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Bakgrunden till sjuka hus
Platta på mark började användas i Sverige i slutet på 1940-talet. Idén kom från USA.
Under 1950-talet blev platta på mark en vanlig grundläggningsmetod i Sverige. De problem med
fukt som uppstod skylldes på golvvärme.
Dålig lukt i hus byggda med platta på mark uppmärksammades i början av 1970-talet, och uttrycket ”sjuka hus” myntades. Debatten och kunskapssökandet har pågått sedan dess och idag 30
år senare finns det fler frågor än svar.
En utpekad utlösande faktor till ”sjuka-hus” problem är inbyggd fukt och fuktskador av olika slag.
Fukt som i kombination med alkali bryter ner mattlim och mattor, och fukt som ger förutsättning
för mögel.
I dag finns kunskap om hur grundläggningen skall utföras för att förhindra problem med tillskjutande fukt från marken. Det stora problemet som återstår är de korta byggtiderna. Betong och
andra byggnadsmaterial ges inte tid att torka till jämvikt innan täta ytskikt läggs.
Oftast upptäcks problemen när människor som vistas i huset mår dåligt. Då har skadan redan
skett. Om det inte är mögel så är det vanligtvis mattlimmet som brutits ner av alkalisk fukt.
Ett sätt att undvika fuktproblem, om betongen inte kan ges tillräcklig tid för uttorkning, är att
applicera en så kallad kemisk fuktspärr före matta eller trägolv.

Kemin bakom dålig lukt
Mattlimmer är vanligen dispersionslimmer. Dispersionen består av akrylatsampolymer av 2-etylhexylakrylat och butylakrylat lösta i vatten. Dessa estrar ger vid hydrolys i alkalisk miljö alkoholerna 2-etylhexanol och 1-butanol. En del av alkoholerna emitterar genom mattan och ger upphov
till dålig lukt, en del migrerar djupt ner i betongen under mattan. Inträngningen kan vara så stor
som 6-10 cm.
Vid renovering av fuktskador måste man beakta dessa deponerade kolväten. Att lägga en mindre
tät matta kan vara riktigt ur fuktsynpunkt, men emissionen av deponerade kolväten ökar då, och
kan faktiskt ge en sämre inomhusluft än före renoveringen.
Ett sätt att förhindra emissionen är att applicera en kemisk emissionsspärr före läggning av ny
matta.

Definition av spärrar
En fuktspärr är ett skikt med sådana egenskaper att det hindrar eller minskar fukttransporten upp
genom betongytan på ett sådant sätt att någon typ av fuktskada kan minskas eller förhindras.
En alkalispärr är ett skikt med sådana egenskaper att det hindrar eller minskar transporten av
alkaliupp genom betongytan på ett sådant sätt att någon typ av alkalisk hydrolys kan minskas eller
förhindras.
Med alkali menar man i detta sammanhang en hög koncentration av hydroxyljoner. I betong är pH
värdet i storleksordningen 12,5-14. Alkali kan bara transporteras i vätskelösning.
En emissionsspärr är ett skikt med sådana egenskaper att det hindrar eller minskar transporten
av enstaka eller grupper av VOC´s upp genom betongen på ett sådant sätt att en sänkning av
kvaliteten hos inomhusluften kan minskas eller förhindras.

Övriga egenskaper för kemiska spärrar
En spärr med alla nyss nämnda egenskaper kallas en FAE-spärr.
Den spärrande förmågan kan bara bestämmas genom mätningar.
Den enda typen av kemiska spärrar som har FAE egenskaper är epoxiplast, men epoxiplasten
måste ha fler funktioner än spärrfunktionen för att fungera på ett förväntat sätt.
Epoxispärren skall:
♦
♦
♦
♦

Vara möjlig att lägga på våt (100% RF) betong.
Under alla förhållande ha en vidhäftning till betong som är större än 1.5 MPa
Ha ett högt ånggenomgångsmotstånd ( Zv).
Vara portät efter applicering.

Som självklart får anses att epoxispärren inte innehåller ämnen som kan brytas ner av alkali.

NM Fuktspärr FS 023
NM Fuktspärr FS 023 uppfyller kraven på en FAE-spärr, dvs den kan användas både mot fukt,
alkali och emmisioner.
De krav på underlaget som vi ställer, är att:
♦
♦
♦
♦

det skall bestå av betong utan tillsatser av plastdisperssioner.
eventuella rester av utjämningsspackel skall tas bort.
nygjuten betong skall vara minst 15 dagar gammal.
betongens ytdraghållfasthet skall vara minst 1,5 MPa.

Om dessa fyra krav är uppfyllda, kan NM Fuktspärr FS
023 appliceras med garanterat säkert resultat.
Betongens fuktighetsgrad har ingen betydelse för
resultatet.
Applicering och slutkontroll (elektrisk porsökning)
får bara utföras av personal som auktoriserats av Nils
Malmgren AB.
Hela utförandet dokumenteras på särskild kvalitetssäkringsblankett.
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