsmassa.
Kablarna har en diameter om ca 5 mm
och läggs ut med ett centrumavstånd om
100–150 mm. Det finns också tunnare
kabelar ner till någon millimeters tjocklek. Då är det fråga om lågvoltsystem
med spänning om 12 till 50 volt. Som
hjälp vid monteringen kan kablarna vara
fästa på nätmattor. Avjämningsmassan
bör täcka kabelns hjässa med minst 5
mm. Det är också lämpligt att använda
avjämningsmassor lämpade för tidig
beläggning. Dessa har bl a egenskapen
att de även torkar efter att massan är
belagd med tät beläggning genom bindemedlets efterhydratisering. Se kapitel 3
Uttorkning.
Som regel bör man vänta 30 dagar
med att sätta på värmen. Dessutom ska
man efter 30 dagar öka värmen i golvet
successivt. Forcerad uttorkning med
hjälp av värmekabeln innebär en risk för
försvagning av de cementbaserade produkterna. Fästmassan och fogmassan är
särskilt känsliga.
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Självbegränsande elkabel har den
egenskapen att dess effekt lokalt går ned
på grund av att golvtemperaturen lokalt
går upp under t ex en isolerande matta
alternativt att effekten går upp vid fönster där golvet kyls extra kraftigt.
Vattenburen golvvärme kräver normalt sett tjockare avjämningsskikt. I
klassiska värmegolvsystem används rör
med 20 mm ytterdiameter som förläggs
med ett centrumavstånd om 300 mm.
För detta system rekommenderas ett
täckskikt om 30 mm inklusive eventuell
klinkerbeläggning ovan slangens hjässa
för att få en jämn temperatur på golvets
yta. Slang för vattenburen värme levereras också i dimensionerna 8, 12 och
16 mm. Dessa läggs normalt sett också
tätare med ett centrumavstånd ned till
100 mm. Täckningen ovan slangens
hjässa kan då reduceras till 15 mm inklusive eventuell klinkerbeläggning. Rören
i de minsta dimensionerna lämpar sig
i första hand för mindre ytor på grund
av högre strömningsmotstånd (kortare
slingor). Det finns dock undantag mot
detta då ett större antal slingor används
på större golvytor. Det vanligaste materialet i värmeslangen är polyeten med
ett spärrskikt mot syrediffusion. Det
finns också slang i andra material såsom
EPDM-gummi.
För vattenburna golvvärmesystem
användes ofta normaltorkande avjämningsmassor för att hålla nere materialkostnaderna vid installationen. Det
är lämpligt att använda golvvärmen för
att torka ut avjämningsmassan innan
beläggningen installeras. Uttorkningen

kan försiktigt påbörjas en vecka efter att
avjämningsmassan lagts ut och sedan
hållas på en relativt låg nivå. Man ska
dock undvika forcerad uttorkning om
klinkerbeläggning redan har applicerats
på golvkonstruktionen.

Allt arbete med utläggning, inkoppling och testning av elkabel ska utföras
13

Värmegolv på underlag av
trä/spånskivor
Trä/spånskiva är ett vanligt förekommande undergolv i enfamiljshus. Som
undergolv är detta eftergivligt för belastningar och känsligt för fuktvariationer
genom att det sväller respektive krymper
då det fuktas upp respektive torkar med
varierande luftfuktighet. Avjämningsmassorna är både styvare och fuktstabilare än trä/spånmaterial. Därför
har de en stabiliserande påverkan på
konstruktionen.

Elburen golvvärme
på underlag av trä/spånksivor
Undergolvet ska vara rent och fritt från
rester från eventuellt tidigare material,
typ lim och mattrester. Spånskiveunderlaget dammsugs och fuktisoleras med
Combimix Primer PP 600 som spädes 5:1.
Låt primern torka innan nästa moment
utförs, vilket normalt tar någon timme.
Ett stålnät med en minsta diameter på
2,5 mm läggs på golvet och fästs med
lämpligt fästdon. Kabeln fästs tätt på
golvnätet med smältlim, buntband eller
clips. Fästpunkterna bör vara på ca 100
mm avstånd för att förhindra att kabeln
flyter upp när avjämningsmassan påförs.

Elburen golvvärme
på underlag av trä/spånksivor

!

På sidan 94 finns ett
seperat kapitel där alla
genomskärningar är samlade.
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av personal med rätt behörighet. Kontakta även eventuell plattsättare, rörläggare för att inhämta deras speciella krav
på var golvkabeln inte är lämplig att
montera.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 740, CM 760 eller
CM 780. Minsta tjocklek på spackelskitet är 15 mm för att få tillräcklig
hållbarhet i konstruktionen. Sedan kan
leverantören av värmegolvet ha krav på
täcksikt ovan kabelghjässa för att uppnå
tillräcklig värmespridning, läs därför
noga igenom leverantörens rekommendationer gällande detta. För eventuella
efterjusteringar kan CM 840 eller FF 830
lämpligen användas.
Tätskikt och eventuell mattläggning kan sedan ske först efter det
Värmegolv
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att de torktider som anges på vald
Combimix-produkt har uppnåtts. I
våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan
avjämningsmassan.

Vattenburen golvvärme
på underlag av trä/spånskivor
Undergolvet ska vara rent och fritt från
rester från eventuellt tidigare material,
14

Vattenburen golvvärme
på underlag av trä/spånksivor

typ lim och mattrester. Spånskiveunderlaget dammsugs och fuktisoleras med
Combimix Primer PP 600 som spädes 5:1.
Låt primern torka innan nästa moment
utförs, vilket normalt tar någon timme.
Ett stålnät med en minsta diameter på
2,5 mm läggs på golvet och fästs med
lämpligt fästdon. Slangen monteras tätt
på golvnätet med najtråd eller buntband.
Fästpunkterna bör vara på max 300 mm
avstånd för att förhindra att rören flyter
upp när avjämningsmassan påförs. Det
är dessutom en klar fördel om rören kan
vattenfyllas innan spackling för att få
mindre “flytkraft” i rören.
Allt arbete med utläggning, inkoppling
och läggning av slangen ska utföras av
personal med rätt behörighet. Kontakta
50
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även eventuell plattsättare, rörläggare
för att inhämta deras speciella krav på
var slangen inte är lämplig att monteras.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 740, CM 760 eller
CM 780. Minsta tjocklek på spackelskiktet är slangens tjocklek plus 10 mm för
att få tillräcklig hållbarhet i konstruktionen. Leverantören av värmegolvet
kan ha speciella krav på täcksiktet ovan
slanghjässa för att tillräcklig värmespridning ska uppnås. Läs därför noga
igenom leverantörens rekommendationer gällande detta. För eventuella
efterjusteringar kan CM 840 eller FF 830
lämpligen användas.
Tätskikt och eventuell mattläggning
kan sedan ske först efter det att de torktider som anges på vald Combimix-produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan avjämningsmassan.

att betongplattan med stor värmelagrande förmåga värms upp.
Kontakta alltid din värmegolvsleverantör om lämpligt reglersystem och om
hur betongplattan ska isoleras samt om
de har något extra krav på täckning av
kabelhjässa alternativt slanghjässa för
att få en jämn spridning av golvvärmen.
Har inte leverantören några synpunkter
på täckningstjocklek ovan slang/kabel
brukar man rekommendera minst 5 mm
som skydd under byggtiden.

Elburen golvvärme
på betongunderlag
Undergolvet ska vara rent och fritt från
rester från eventuellt tidigare material,
typ lim och mattrester. Den rengjorda
betongytan primas med Combimix Pri15

Vattenburen golvvärme
på betongunderlag

Värmegolv på underlag
av betong
Att spackla in en elburen värmekabel
eller ett vattenburet golvsystem när man
har ett betonggolv som underlag skiljer
sig egentligen inte mycket från då man
spacklar ett betonggolv utan värmegolv.
Det man bör tänka på är att förankra
kabeln eller slangen väl i undergolvet
för att undvika att behöva lägga på mer
avjämningsmassa än nödvändigt. Det är
också en fördel att vattenfylla slangen
innan golvspackling sker, för att på så
sätt minska flytförmågan i slangen.
När värmegolv läggs direkt på betong
får man ett relativt trögt system genom

inkoppling och testning av elkabel ska
utföras av personal med rätt behörighet.
Kontakta även eventuell plattsättare,
rörläggare för att inhämta deras speciella
krav på var golvkabeln inte är lämplig att
montera.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 700, CM 720, CM
740, CM 760, CM 780, CM 900, CM 920,
CM 940 eller CM 960. Vilken av dessa
produkter man väljer beror på vilket typ
av ytskikt eller torktid man har behov av.
För eventuella efterarbeten kan CM 840
eller FF 830 användas.
Tätskikt och eventuell mattläggning
kan sedan ske först efter det att de torktider som anges på vald Combimix-produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan avjämningsmassan.

Elburen golvvärme
på betongunderlag

mer PP 600 som spädes 1:3. Låt primern
torka innan nästa moment utförs, vilket
normalt tar några timmar.
Elkablarna fästs direkt på underlaget med smältlim efter att primern har
torkat. Lämpligt förankringsavstånd är
100 mm för att undvika att kablarna ska
flyta upp när avjämningsmassan påförs.
Allt
arbete
med
utläggning,

Undergolvet ska vara rent och fritt från
rester från eventuellt tidigare material,
typ lim och mattrester. Den rengjorda
betongytan primas med Combimix Primer PP 600 som spädes 1:3. Låt primern
torka innan nästa moment utförs, vilket
16

Vattenburen golvvärme
på betongunderlag

Värmegolv

51

normalt tar några timmar. Värmerören
fästs i rörhållare, levererade av rörleverantören, alternativt fäst i underlaget
med lämliga fästdon/lim. Lämpligt
förankringsavstånd är 300 mm för att
undvika att kablarna ska flyta upp när
avjämningsmassan påförs.
Allt arbete med utläggning, inkoppling
och läggning av slangen ska utföras av
personal med rätt behörighet. Kontakta
även eventuell plattsättare, rörläggare
för att inhämta deras speciella krav på
var slangen inte är lämplig att monteras.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 700, CM 720, CM
740, CM 760, CM 780, CM 900, CM 920,
CM 940 eller CM 960. Vilken av dessa
produkter man väljer beror på vilket typ
av ytskikt eller torktid man har behov av.
För eventuella efterarbeten kan CM 840
eller FF 830 användas.
Leverantören av värmegolvet kan ha
speciella krav på täcksiktet ovan slanghjässa för att tillräcklig värmespridning
ska uppnås. Läs därför noga igenom leverantörens rekommendationer gällande
detta.
Tätskikt och eventuell mattläggning
kan sedan ske först efter det att de torktider som anges på vald Combimix-produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan avjämningsmassan.

Värmegolv på underlag
av EPS-cement
EPS-cement är ett värmeisoleringsmaterial bestående av expanderade polystyrenkulor bundna med cement. De
52

Golvpraktikan

kvaliteter som idag är ute på marknaden
kan primas direkt med Combimix Primer
PP 600, som spädes 1:2. I de fall kulorna
är bristfälligt bunda måste ytan bindas
med en spackelslamma innan denna
kan primas. Dock är dessa inte speciellt
vanligt förekommande idag. EPS-cement
som användes under värmegolv bör vara
av självtorkande kvalitet och får högst ha
ett vattencemental på 0,4. EPS-cementen
beläggs med avjämningsmassa inom en
vecka efter dess utläggning. Avjämningsskikt på EPS-cement ska alltid armeras.

Elburen golvvärme
på underlag av EPS-cement
Den välbundna EPS-cementenytan
primas med Combimix Primer PP 600
som spädes 1:2. Låt primern torka innan
17

Allt arbete med utläggning, inkoppling och testning av elkabel ska utföras
av personal med rätt behörighet. Kontakta även eventuell plattsättare, rörläggare för att inhämta deras speciella krav
på var golvkabeln inte är lämplig att
montera.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 700, CM 720, CM
740, CM 760, CM 780. Vilken av dessa
produkter man väljer beror på vilket typ
av ytskikt eller torktid man har behov av.
För eventuella efterarbeten kan CM 840
eller FF 830 användas.
Tätskikt och eventuell mattläggning
kan sedan ske först efter det att de torktider som anges på vald Combimix-produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan avjämningsmassan.

Vattenburen golvvärme
på underlag av EPS-cement
Den välbundna EPS-cementytan primas
med Combimix Primer PP 600 som
spädes 1:2. Låt primern torka innan

Elburen golvvärme
på underlag av EPS-cement

nästa moment utförs, vilket normalt tar
någon timme. Ett stålnät med en minsta
diameter på 2,5 mm läggs på golvet och
fästs med lämpligt fästdon. Kabeln fästs
tätt på golvnätet med smältlim, najtråd
eller clips. Lämpligt förankringsavstånd
är 100 mm för att undvika att kablarna
ska flyta upp när avjämningsmassan
påförs.
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fästs med lämpligt fästdon. Värmerören
fästs på nätet med najtråd eller clips.
Lämpligt förankringsavstånd är 100 mm
för att undvika att värmerören ska flyta
upp när avjämningsmassan påförs. Det
är dessutom en klar fördel om rören kan
vattenfyllas innan spackling för att få
mindre “flytkraft” i rören.
Allt arbete med utläggning, inkoppling
och läggning av slangen ska utföras av
personal med rätt behörighet. Kontakta
även eventuell plattsättare, rörläggare
för att inhämta deras speciella krav på
var slangen inte är lämplig att monteras.
Lämpliga Combimix-produkter till
avjämningen är CM 700, CM 720, CM
740, CM 760, CM 780. Vilken av dessa
produkter man väljer beror på vilket typ
av ytskikt eller torktid man har behov av.
För eventuella efterarbeten kan CM 840
eller FF 830 användas.
Tätskikt och eventuell mattläggning
kan sedan ske först efter det att de torktider som anges på vald Combimix-produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskiktet alltid ovan avjämningsmassan.

Vattenburen golvvärme
på underlag av EPS-cement

nästa moment utförs, vilket normalt tar
någon timme. Ett stålnät med en minsta
diameter på 2,5 mm läggs på golvet och
Värmegolv
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avjämningsmassa som är i direkt kontakt med dessa plåtar då det finns viss
risk för korrosion på en längre tids sikt.
Då dessa plåtar ändå används finns
två alternativa lösningar:

Värmegolv på underlag
utan vidhäftning

Värmegolv på underlag utan
vidhäftning
Varför man vill lägga värmegolv utan
vidhäftning mot underlaget kan ha flera
orsaker. Vid ljudgolvskonstruktioner vill
man inte ha en fast konstruktion till
stomkonstruktionen för att ljud inte
överförs mellan de olika våningarna.
Man lägger då ett flytande golv på en
ljudmatta som skiljer spackelskiktet från
stomkonstruktionen vilket ger ett golv
utan “vidhäftning”. Ett annat exempel
är när man använder sig av värmefördelningsplåtar, då kan det var nödvändigt
att frilägga spackelskiktet från dessa pga
korrosionsrisken mellan golvavjämningen och aluminiumplåtarna. Det har även
betydelse av att man väljer en flytande
konstruktion då dessa plåtar skapar ett
underlag där spackel får vidhäftning
mot plåten. Som sedan i sin tur är dåligt
förankrad i underlaget medans spacklet
som hamnar mellan plåtarna får en
hundraprocentig förankring i underlaget
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vilket gör att spackelskicktet riskerar att
få sprickbildningar i dessa övergångar
mellan olika underlag.
När man har en bygghöjd på 50–150
mm som ska fyllas upp kan det vara
lämpligt att först lägga cellplastskivor i
passande tjocklek innan man lägger en
spackelkonstruktion på minst 30 mm
ovan cellplasten. Detta innebär också
att man lägger ett spackelskickt utan
vidhäftning. Nedan följer en beskrivning
av dessa tre konstruktioner som i stort
påminner om varandra.

Värmefördelningsplåtar på
underlag av trä/spånskivor (vänstra
konstruktionen)
Under senare år har det blivit vanligt att
förlägga slang för vattenburen värme i
värmefördelningsplåtar. Det kan vara
självbärande plåtar mellan balkar eller
plåtar som förläggs i utfrästa spår i
spånskivan alternativt i cellplasten.
I dag avråder man från att använda

1. En golvskiva bestående av golvgips
skruvas fast över värmefördelningsplåtarna. Gipsskivan primas
med Combimix Primer PP 600
som späds 5:1. Ett golvnät (CM
stålarmering) med en minsta
diameter på 2,5 mm läggs på golvet
och fästs med lämpligt fästdon.
Golvet avjämnas till en minsta
tjocklek på 25 mm med Combimix
CM 740, CM 760 eller CM 780. För
eventuella efterjusteringar kan CM
840 eller FF 830 användas.
2. Avjämningsmassan läggs som
en flytande konstruktion. En
fiberduk eller en plastfolie läggs
ut över underlaget och viks upp
vid väggarna så att en “tät balja”
uppstår. Detta för att undvika att
avjämningsmassan inte ska rinna
ner och få kontakt med aluminiumplåtarna. Ett golvnät med min
2,5 mm diameter alternativt ett
armeringsnät med 5 mm diameter
läggs ut på fiberduken/plastfolien.
Golvet avjämnas med minst 30 mm
tjocklek och lämpliga Combimixprodukter är CM 700, CM 720, CM
740, CM 760 eller CM 780. Vilken
av dessa produkter man väljer beror
på vilket typ av ytskikt eller torktid
man har behov av. Ska golvet ligga
öppet längre än 4 veckor utan att
ytskicktet monteras bör golven

direkt efter spackling primas med
Combimix Primer PP 600 med en
koncentration av 1:5 utföras.

Ljudmatta på underlag av betong
(konstruktionen mitt på bilden)
Ljudmattan monteras enligt leverantörens anvisning. Ett golvnät (CM stålarmering) av stål med en minsta diameter
på 2,5 mm läggs på golvet och fästs om
möjligt i ljudmattan med tejp eller lim
för att förhindra att nätet “flyter upp”
när spacklet påförs. Den elburna eller
vattenburna golvvärmeslingan fästs på
golvnätet med klipps eller tejp.
Golvet avjämnas till en minsta
tjocklek på 30 mm. Lämliga Combimixprodukter är CM 700, CM 720CM 740,
CM 760 eller CM 780. För eventuella
efterjusteringar kan CM 840 eller FF 830
användas.Vilken av dessa produkter man
väljer beror på vilket typ av ytskikt eller
torktid man har behov av. Ska golvet
ligga öppet längre än 4 veckor utan att
ytskicktet monteras bör golven direkt
efter spackling primas med Combimix
Primer PP 600 med en konsentration av
1:5.

Cellplastskivor på underlag av
betong (högra konstruktionen)
Cellplastskivor i lämplig tjocklek läggs
ut på underlaget. Underlaget måste vara
tämligen slätt för att skivorna ska ligga
still och inte skapa luftfickor mellan
skivorna och underlaget. Om underlaget
inte är tillräckligt slätt, så kan det vara

Värmegolv
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nödvändigt att avjämna det med en
golvavjämning innan cellplasten läggs
ut. Cellplastens tjocklek styrs av vilken
bygghöjd man vill uppnå. Spara minst 30
mm till golvavjämningen samt lägg på
den tjocklek som det tänkta ytskicktet
har.
En fiberduk eller en plastfolie läggs ut
över cellplastskivorna och viks upp vid
väggarna så att en “tät balja” uppstår.
Detta för att undvika att avjämningsmassan inte ska rinna ner och komma
under cellplasten som då kommer att
flyta upp. Ett golvnät (CM stålarmering)
med minst 2,5 mm diameter alternativt
ett armeringsnät med 5 mm diameter

läggs ut på fiberduken/plastfolien. Den
elburna eller vattenburna golvvärmeslingan fästs på golvnätet med klipps
eller tejp.
Golvet avjämnas med minst 30 mm
tjocklek. Lämpliga Combimix-produkter
är CM 700, CM 720, CM 740, CM 760
eller CM 780. Vilken av dessa produkter
man väljer beror på vilket typ av ytskikt
eller torktid man har behov av.
Om golvet ska ligga öppet längre än
4 veckor utan att ytskicktet monteras
bör golven direkt efter spackling primas
med Combimix Primer PP 600 med en
koncentration av 1:5.

!

På sidan 94 finns ett
seperat kapitel där alla
genomskärningar är samlade.
Stora, tydliga bilder med
beskrivande text.

Avjämning på värmegolv
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7

Industrigolv

Ett industrigolv ska klara av betydligt kraftigare påfrestningar i form av
tyngd, vatten och slitage. Därför är förberedelserna mer omfattande än
vid läggning av andra golv. Här går vi igenom de viktigaste momenten
och saker som är viktiga att tänka på. Vi tar även upp orsaker till fel
som kan uppstå för att du ska slippa göra om misstagen.

Combimix avjämningsmassor för industriell användning är dimensionerade
för att tåla direkt belastning utan någon
lastfördelande beläggning. Combimix
användning av pumpbara avjämningsmassor för industriellt bruk möjliggör
att på mycket kort tid åstadkomma ett
kvalificerat industrigolv. Som exempel
kan 2000 m2 industrigolv utan problem
läggas på en dag. Combimix avjämningsmassor för industriändamål lämpar sig
både för nyproduktion och renovering
av industrigolv. Massorna användes inte
bara i industrin för produktion-, transport- och lagerytor, utan även i andra
miljöer där rustika golv passar. Det kan

vara gallerior, affärslokalytor, garage,
vind och källarkorridorer i bostadshus
med mera.
En lyckad läggning av ett industrigolv kräver mer förberedelser än
en vanlig avjämning där resultatet
ska beläggas med en golvbeläggning.
”En lyckad läggning av ett
industrigolv kräver mer
förberedelser än en vanlig
avjämning där resultatet
ska beläggas med en
golvbeläggning.”
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Combimix industrigolvsprogram innehåller fyra olika industrigolv:
• CM 900 som är ett uppbyggnadsmaterial då stora avvikelser på
golvet kräver spackling i två skikt.
• CM 920 är avsedd som toppbeläggning i lätt industri och lämplig som
underlag för massagolv.
• CM 940 är till för toppbeläggning i
tuff industrimiljö.
• CM 960 är testad och godkänd att
användas utomhus i salt miljö.

Industrigolvets konstruktiva
uppbyggnad
Konstruktivt består ett industrigolv
med avjämningsmassa av en bärande
betongplatta med en kraftfördelande
beläggning av avjämningsmassan av
industrityp (CM 920, CM 940 eller CM
960). För CM 940 är minsta beläggningstjockleken 3 mm och största 15 mm. Då
det finns behov av större upprättning
av golvet avjämnas golvet först med CM
900 dels för att det är ett material med
mindre krympkrafter, men framför allt
för att detta är en ekonomiskt bättre lösning. CM 920 är en industrimassa som
kan läggas i tjocklekar om 5–30 mm.

Kraven på det färdiga golvet
Vid starten av ett industrigolvsprojekt
ska man gå igenom hur den verksamhet
man kommer ha i lokalerna kommer att
påverka golvet.
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Mekanisk belasting:
a. Intensiv trafik av både tyngre och
lättare truckar.
b. Intensiv trafik av lättare truckar.
c. Intensiv gångtrafik, enstaka
passager av pallyftare.
d. Enbart gångtrafik.
För kategori a och b kan man överväga
att använda CM 940 eller CM 960. CM
940 ger en jämnare yta och är att rekommendera vid renodlad trucktrafik i
till exempel truckgångar med krav på
”superflatness”. CM 960 är att rekommendera i miljöer där man förutom
intensiv trucktrafik kan befara stor risk
för repande påkörningar. För kategori c
och d lämpar sig CM 920 förutom de två
redan nämnda produkterna.

Kemisk belastning
• Temporär vattenbelastning.
• Permanent vattenbelastning.
• Kemikalier med lågt pH-värde.
Combimix produkter har god motståndsförmåga mot vattenbelastning. I
miljöer där golvet både utsätts för permanent vattenbelastning och samtidig
mekanisk belastning måste golvet ges
ett permanent skydd mot vatteninträngning. Golven bör också ges en kemikalieskyddande beläggning i miljöer med
kemisk belastning.
För övrigt tål golven samma kemikalier som betong. Stänk av oljor, fetter och

basiska vätskor orsakar ingen nämnvärd
nedbrytning förutom missfärgning.
Sura vätskor (saltsyra, mjölksyra) verkar
direkt nedbrytande på golven.

Golvtoleranser

Tillgänglig tid
• Förberedelser, rengöring m.m.
• Läggning, avjämning.
• Efterbehandling, portätning m.m.

Combimix industrigolv tål värme i samma utsträckning som betonggolv.

Särskilt vid renovering av industrigolv
är det ofta viktigt att minimera renoveringstiden. Tiden för primning, utpumpning och läggning av avjämningsmassan
brukar vara relativt lätt att uppskatta.
Vid renoveringsprojekt kan provrengöring av delytor utföras för att den
totala tiden för rengöringen ska kunna
uppskattas.
Efterbehandlingen efter avjämningsmassans utläggning kan normalt göras
redan dagen efter. Ofta används vattenspädbara produkter för efterbehandling.
Man ska då vara medveten om att dessa
kräver minst en veckas härdning för att
uppnå full hållfasthet.
Behandlingar i form av impregneringar av golvet förbättrar städbarheten,
men ger i allmänhet ingen vätsketäthet.
För vätsketäthet krävs en väluthärdad
film uppe på golvet.

Ljusreflektion

Golvarea

• Buktighet.
• Lutningar.
• Fasta anslutningspunkter.
• Befintliga nivåer.
• Avjämningsbehov.
Även när man använder sig av Combimix
pumpbara självutjämnande massor är
det viktigt att man medvetet styr massan dit den behövs för att ge golvet rätt
planhet och nivå. Inte minst vid krav
på super flatness krävs noggranna förberedelser i form av avvägning av det
befintliga underlaget samt uppunktning
till det färdiga golvets nivå.

Värmebelastning

Golvets ljusreflektion bidrar ofta till den
allmänna belysningen. Det kan alltså
ibland vara lämpligt att måla delar eller
hela golvet i en ljusreflekterande färg.
Denna åtgärd måste vägas mot nackdelarna med en ljus färg i form av ökade
underhållsinsatser.

• Uppdelning i läggningsetapper.
• Förläggning av gjutfogar.
En korrekt uppskattning av golvets yta
är naturligtvis viktigt för beräkning av
materialåtgången. Det är också viktigt
att man analyserar i vilken ordning olika
delytor kan beläggas, samt fastställer var
det är lämpligt att förlägga arbetsfogar.
Industrigolv
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Skötselrutiner
Inget golv fungerar tillfredställande om
det inte sköts på ett korrekt sätt. Ta därför tidigt i planeringen kontakt med den
underhållsresurs som ska sköta golvet.
Det är viktigt att man väljer en efterbehandlingsmetod som passar ihop med de
städrutiner som kommer att tillämpas
vid golvets användning.

Undersökning och preparering
av underlaget
Nygjuten betongplatta, prefab
Vid nyproduktion finns det tillfälle att
optimera underbetongen som underlag
för avjämningsmassan. Teoretiskt sett
kan man belägga nygjuten betong redan
efter någon vecka när betongens yta
hunnit torka upp så mycket att primern

kan bilda en ordenlig film och vidhäfta
väl till underlaget. Problemet är att
undvika krymprörelser i betongen som
medför att sprickor uppstår i avjämningsmassan. Åtgärder för att krymprörelser i betongen inte ska medföra
sprickbildning är att använda en betong
med så låg krympning som möjlig. För
att åstadkomma detta ska man inte välja
onödigt hög betongkvalitet, C30 räcker i
de flesta fall. Underlaget behöver också
hinna krympa innan industrimassan
läggs ut. För vanliga avjämningsprojekt,
där man ska lägga golvbeläggning som
tål en viss rörelse hos underlaget, brukar
betongplattan kunna avjämnas efter 28
dygn. För industrigolv är sex månader
lämpligare för en lågarmerad platta.
Alternativet är att armera plattan för att
förebygga sprickbildning.
För prefabricerade betonghålsbjälklag

uppstår med tiden rörelser mellan
elementens långsidor och vid upplagen. Beläggs elementen med avjämningsmassa måste man räkna med att
sprickor kan uppstå där. TT- kassetter
med en armerad pågjutning ger mindre
sprickbildning.
Beträffande rengöring, se avsnittet
om konstruktionsbetong.

Renovering av befintlig
betongplatta.
En befintlig betongplatta kräver betydligt mer förundersökningar än en nygjuten betongplatta som beläggs med en
industrimassa. Följande undersökningar
bör göras:
• Undersökning av betongytans
vidhäftningshållfasthet, läggning
av provyta med efterföljande
dragprov.
• Undersökning av betongplattans
bärighet.
• Kartläggning av fogar och grövre
sprickor.

Borttagning av cementhud före läggning av Combimix industrigolv
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• Kartläggning av underlagets
höjdnivåer.
Betongytan har under åren nötts ned
och förorenats. Undersökningen inleds
med en okulär besiktning. Områden med
särskilt svåra föroreningar till exempel
skärolja eller asfaltbeläggningar noteras.
Sprickor, arbetsfogar och rörelsefogar
ritas in på en ritning. Rörelsefogar i
befintlig betongplatta ska märkas ut och
sågas upp i det nya avjämningsytskiktet

för att sen mjukfogas. Detta för att de
fortsättningsvis även ska kunna fylla
sin funktion som rörelsefogar. Underlaget avvägs för att erhålla mätdata för
en massaberäkning. En bra avvägning
”En befintlig betongplatta
kräver betydligt mer
förundersökningar än en
nygjuten betongplatta
som beläggs med en
industrimassa. ”

underlättar också för läggaren att lägga
in lutningar i golvet i syfte att optimera
materialåtgången.
För att åstadkomma ett så bra underlag som möjligt är det lämpligt att lägga
ut basmassa i lågområdena (CM 900) och
lämna så mycket höjd att industrimassan (slitskiktet) kan läggas i jämnt skikt
över hela ytan.
På underlag som är plana och släta
kan vidhäftningstester göras direkt mot
underlaget.
Vid större renoveringsprojekt är det
som regel lämpligt att lägga ut provytor.
Är man bara ute efter att undersöka
vidhäftningen till underlaget kan provytorna göras 0,5 m x 0,5 m. Vill man
också kunna bedöma sprickbildning
och hur ytan uppför sig vid truckpassager bör ytan göras i storleksordningen
10 m2. Vid utförande av provytan
rengörs, primas och beläggs ytan som
avsett. Vid användning av industrimassorna bör denna härda minst en vecka
innan vidhäftningsmätningar utförs.
Industrigolv
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Rengöringsmetoder, se avsnittet om
konstruktionsbetong. Förutom de torra
metoderna som beskrivs där kan det
vara lämpligt att överväga att använda
en våt metod, ofta som ett komplement
till en torr metod eller som enda metod.
Maskinhjälpmedel vid våta metoder är
skurmaskiner, ång- och högtryckstvätt
och våtdammsugare. En fördel med ångtvätt är att man inte behöver använda så
mycket tvättmedel, ångan lyfter smutsen och tvättmedlet behövs bara för att
hålla smutsen i dispersion den tid det
tar att samla upp tvättvattnet med våtdammsugaren. Det finns tvättmedel på
marknaden som inte behövs sköljas bort
efter rengöring. Det är dock viktigt att
man vid våta rengöringsmetoder väntar
med primningen tills undergolvet har
uppnått sådan yttorrhet att primern kan
tränga in i undergolvet.
I och med att det gamla golvet ska
renoveras kan detta innebära att det
renoverade golvet kommer utsättas för
tyngre trafik. Kontrollera därför att den
bärande betongplattan har tillräcklig
bärförmåga.

Utläggning av avjämningsmassan.
Principen för utläggning av avjämningsmassor är att massan pumpas ut i
våder, parallellt med rummets kortsida.
Beroende på hur tjockt material man
behöver lägga anpassar läggaren sin
gånghastighet. Normalt bör läggaren
komma tillbaka inom 5 minuter och
lägga en ny våd för att öppenheten hos
massan ska vara tillräcklig för att flyta
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ihop på ett tillfredställande sätt. Läggaren kan också påverka tjockleken hos
beläggningen genom att variera hur tätt
inpå den gamla våden den nya våden
läggs.

Maskinsystem
Mindre ytor kan läggas för hand. Man
har då två blandningskärl där man kan
blanda 4–5 säckar, ca 50 liter. Man bör
dock vara minst tre man som lägger massan. Två man som knäcker säck, mäter
upp vatten och hjälper till att hälla upp
den färdigblandade massan i en mindre
hinkar och en som ansvar för utläggningen av massan.
Ytor > 50 m2 lägges lämpligen med
blandarpump. Om inte blandarpump
har ett efterblandningstråg är det mycket viktigt att den pump som används är i
god kondition och konstruerad så att den
blandade massan får en tillräcklig blandning för att uppnå ett optimalt resultat.
Minsta slanglängd ska vara 60 m för
massans mognadsprocess.

Handverktyg
Som ett komplement till industrimassans egen självutjämnande förmåga
används en tandad spackel på skaft som
dras lätt i ytan. Detta görs direkt efter
att materialet är utlagt för att aktivera
massans yta. Alternativt används en
piggroller eller en gallervält.

Avgränsning av delytor
Längden hos läggningsvåderna är
beroende av blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Vid
breda industrihallar brukar man lägga in
avgränsningar på 10–15 meters avstånd.
För golv med små golvtoleranser, så kal�lade superplana golv, är det lämpligt att
hålla nere läggningsbredden till 6–10
m. Avgränsarna placeras lämpligen vid
pelarrader, redan befintlig fog i underlaget eller där väggar ska ställas. I allmänhet är det viktigt att arbetsfogarna där
man tar bort avgränsarna blir prydliga.
I större hallar läggs lämpligen först vartannat fack, som får härda så mycket att
en skyddstejp kan fästa på kanten. När
man fyller upp bredvidliggande fack med
massa kan man hindra att denna rinner
över den intilliggande redan härdade
massan. Man ska dock vara medveten
om att dessa skarvar aldrig blir helt
osynliga utan kommer framträda på det
färdiga golvet.

Primning
Att primningen av underlaget utförs
omsorgsfullt är särskilt viktigt vid
industrigolv.
Primningen utförs i två omgångar
med primer PP 600. I första omgången
spädes primern med 5 delar vatten (1:5
) och borstas in i ytan. I andra omgången
spädes primern med 3 delar vatten (1:3)
och hela ytan blöts noggrant med primer. Målsättningen med primningen är
att åstadkomma en tunn och stark heltäckande film med god vidhäftning på

underlaget. Ibland läggs för mycket primer i tron att detta ska vara bra. Men det
kan istället medföra mer porer och även
en ökad sprickbildning. Är primerskiktet
”Att primningen av underlaget utförs omsorgsfullt
är särskilt viktigt vid
industrigolv. Primningen
utförs i två omgångar med
primer PP 600. ”

tjockt härdar det ofta inte ordenligt utan
skapar istället ett oönskat glidskikt.

Nivåangivelser ”uppunktning”
För att styra avjämningsmassan till en
nivå som man vill ha den, måste man
märka ut de önskade nivåerna med
Combimix nivåpinnar avklippta i rätt
höjd. Vid små golvtoleranser bör nivåangivelserna placeras i ett rutnät ner till
en meters sida. Nivåangivelserna kan tas
bort efterhand som massan lagts ut eller
täckas med någon millimeter massa.

Utpumpning av
avjämningsmassan, provning av
flytförmågan
Vid början av en industrigolvsläggning
är det viktigt att massan har en riktig
konsistens redan från början. Det kan
tyvärr innebära en del materialspill som
man måste pumpa in i uppsamlingskärl
som sedan deponeras. Beträffande
bedömningen av konsistensen se avsnitt
om materialegenskaper.
Industrigolv
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Efterbehandling av den
färdiga ytan
Till skillnad från betong innehåller
industrimassor en polymertillsats som
motverkar dammbilding. Ofta vill man
ändå ge ytan en efterbehandling som gör
ytan mindre sugande. Detta underlättar
våtrengöring. Alternativet är att påföra
så mycket material att detta bildar en
vätsketät film. De dammbindare, polishtyper och lacker som lämpar sig för
industrimassor är vattenspädbara och
kan läggas redan något dygn efter industrimassans utläggning. För att erhålla
en stark tät film läggs efterblandaren i
flera tunna skikt.
På marknaden finns också system som
består av en grundning, portätning med
en vattenspädbar polymer eller vattenglas. Ovan grundningen läggs sedan en
såpa eller tvättvax som löpande förnyas
vid våtstädning av golven.

Diagnos av uppkomna defekter
»»Tidiga sprickor:

Uppkommer när materialet utsätts för
något som gör att det torkar ut på ytan
och ytspänningkrafterna drar sönder
det. Alternativt utsätts materialet för
efterrinning innan det ännu uppnått en
inre hållfasthet.
»»Sena krympsprickor:

Uppkommer i ett sent skede av torkprocessen när krympspänningen i materialet överskrider draghållfastheten.
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»»Bom, delaminering:

Beläggningskiktet har släppt från underlaget när ytdraghållfasthet hos underlaget överskridits
»»Sprickor från underlaget:

Underlaget rör sig i förhållande till
avjämningsmassan. Orsakan kan vara
att underlaget rör sig på grund av förändringar i fuktbelastningen (till exempel
förändring i grundvattennivån) eller
trafikbelastningen.
»»Porer:

Primningen är inte tillräckligt noggrant
utförd (luftporer genom beläggningen).
»»Separation:

Vid för hög vatteninblandning sjunker
den grövre sanden till botten. Finmaterialet och blandningsvattnet lägger sig
på ytan och bildar ett svagt ytskikt. Låg
temperatur efter läggningen kan även
bidra till separation.

kantslip försedd med diamantverktyg.
Avjämningsmassan mellan sågsnitten
bilas bort och ny massa av samma typ
”Varje justering med
slipmaskin eller spackel
kommer att synas tydligt.
Det är omöjligt att
återskapa den ursprungliga
färgen och ytstrukturen.”

som i övriga golvet tillförs lagningen.
Vid de tillfällen som lagningar ska
utföras där färgavvikelser kan accepteras, används CM 840. Ytan som ska
spacklas primas med primer PP 600
spädd 1:3 innan spackling. Dessutom
tillsätts det blandningsvattet som ska
tillsättas CM 840 med 20 % primer
innan blandning sker.

Kvalitetssäkring, egenkontroll
• Projektgenomgång.
• Dokumentation av underlagen före
läggning.
• Provning av konsistensen hos den
färdigblandade massan.
• Kontroll av golvtoleranserna på det
utlagda golvet.
• Kontroll av vidhäftning, eventuell
sprickbildning och bom.
Inför varje golvläggningsprojekt bör en
projektgenomgång göras med alla berörda. Omfattningen av dokumentationen
och egenkontrollen anpassas efter projektets karaktär.
Kontakta Combimix för hjälp med
projektering av industrigolvet i god tid
innan arbetet ska utföras så att tid finns
för att göra nödvändiga provtagningar.

»»Nyansavvikelse:

Nyansavvikelser kan förekomma och
anses som en naturlig del av produkten.

Reparation av skador
Vid läggning av avjämningsmassor av
industrityp bör man göra rätt från början. Varje justering med slipmaskin eller
spackel kommer att synas tydligt. Det är
omöjligt att återskapa den ursprungliga
färgen och ytstrukturen.
Ett sätt att utföra en proper lagning är
att avgränsa skadan med sågsnitt från en
Industrigolv
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TK-råd gällande
golvtoleranser

TK-råden belyser golvbranschrelaterade problem eller oklarheter som
uppkommit och ger information eller en branschrekommendation i
frågan. Det är Golvbranschen, GBRs Tekniska kommitté (TK) som tar
fram dessa råd. Vi har här valt ut två viktiga TK-råd.

Golvbranschens Riksorganisation, GBR,
är en branschorganisation som arbetar med bl.a. information, forskning,
utbildning samt teknisk och juridisk
rådgivning till anslutna företag. Inom
organisationen finns entreprenörer,
golvfackhandlare och leverantörer
representerade i två branschföreningar; Golvåterförsäljarnas förening och
Golvleverantörernas förening. De två
föreningarna samverkar i branschgemensamma frågor genom representativt
sammansatta styrelser, kommittéer och
övriga organ. Den övergripande kommittén för tekniska frågor är GBRs Tekniska
Kommitté (TK), där både entreprenörer

och leverantörer finns representerade.
TK behandlar aktuella golvtekniska frågor och sammanfattar branschrekommendationer i så kallade TK-råd.
”GBRs Tekniska Kommitté
(TK), behandlar aktuella
golv-tekniska frågor och
sammanfattar branschrekommendationer i så
kallade TK-råd.”
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Hur man mäter buktighet
Följande beskrivning tar utgångspunkt i
råd och anvisningar till AMA Hus 08 för
mätning av buktighet.

Var mäter man?
Mätning ska ske på det mest ogynnsamma stället på ytan. Detta innebär att det
med stor sannolikhet behövs flera mätningar för att hitta detta läge. Försök att
placera rätskivan på toppar eller i dalar.

Utrustning
• Rätskiva (balk med ben), finns i
längderna 2 m och 0,25 m.
• Mätkil, vanligen är kilen graderad
för direkt avläsning

Hur mäter man?
Rätskivan i exemplet nedan har en längd
av 2 m och ben/dubbar med en höjd av 20
mm. Maximal buktighet genom att mäta
det ogynnsammaste stället där dubbarna placeras toppar eller dalar, enligt
figurerna nedan. Verktyget kan komma
att luta vid mätning d.v.s. inte vara i våg.
Vid mätning av buktighet tas ingen hänsyn till hur golvet lutar.
Avvikelsen mäts med mätkil som appliceras under rätskivan. Vanligen är kilen
graderad för direkt avläsning.

Vad är toleransen?
Vid en och samma placering av rätskivan
får (20 minus Hl) uppgå till det maximala
mått som anges i tabellen nedan (AMA
Hus). Alternativt vid en och samma

Diagram: GBR

Diagram: GBR

Avvikelsen mäts med mätkil som appliceras under rätskivan.

Mätlängd

Maximal avvikelse
Klass A

Klass B

0,25 m

1,2 mm

1,2 mm

2,0 m

3,0 mm

5,0 mm

”Mätning utförs med
anvisad kil som appliceras
mellan underlaget och rätskivan på mest ogynsamma
plats för att hitta maximal
avvikelse enligt tabellen.”

placering får (H2 minus 20) uppgå till
det maximala mått som anges i tabellen.
Normalt accepteras klass A, d.v.s. att H
ligger mellan 17 och 23 mm vid mätning
över 2 m, vilket innebär en maximal
avvikelse pä 3 mm.
I AMA Hus anges att undergolv och
samtliga av undergolvets ingående materialskikt, för ytskikt av massiva golv,
lamellparkett, fanergolv och laminatbräder ska uppfylla klass A.

Rätskiva (balk med ben), ﬁnns i längderna 2 m och 0,25 m.
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Närliggande toppar och dalar
Här finns en dal på 3 mm samtidigt som
det finns en topp på 3 mm. Utförs mätningen på detta sätt skulle toleransen för
buktighet på ±3 mm godkännas. Kravet
klaras precis. Däremot anger AMA att
det mest ogynnsamma läget ska väljas.
Därför förskjuts rätskivan vilket ger
ett annat läge, där kraven inte längre

uppfylls. Toppen erhåller en buktighet
som överskrider 3 mm. Kravet klaras
alltså inte.
Om dal och topp ligger mycket nära
varandra används en rätskiva på 0,25
meter och avvikelsen jämförs med motsvarande krav.

Längden på rummet (mm)
600

= Maximal tillåten lutning (mm)
Diagram: GBR

Formel för beräkning av maximal lutning

Krav på maximal lutning - på undergolv och ytskikt
2m

+ 3 mm
- 3 mm
Diagram: GBR

Närliggande toppar och dalar

Kraven för lutning anges i AMA Hus,
men kan vara svåra att tolka. Här får du
tips på hur du får fram kravet på maximal lutning i ditt utrymme.

Så här beräknar du:
Kravet på lutning beräknas från ena väggen till väggen mittemot. Ta längden på
rummet (mm) och dela med 600. Då får
du svaret hur många mm golvet får luta.

OBS! Kontrollera detta:
» Är ditt svar mindre än 8 mm?

Exempel: Ett litet utrymme som är 3 m
långt får enligt regeln luta 3 000/600 = 5
mm, men eftersom det inte ställs högre
krav än 8 mm betyder det att golvet ändå
får luta upp till 8 mm.
» Är ditt svar mer än 20 mm?
- Då måste du avrunda ned till 20 mm.
Det får aldrig luta mer än 20 mm.
Exempel: Ett stort utrymme som är 15 m
långt får enligt regeln luta 15 000/600 =
25 mm, men eftersom det aldrig får luta
mer än 20 mm betyder det att golvet får
luta maximalt 20 mm.

- Då får du avrunda upp till 8 mm. Det
ställs inte högre krav än 8 mm.

Diagram: GBR

Rätskivan förskjuts vilket ger ett annat läge,
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Fuktmätning
enligt GBR

Precis som att det finns en standardiserad mätmetod för att mäta fukt
i betong finns det nu en för golvavjämningsmassor. Metoden har utvecklats av WSP, GBR och RBK. Den har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF och GAGG. Golvbranschen har enats
om den branschgemensamma metoden.

Det finns numera en branschgemensam
metod för att mäta den relativa fuktigheten (RF) i en golvavjämningsmassa.
Golvbranschen står bakom metoden och
rekommenderar den som standard för
fuktmätning på avjämnade golvytor. I
korthet går metoden ut på att prov tas
genom hela golvavjämningens tjocklek
med en 35 mm borrkärna. Det uttagna
provet krossas sedan och därefter
bestäms den relativa fuktigheten i laboratoriemiljö. Mätmetoden är avsedd
för cementbaserade och gipsbaserade
avjämningsmassor av olika tjocklekar.
Mätning kan ske när avjämningsmassan är under uttorkning och vid kontroll

av RF efter ytbeläggning. Metoden är
avsedd för ”normaltorkande” avjämningar. Fuktmätning i ett tidigt skede av
typen ”självtorkande” avjämningsmassor ger inte relevanta mätvärden. Kan
fuktutbyte ske mellan avjämningsmassa
och underlag måste även underlaget tas i
beaktande vid utvärdering av hela golvkonstruktionens fukttillstånd.
”Det finns numera en
branschgemensam metod
för att mäta den relativa
fuktigheten (RF) i en
golvavjämningsmassa. ”
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Viktigt att tänka på innan
borrning.
För att minimera alla felfaktorer finns
det några viktiga saker att tänka på
innan du börjar borra.
1. För att få tillräckligt med material ska
en minst 15 mm tjock kärna urborras.
Vid tunnare skikt tas flera kärnor ut
till en total tjocklek om minst 15 mm
erhålls.
2. Mät golvavjämningens temperatur.
3. Markera eller lokalisera golvvärme
eller armeringsrör.
4. Eventuell åverkan på underliggande
plastfolie, luftspaltbildande matta
eller ljudisolering noteras alltid som
en kommentar i mätprotokollet.

Framgångsrik borrning
När du är redo att ta själva provet finns
det även här en rad saker som är viktiga
att tänka på och beakta.
1. Tid mellan att kärnborrning startats
till dess att kärnan frigjorts och ligger
i plastpåse ska maximalt vara 40
sekunder plus 20 sekunder per 10 mm
tjocklek.
2. För att minska risken för kondens är
det viktigt att provbehållaren är varm
när provmaterialet placeras i denna.
Förvärm gärna provbehållaren med
händerna eller förvara provbehållaren
i innerfickan.
3. Borrning sker för uttag av borrkärna
genom hela avjämningens tjocklek.
Borrning sker med torrborrning
utan styrborr och utan användning
av kylvatten. Lyft upp borret var

20:e sekund. Avbryt när borret nått
underliggande skikt.
4. Dammsug hålet innan du tar bort
materialet. Borrkärnan knäcks loss
med en mejsel. Använd vid behov
tång för att få upp provkroppen ur
borrhålet. Avlägsna eventuella rester
av underlaget från borrkärnan.
5. Mät provkroppens yttemperatur
mitt på sidan av borrkärnan. Om
den är under 35 °C noteras denna i
mätprotokollet för uttagning av prov.
Om yttemperaturen överstiger 35 °C
kastas borrprovet.
6. Materialet placeras omedelbart i plastpåse för krossning. Knip ihop påsens
öppning med handen för att minimera
fuktutbytet med omgivningen.
7. Om hela borrkärnan inte kunde tas
ur hålet rekommenderas att ett nytt
prov tas.

Krossning av provet
Det finns flera viktiga saker att tänka
på när du ska krossa provet. Följer du
dessa så noga som möjligt minimerar du
felkällorna.
1. Tid från påbörjad krossning till placering i provbehållare får inte överstiga
90 sekunder. Efter krossning får
kornstorleken högst vara 10 mm.

GBR metoden
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2. För att förhindra spridning av
material och fuktavgång krossas
provet i en plastpåse. Se till att påsen
är försluten (förslagsvis med handen)
tills krossningen är avslutad.

3. Krossa provet genom att knacka med
hammaren tills avsedd kornstorlek
uppnås.
4. Häll omedelbart ner allt provmaterial,
från både plastpåsen samt större
partiklar från underlagsplattan, i
provbehållaren. Används fler än ett
provrör noteras detta som en kommentar i mätprotokollet.
5. Förslut provbehållaren.
6. Efter avslutad borrning och krossning kontrolleras golvavjämningens
tjocklek och noteras i protokollet.
Numrera hålet med en vattenfast
markeringspenna.
7. Fyll i datum och tidpunkt för provtagningen samt resterande uppgifter
och eventuella kommentarer i
mätprotokollet.

Minimera felkällor vid
transporten
Provbehållarna och transportbehållarna
ska skyddas mot temperaturvariationer
under transport för att minimera kondensrisken. Om prover skickas med post
eller transportfirma bör en temperaturlogger placeras ihop med proverna för att
möjliggöra en efterkontroll.

På laboratoriet
Här går vi inte in på hur själva mätningen
går till på laboratoriet. Det är en relativt
komplicerad process. Men är du intresserad kan du givetvis du läsa mer om det
på golvbranschen.se

Fuktmätning enligt GBR
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Kvalitets- och
miljömärkningar

Det är lätt att bli förvirrad av olika märkningar, certifieringar och miljöbedömningar som florerar på marknaden. En del är obligatoriska, andra
helt frivilliga. En del drivs av branschorganisationer, ideella föreningar
eller myndigheter, andra av vinstdrivande företag.

En märkning eller certifiering får ses
som en garant för att varan eller tjänsten
uppfyller vissa krav, därmed inte sagt att
den per automatik är bättre än en icke
certifierad dito. Det är i princip upp till
organisationen att ställa de krav man vill
och bedöma produkten utifrån de kriterier man själv tycker är viktiga. Alltså
kan i princip en och samma produkt
hamn på “svarta listan” i en databas men
få guldstjärna i en annan. Som köpare av
en tjänst eller vara kan det därför vara av
vikt att veta vad de olika systemen står
för, denna information finns i allmänhet
på respektive bedömningsorgans hemsida. Vi leverantörer har en viktig roll
att spela i det hela, det är trots allt våra

produkter som bedöms. Vi måste öka vår
kunskap inom området samt dela med
oss av den kunskapen till våra kunder.
Man kan enkelt uttryckt dela upp
enligt följande, GreenBuilding, LEED
och BREAM bedömer hela huset (byggprojektet) medans BASTA, SundaHus,
P-märket, Byggvarubedömningen, GreenGuard och CE-märkningen bedömer
enskilda produkter.
”Alltså kan i princip en och
samma produkt hamn på
“svarta listan” i en databas
men få guldstjärna i
en annan. ”
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P-märke
P-märkning är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal
produkter. P-märkningen innebär att
produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra
och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är
typprovad, att tillverkarens egenkontroll
övervakas av SP och för vissa produkter
innebär det också att installation/montage kontrolleras. P-märkningen kan
sägas har kommit till på grund av den
lokala svenska byggmarknadens krav.
P-märkningen bygger också till största
delen på europeiska provningsstandard.
P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i
svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för
CE-märket.

Vad innebär det att en
golvavjämningsprodukt är
P-märkt?
Vid val av provningsparametrar tas
större hänsyn till avjämningsmassornas
samverkan (kompatibilitet) med andra
material, dels ur hållfasthetssynpunkt
och dels ur miljösynpunkt. Avjämningsmassans hållfasthet (utmattningshålfashet) provas tillsammans med en
standardmatta och ett standardlim i
rullande stolhjulstestet (SS-EN 13892-7)
och dess samverkan ur miljösynpunkt
(nedbrytning av lim och matta). De
sekundära emissionerna mäts enligt
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GBR:s branschstandard, version 2. i en
konstruktion bestående av en standardbetong, avjämningsmassa, standardlim
och standardmatta.
I P-märkningen ingår också CE-märkninges hållfasthetsprov och egenemissionsmätningar. Den innefattar också
tredjepartskontroll av materialprestanda och produktionsansläggningar, vilket
inte CE-märkningen kräver.
Golvavjämningsgruppen (GAGG) inom
Golvbranschens riksförbund (GBR) har
samanfattat P-märkningens krav enligt
följande:
• Emmissionsprovningar med krav
på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar(TVOC),
formaldehyd och ammoniak.
• Lukttest med krav på upplevd lukt.
• Tekniska egenskapsprovningar och
klassificering av tryckhållfasthet
och böjdraghållfasthet.
• Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och
motståndsförmåga mot rullande
stolshjul.
• Funktionsprovning med krav
på maximal tillåten avgivning
av sekundära emissioner för
golvkonstruktionen.

Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna,

öppen för alla företag och organisationer
inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. GreenBuilding riktar sig till
företag, fastighetsägare och förvaltare
som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden
använder 25 % mindre energi än tidigare
eller jämfört med nybyggnadskraven i
BBR.

Leed
LEED är ett amerikanskt system. LEED
poängsätter i stort sett alla delar i ett
byggnadsprojekt till en helhet. Poäng
finns att hämta inom ett antal områden:
Mark, vatten, energi, material och andra
byggresurser, inomhusklimat, lokalisering och kommunikationer, kunskap och
utbildning, innovativ design, regional
anpassning (gäller främst i USA med
dess olika delstatsregleringar). LEEDcertifierar i tre nivåer: silver, guld och
platina.

Breeam
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från Storbritannien, utvecklat
och administrerat av BRE (Building
Research Establishment). Det är det
mest spridda miljöbedömningssystemet av de internationella systemen i
Europa. En certifiering i BREEAM görs
av utbildade och godkända assessorer.
Byggnadernas miljöprestanda bedöms
inom ett antal olika områden. Det finns
minimikrav för att uppnå poäng vad

gäller projektledningen, byggnadens
energianvändning,
inomhusklimat
såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt
markanvändning och påverkan på
närmiljön. Med BREEAM bedöms och
poängsätts även hur byggnaden ligger
i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial
och vilka föroreningar byggnaden kan
ge upphov till. Extrapoäng kan uppnås
för hur innovativ byggnaden är i sina
tekniska lösningar.

Sunda Hus
SundaHus är en privat aktör som tillhandahåller verktyg som ska hjälpa bl a fastighetsägare och byggherrar när det kommer till val av byggmaterial. SundaHus
är bl a medlem i SGBC (Swedish Green
Building Council). SundaHus bedömer
byggvaror efter den dokumentation
producenterna tillhandahåller, bristfällig dokumentation ger lägre betyg. Man
bedömer inte varan bara i bruksskedet,
utan även vilka råvaror som använts i
tillverkningen.

Basta
BASTA är branschens enda oberoende
miljöbedömningssystem för bygg- och
anläggningsprodukter. Informationen
som finns i BASTA:s register är fri att
hämta och läsa för den som önskar. Klassificeringen bygger på producenternas
egenkontroll av sina produkter, att man
vet vad man stoppar i sina varor. I och
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med att en producent registrerar sin
produkt i BASTA-systemet så garanterar
producenten själv att varan uppfyller de
kriterier BASTA satt upp. Här ställs bl a
krav på hur mycket av vissa tungmetaller som får ingå, cancerframkallande
ämnen, reproduktionstoxiska ämnen
m.m.

Green Guard
GreenGuard är ett nordamerikanskt
system som certifierar produkter med
avseende på inomhusmiljö. Man mäter
produkternas emissioner över ett brett
spektrum.
GreenGuard Certification Program
(tidigare känd som GREENGUARD
Indoor Air Quality Certification) garanterar att produkter avsedda för användning inomhus uppfyller satta emissonsgränser, som bidrar till att skapa bättre
inomhusmiljöer.
GreenGuard-certifieringsstandarder
har
etablerat
prestationsbaserade
standarder för att definiera produkter
och processer med låga emissioner för
användning inomhus. Standarderna
gäller främst för byggmaterial, slutytor,
inredning, möbler, rengöringsprodukter
och elektronisk utrustning. Standarderna fastställer certifieringsförfaranden,
inklusive provningsmetoder, tillåtna
emissionsvärden, insamling och hantering av produktprover, hur ofta testerna
ska göras m.m.
Att uppnå GREENGUARD-certifiering
ger tilltro till tillverkarnas hållbarhetskrav, stöd från en opartisk, utomstående
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organisation med empiriska, vetenskapliga data.

CE-märket
CE-märkningen bygger på att det finns
europeiska standarder för materialen
och syftet med den är att materialen ska
kunna säljas över gränserna. CE-märkningen ger en mycket förenklad bild av
ett materials egenskaper. Man kan säga
att man redovisar ”minsta gemensamma
nämnaren”, de storheter som flera länder
är överens om att de är relevanta för
materialtypen. Vid CE-märkning av en
avjämningsmassa är det obligatoriskt att
redovisa tryck- och böjdraghållfasthet
samt brandklassning.
Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad
standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration
och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. Detta
regleras i EU:s byggproduktförordning
nr 305/2011. Genom att alla tillverkare
inom EU använder samma metoder för
att bedöma och beskriva de väsentliga
produktegenskaperna och dessutom har
en ordnad tillverkningskontroll så kan
produkten sedan säljas i alla länderna
utan krav på ytterligare provningar och
märkningar.
CE-märkning av byggprodukter är
inte något ”godkännande” eller någon
bedömning av produktens lämplighet
mot svenska byggregler. Märkningen

talar om att produkternas prestanda
för väsentliga produktegenskaper har
bedömts på ett enhetligt sätt. Även i fortsättningen gäller respektive lands nationella byggregler. Därför är det viktigt att
välja produkter som klarar de krav som
ställs i respektive land. Med ledning av
uppgifterna om produktegenskaper och
prestanda i prestandadeklarationen och
i själva CE-märkningen kan man avgöra
om produkten är lämplig att använda.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk
förening som idag har 25 medlemmar, bl
a SKANSKA, Storstockholms lokaltrafik,
HSB, AB Svenska bostäder, Landstingsfastigheter Örebro Läns landsting m fl.
Man gör snarlika bedömningar och på
ungefär samma grunder som SundaHus.
En byggvara kan skickas in för bedömning av både producent och kund.
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Combimix
golvprodukter

Kvalitet är ett slitet ord. Men det håller alltid i längden.

Vårt breda sortiment av golvprodukter
är grunden för vår verksamhet. I vårt
spackelprogram hittar du 17 olika produkter för olika underlag och läggningstjocklekar. Oavsett vilka behov och krav
du har så har vi en produkt som passar.
Som kund hos Combimix får du inte
bara produkter tillverkade i Norden av
högsta kvalitet. Du får också högsta
kvalitet vad gäller leveranssäkerhet. Du
kan idag välja en rad olika leveranssätt
beroende på byggprojektets storlek. Vid
större projekt har vi egna pumpbilar som
kan leverera din beställning. Pumpbilen
kommer med färdigblandad produkt
som pumpas in i de utrymmen du vill.

Vid medelstora till lite mindre projekt
kan vi erbjuda en pumptjänst, som innebär att du hyr en man och en pump av oss
för att göra arbetet smidigare. För mer
information kring våra pumpbilar och
vår pumptjänst, kontakta order på tel.
020-21 21 00 eller 0171-46 38 80.
”17 golvprodukter för olika
underlag och tjocklekar.
Från stora till små projekt.
Från fottrafik till tunga
maskiner.”
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Pumpbara avjämningsmassor

CM 700 Grovavjämning

CM 720 Finavjämning

CM 740 Snabbavjämning

CM 760 Fiberavjämning

• För underlag av betong, lättbetong,
sten och keramik.

• För underlag av betong, lättbetong,
sten och keramik.

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik, golvgips, trä och homogen PVC.

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik, golvgips, trä och homogen PVC.

• Spackelskikt 5–70 mm,
lättbetong 6–20 mm.

• Spackelskikt 3–30 mm,
lättbetong 6–10 mm.

• Spackelskikt 3–30 mm,
lättbetong 6–10 mm.

• Spackelskikt 5–50 mm,
lättbetong 6–20 mm.

• Gångbar 1–3 tim.

• Gångbar 1–3 tim.

• Gångbar 1–3 tim.

• Gångbar 1–3 tim.

• Mattläggningsbar 10 mm/vecka,
keramiska plattor 12 tim.

• Mattläggningsbar 10 mm/vecka,
keramiska plattor 12 tim.

• Mattläggningsbar 12–24 tim beroende på
skikttjocklek, keramiska plattor 12 tim.

• Mattläggningsbar 1–3 dygn,
keramiska plattor 12 tim.

• Produkten är P-märkt.

• Produkten är P-märkt.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Fiberförstärkt, Frostbeständig i söt miljö.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

CM 780 Snabb Fiberavjämning

CM 790 Slipsats P

CM 420 Offshore

CM 100 Gypsos

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik och golvgips (kan läggas på trä om
armeringsnät används).

• För underlag av betong, lättbetong, sten
och keramik.

• För underlag av stål eller plåt.

• För underlag av betong, lättbetong, sten
och keramik.

• Spackelskikt 15–100 mm,
lättbetong 15–60 mm.

• Gångbar 4 timmar.

• Spackelskikt 5–100 mm,
lättbetong 6–100 mm.
• Gångbar 1–3 tim.
• Mattläggningsbar 1–3 dygn,
keramiska plattor 12 tim.
• Fiberförstärkt.
• Fribärande 30 mm med armeringsnät.

• Gångbar 2–3 tim.
• Mattläggningsbar 2–3 dygn,
keramiska plattor 12 tim.
• Fribärande 30 mm med golvnät.
• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Spackelskikt 10–30 mm.
• Mattläggningsbar 10 mm/vecka,
keramiska plattor 24 timmar.
• Låg volymvikt, 1,1 kg/mm/m²
• Produkten är Ratten-märkt.
• Emballage: 15 kg, 720 kg och bulk.

• Spackelskikt 5–70 mm,
lättbetong 6–20 mm.
• Gångbar 1–3 tim.
• Mattläggningsbar 10 mm/vecka,
keramiska plattor 12 tim.
• Gipsbaserad avjämningsmassa.
• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Produkten är P-märkt.
• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.
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Handspackel och Golvbruk

FF 830

CM 840 Hand Bygg

CM 8650 Lättslipsats

CM 860 Slipsats Grov

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik, golvgips, trä och homogen PVC.

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik, golvgips, trä och homogen PVC.

• För underlag av betong, sten
och keramik.

• Spackelskikt 0–12 mm,
6–12 mm på lättbetong.

• Spackelskikt 0–50 mm,
lättbetong 6–20 mm.

• För underlag av betong, lättbetong, sten,
keramik och träbjälklag med armeringsnät.
Får Inte användas till golvvärme.
• Läggningstjocklek 25–125 mm.

• Arbetsbar 15–20 min.

• Arbetsbar ca 20–30 min.

• Arbetsbar 25–45 min.

• Arbetsbar 20–30 min.

• Gångbar 30–60 min.

• Gångbar 30–60 min, beroende
på skikttjocklek.

• Keramiska plattor 3–6 tim.

• Mattläggningsbar 24 tim,
keramiska plattor 12 tim.

• Mattläggningsbar 1–3 tim.

• 70 % lättare än betong, 0,65 kg/m²/mm.

• Fribärande 30 mm.

• Produkten är Ratten-märkt.

• Produkten är Ratten-märkt.

• Emballage: 12,5 kg.

• Emballage: 20 kg.

• Mattläggningsbar 1–3 tim,
keramiska plattor 1 tim.
• Emballage: 4,5 kg.

• Emballage: 12,5 kg.

• Läggningstjocklek 20–100 mm.

CM 870 Slipsats Fin
• För underlag av betong, sten
och keramik.
• Läggningstjocklek 10–100 mm.
• Arbetsbar 60 min.
• Mattläggningsbar 24 tim,
keramiska plattor 12 tim.
• Fribärande 30 mm med armeringsnät.
• Emballage: 20 kg och 1000 kg.
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Industrigolv

CM 900 Industri Bas

CM 920 Industri

• För underlag av betong.

• För underlag av betong.

• Spackelskikt 5–50 mm.

• Spackelskikt 5–30 mm.

• Gångbar 1–3 tim.

• Gångbar 1–3 tim.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Målningsbar med epoxi eller liknande
efter 3–5 dygn.
• Ger ett färdigt golv (lättare industri).
• Lämplig som underlag för epoxi.
• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

CM 940 Industri Top

CM 960 Industri Super Top

• För underlag av betong.

• För underlag av betong.

• Spackelskikt 3–15 mm.

• Spackelskikt 10–20 mm.

• Gångbar 1–3 tim.

• Gångbar 3–5 tim.

• Målningsbar med epoxi eller liknande
efter 3–5 dygn.

• Målningsbar med epoxi eller liknande
efter 3–5 dygn.

• Ger ett färdigt industrigolv
(lämplig för trucktraﬁk).

• Ger ett färdigt industrigolv för
hårt slitage.

• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.

• Lämplig för lagning av lastkajer.
• Frostbeständig i salt miljö.
• Emballage: 20 kg, 1000 kg och bulk.
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Snabbguide
Produkt

Läggningstjocklek

Pumpbar

Flytförmåga
30x50mm ring

Gångbar

Mattläggning

Åtgång

Ytdraghållfasthet***

Golvavjämning

Klassning

Förpackning

Utmärkande egenskaper

v

CM 100

5–70 mm, 6–20 mm på lättbetong

Ja

140 mm ****

1–3 tim

10 mm/vecka

1,7 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C20-F5

20 kg/storsäck/bulk

Gipsbaserad avjämningsmassa

CM 420

10–30 mm

Ja

145 mm

4 tim

10 mm/vecka

1,1 kg/m2/mm

> 3,0 MPa

CT-C20-F6

15 kg/storsäck/bulk

Pumpbar avjämningsmassa godkänd för marin miljö

CM 700

5–70 mm, 6–20 mm på lättbetong

Ja

135 mm *

1–3 tim

10 mm/vecka

1,7 kg/m2/mm

> 0,7 MPa

CT-C20-F5

20 kg/storsäck/bulk

Pumpbar grovavjämning

CM 720

3–30 mm, 6–10 mm på lättbetong

Ja

145 mm

1–3 tim

10 mm/vecka

1,6 kg/m /mm

> 1,5 MPa

CT-C30-F6

20 kg/storsäck/bulk

Pumpbar, lättflytande finavjämning

CM 740

3–30 mm, 6–10 mm på lättbetong

Ja

145 mm

1–3 tim

12–24 tim

1,6 kg/m /mm

> 1,5 MPa

CT-C30-F7

20 kg/storsäck/bulk

Pumpbar, lättflytande snabbavjämning

CM 760

5–50 mm, 6–20 mm på lättbetong

Ja

135 mm

1–3 tim

1–3 dygn

1,7 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C30-F6

20 kg/storsäck/bulk

Pumpbar, fiberförstärkt, ROT & värmegolv

CM 780

5–100 mm, 6–100 mm på lättbetong

Ja

135 mm

1–3 tim

1–3 dygn

1,8 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C25-F5

20 kg/storsäck/bulk

Pumpbar, snabb, fiberförstärkt, ROT & värmegolv

CM 790

15–100 mm, 15–60 mm på lättbetong Ja

100 mm

2–3 tim

2–3 dygn

1,8 kg/m /mm

> 0,7 MPa

CT-C20-F5

20 kg/storsäck/bulk

Pumpart cementbruk, fribärande med armeringsnät vid 30 mm

2
2

2

Handspackel och Golvbruk
FF 830

0–12 mm, 6-12 mm på lättbetong

Nej

Handspackel

30–60 min

1–3 tim

1,2 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C12-F4

4,5 kg

Snabbhärdande finspackel för handapplicering

CM 840

0–50 mm, 6–20 mm på lättbetong

Nej

Handspackel

30–60 min

1–3 tim

1,7 kg/m /mm

> 1,0 MPa

CT-C25-F7

12,5 kg

Snabbhärdande finspackel för handapplicering

CM 8650

25–125 mm

Nej

Golvbruk

1,5–2 tim

8–16 tim

0,65 kg/m2/mm

> 0,7 MPa

CT-C5-F2

12,5 kg

Lättslipsats, snabbtorkande golvbruk

CM 860

20–100 mm

Nej

Golvbruk

1–2 tim

24 tim

1,8 kg/m2/mm

> 0,7 MPa

CT-C12-F3

20 kg

Snabbtorkande stockningsbart golvbruk

CM 870

10–100 mm

Nej

Golvbruk

1–3 tim

24 tim

1,8 kg/m2/mm

> 0,7 MPa

CT-C12-F3

20 kg/storsäck

Snabbtorkande stockningsbart golvbruk

2

Industrigolv
CM 900

5–50 mm

Ja

125 mm

1–3 tim

Ej matta **

1,7 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C25-F5

20 kg/storsäck/bulk

Utfyllnadsmaterial och lastfördelare åt industrigolv

CM 920

5–30 mm

Ja

135 mm

1–3 tim

3–5 dygn

1,7 kg/m2/mm

> 1,5 MPa

CT-C30-F8

20 kg/storsäck/bulk

Avjämningsmassa för lätt industribelastning

CM 940

3–15 mm

Ja

140 mm

1–3 tim

3–5 dygn

1,6 kg/m /mm

> 1,5 MPa

CT-C30-F7

20 kg/storsäck/bulk

Slitstark avjämningsmassa för industribelastning t.ex. trucktrafik

CM 960

10–20 mm

Ja

115 mm

3–5 tim

3–5 dygn

2,0 kg/m /mm

> 1,5 MPa

CT-C25-F7

20 kg/storsäck/bulk

Mycket slitstark avjämningsmassa för industribelastning t.ex. lastkajer

* = vid 40-70 mm läggningstjocklek är flytförmågan 125 mm
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95

Konstruktioner
med vidhäftning

^

Genomskärningar

97

1
Avjämning på betong

3

2

1

1

98

Golvpraktikan

Betong

2

Primer PP 600

3

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:3. Vid starkt sugande underlag spädes 1:5 + 1:3)
CM 700, 720, 740, 760, 780, 790, 920, 940, 960 eller 420.

Genomskärningar

99

2
Avjämning på brädgolv

4

3

2
1

100

Golvpraktikan

1

Brädgolv

2

Primer PP600

3

CM Stålarmering

4

Combimix avjämningsmassa

(spädes 5:1)

(vid använding av CM 780 samt vid användning i våtutrymmen)
CM 740, 760, 780 eller 420

Genomskärningar

101

3
Avjämning på spånskivor

4

3
2
1
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Golvpraktikan

1

Spånskivor

2

Primer PP 600

3

CM Stålarmering

4

Combimix avjämningsmassa

(spädes 5:1)

(vid använding av CM 780 samt där ytan ska beläggas med klinker)
CM 740, 760, 780 eller 420

Genomskärningar

103

4
Avjämning på gips

3

2

1

104

Golvpraktikan

1

Gipsskivor

2

Primer PP 600

3

Combimix avjämningsmassa

(spädes 5:1)

CM 740, 760, 780 eller 420

Genomskärningar

105

5
Avjämning på EPS-cement

6

5
4

3

2
1
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Golvpraktikan

1

Underlag av betong, trä m.m.

2

Åldersbeständig plastfolie eller primer PP 600

3

EPS - cement

4

Primer PP 600

5

CM Stålarmering

6

Combimix avjämningsmassa

(beroende på underlag)

(spädes 1:2)

CM 700, 720, 740, 760, 780, 790 eller 420

Genomskärningar

107

6
Avjämning på lättbetong

3

2

1

1

108

Golvpraktikan

Lättbetong

2

Primer PP 600

3

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:3)

CM 700, 720, 740, 760, 780, 790 eller 420

Genomskärningar

109

7
Avjämning på platsgjuten,
cementbunden lättklinker

4

3
2

1

110

Golvpraktikan

1

Platsgjuten cementbunden lättklinker

2

Primer PP 600

3

CM Stålarmering

4

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:3)

används vid lättklinker grövre än 2–6 mm.
CM 700, 720, 740, 760, 780, 790 eller 420

Genomskärningar

111

8
Avjämning på bjälklag av
cementbunden lättklinker

3

2

1

112

Golvpraktikan

1

Bjälklag av cementbunden lättklinker

2

Primer PP 600

3

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:3)

CM 700, 720, 740, 760, 780, 790 eller 420

Genomskärningar

113

9
Avjämning på keramiska plattor

3

2

1

114

Golvpraktikan

1

Keramiska plattor

2

Primer PP 600

3

Samtliga Combimix avjämningsmassor

(spädes 1:1 med torrpulver)

Genomskärningar

115

Konstruktioner
utan vidhäftning

^

Genomskärningar

117

10
Flytande golv på dolomitkross

3

2

1

118

Golvpraktikan

1

Dolomitkross

2

CM Stålarmering

3

Samtliga Combimix avjämningsmassor

Genomskärningar

119

11
Flytande golv på mekaniskt
stabiliserad lättklinker

4

3

2

1

120

Golvpraktikan

1

Lättklinker

2

Fiberduk

3

CM Stålarmering

4

Samtliga Combimix avjämningsmassor

Genomskärningar

121

12
Flytande golv på ljudmatta

3

2

1

122

Golvpraktikan

1

Ljudmatta

2

CM Stålarmering

3

Combimix avjämningsmassa
CM 700, 720, 740, 760, 780 eller 790

Genomskärningar

123

Värmegolv

^

Genomskärningar

125

13
Elburen golvvärme
på underlag av trä/spånksivor

5

3
4

2
1

126

Golvpraktikan

1

Golvspånskiva

2

Primer PP 600

3

CM Stålarmering

4

Elvärmekabel

5

Combimix avjämningsmassa

(spädes 5:1)

CM 740, 760, 780

Genomskärningar

127

14
Vattenburen golvvärme
på underlag av trä/spånksivor

5

4
3

2
1

128

Golvpraktikan

1

Golvspånskiva

2

Primer PP 600

3

Rör för vattenburen värme

4

CM Stålarmering eller rörhållare

5

Combimix avjämningsmassa

(spädes 5:1)

CM 740, 760, 780

Genomskärningar

129

15
Elburen golvvärme
på betongunderlag

4

3
2

1

1

Betong

2

Primer PP 600

3

Elvärmekabel

4

130

Golvpraktikan

(spädes 1:3)

Combimix avjämningsmassa

CM 700, 720, 740, 760, 780, 900, 920, 940 eller 960

Genomskärningar

131

16
Vattenburen golvvärme
på betongunderlag

4

3
2

1

1

Betong

2

Primer PP 600, två appliceringar

3

Rör för vattenburen värme

4

132

Golvpraktikan

(spädes 1:3)

Combimix avjämningsmassa

CM 700, 720, 740, 760, 780, 900, 920, 940 eller 960

Genomskärningar

133

17
Elburen golvvärme
på underlag av EPS-cement

5

3
2

4

1

134

Golvpraktikan

1

EPS-cement

2

Primer PP 600

3

CM Stålarmering

4

Elvärmekabel

5

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:2)

CM 700, CM 720, CM 740, CM 760, CM 780

Genomskärningar

135

18
Vattenburen golvvärme
på underlag av EPS-cement

5

3

4

2

1

136

Golvpraktikan

1

EPS-cement

2

Primer PP 600, två appliceringar

3

CM Stålarmering

4

Rör för vattenburen värme

5

Combimix avjämningsmassa

(spädes 1:2)

CM 700, 720, 740, 760 eller 780

Genomskärningar

137

19
Värmegolv på underlag
utan vidhäftning
3

2

1

138

Golvpraktikan

1

Värmefördelningsplåtar
på underlag av trä/spånskivor

2

Ljudmatta
på underlag av betong

3

Cellplastskivor
på underlag av betong

Genomskärningar

139

*

Kontakt

Om du har synpunkter på innehållet eller önskemål om
vad du vill se i nästa utgåva av Golvpraktikan,
mejla marknad@combimix.se eller ring 0171-46 65 90.
Detsamma gäller om du vill beställa fler
exemplar av Golvpraktikan.
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Golvpraktikan
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Golvpraktikan
Handboken för dig som jobbar med golvavjämning.
Som byggentreprenör, arkitekt, konstruktör, golventreprenör
eller återförsäljare behöver du veta allt om golvavjämning
för att göra ett bra jobb.
Förutom en historisk bakgrund och en genomgång av tekniska
egenskaper hos avjämnings-massor innehåller Golvpraktikan
också beskrivningar av konstruktionslösningar.
Golvpraktikan är utgiven av Combimix i samarbete med Jan Asztély.

