Nanoteknologialla helppoja ja
onnistuneita betoninkorjauksia
Ammattilaisen opas

Betonin rapautumisen syyt

Korjaus ja kunnostus: yleiskatsaus
Arvioiden mukaan yli 50 % eurooppalaisista
rakennusbudjeteista kulutetaan olemassa olevien
rakenteiden, rakennusten ja tilojen korjaukseen ja
kunnostukseen. Infrastruktuurin ikääntyessä ja
uudisrakentamisen budjetti- ja resurssirajoitusten
tiukentuessa osuus kasvaa entisestään.
Rapautuneiden teräsbetonirakenteiden korjaukset ovat
tärkeä osa tätä yleiskuvaa.

Karbonatisoitumisen aiheuttama
raudoituksen korroosio
(terästä ympäröivän emäksisyyden katoamisen vuoksi)

Kloridin aiheuttama teräksen korroosio
HUOM. Kloridit voivat aiheuttaa vakavia rakennevaurioita ja
rakenteellisen eheyden menetyksen, vaikka betonipäällyste
ei ole karbonisoitunut ja teräs on yhä passiivisessa tilassa.

Tavalliset syyt:
• happosade
• hiilidioksidi, rikkidioksidi ja muut ilmakehän saasteet

Muut syyt
•
•
•
•

heikkolaatuinen tai riittämätön suojabetonin paksuus
riittämätön tai puuttuva jälkihoito
sijainti ja rakenteen ikä
ilmasto-olot

Tavalliset syyt
• meriympäristö; suora yhteys meriveteen tai tuulen
mukana kulkeutuviin klorideihin
• tiesuolat
• valuvaiheessa sekoitusveden, kiviaineksen tai väärien
lisäaineiden mukana tunkeutuneet kloridit

Muut syyt
• huokoinen ja heikkolaatuinen betoni
• betonin kunto, esim. halkeamat
• vallitseva tuulensuunta sekä altistumissuunta ja -pituus
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Betonin fyysinen rapautuminen

Betonin rapautumisen muita syitä

Tavalliset syyt:

Tavalliset syyt:

• pinnan rapautuminen, kerrosten irtoaminen ja
halkeileminen jäätymis-sulamiskierron tai lämpöliikkeen
vaikutuksesta
• kuivumiskutistuminen kovettumisen aikana
• hioutuminen tai kuluminen tuulen tai veden kuljettamien
aineiden vaikutuksesta
• fyysinen hiipuminen
• iskut
• maanjäristyskuormituksen aiheuttamat vauriot

• alkali-kiviainesreaktio
• huono jälkihoito
• riittämätön tai liiallinen tärytys valamisen aikana, mikä
aiheuttaa runkoaineen erottumista, vedenerottumista tai
valuvikoja
• laudoituksen tai raudoituksen liikkuminen valamisen
aikana
• huonot rakennebetonin raaka-aineet
• happojen, sokereiden, pehmeän veden tai muiden
syövyttävien kemikaalien vaikutus
• biologiset vaikutukset viemäreissä
• sähkövirran muutokset ja kaksimetallikorroosio

Muut syyt:
• sijainti ja ympäristö
• rakennebetonin huono puristuslujuus ja tiheys

Muut syyt
• heikkolaatuinen ja alkalireaktiivinen kiviaines
• sijainti ja ympäristö
• lämpötila, väkevyys ja kemikaaleille altistumisen pituus
• käyttötavan tai altistumisolojen muutos alkuperäisestä
• heikkolaatuinen rakennebetoni ja suojapäällyste
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Betonin korjausmenetelmät - Nykyinen
käytäntö
Betonin korjauksen strategiat
Betonirakenteen rapautumiselle voi olla useita syitä.
Betonin korjaaminen on ammattimaista työtä, jonka
kaikissa vaiheissa tarvitaan koulutettuja ja päteviä
henkilöitä.
Betonin korjaukseen on vasta äskettäin laadittu yleinen
eurooppalainen standardi. Korjaukset on usein tehty
helpolla "paikkaa ja maalaa" -menetelmällä. Se tarjoaa
kuitenkin vain lyhytaikaisen kosmeettisen korjauksen, joka
ei poista ongelman syytä.

Eurooppalaisen normin tarve
Riittämätön ymmärtäminen ja kuntotutkimus betonin
vaurioitumisesta, väärät korjausohjeet ja väärät tuote- ja
korjaustekniikkavalinnat aiheuttivat tyytymättömyyttä
rakennuksen omistajien taholta, ja siksi luotiin
eurooppalainen normi.
Uusi eurooppalainen EN 1504 -normi standardoi
korjaustoimet ja tarjoaa paremmat puitteet, joilla
saavutetaan onnistuneita ja kestäviä korjauksia ja
tyytyväisiä asiakkaita.
Lisäksi normi (odotettavissa oleva käyttöönottopäivä:
31.12.2008)
käsittelee korjausprosessin KAIKKI vaiheet mukaan lukien
seuraavat:
• määritykset ja korjausperiaatteet
• tarve määrittää rapautumissyyt tarkasti ennen
korjausmenetelmän valintaa
• asiakkaan tarpeiden yksityiskohtainen ymmärtäminen
• tuotteen toimintavaatimukset ja testimenetelmät
• tehtaan tuotannonvalvonta ja
vaatimustenmukaisuusarviointi, työmaakäyttö ja työn
laadunvalvonta
Tarkka kuntotutkimus ja yhteensopivat ratkaisut asiakkaan
tarpeisiin – siinä ovat onnistumisen ainekset!
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ENV 1504 Osa 9: Tuotteiden ja menetelmien
käytön perusperiaatteet
ENV 1504 Osa 9 erittelee perusperiaatteet betonikorjauksiin ja betoniraudoituksen suojaamiseen

Periaate 1 (PI)

Rakenteen suojaaminen pinnan
tiivistämisellä

Periaate 2 (MC)

Kosteuden säätely

Periaate 3 (CR)

Betonin korjaaminen entiselleen

Periaate 4 (SS)

Rakenteen vahventaminen

Periaate 5 (PR)

Fysikaalisen vastustuskyvyn lisääminen

Periaate 6 (RC)

Kemikaalisen vaikutuksen vastustaminen

Periaate 7 (RP)
palauttaminen

Passiivisuuden säilyttäminen tai

Periaate 8 (IR)

Vastustuskyvyn parantaminen

Periaate 9 (CC)

Katodinen säätely

Periaate 10 (CP)

Katodinen suojaus

Periaate 11 (CA)

Anodisten alueiden säätely

11 perusperiaatetta betonikorjauksiin ja betoniraudoituksen suojaamiseen.
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Emaco® Nanocrete: betoninkorjaustuotteiden
uusi sukupolvi
Betoninkorjaustuotteet: ENV 1504 Osa 9, periaate 3
ENV 1504-normin osan 9 tärkeimpiä periaatteita on
periaate 3: vaurioituneen betonin kunnostus tarkoitusta
varten suunnitellulla korjauslaastilla.
Emaco® on jatkuvasti tutkimuksen eturintamassa ollut
betonin kuivakorjauslaastin valmistaja, joka tarjoaa edullisia
ja pitkäaikaisia ratkaisuja betonin korjausongelmiin.
Ensimmäiset Emaco®-tuotteet otettiin käyttöön Italiassa jo
1970-luvulla: silloin betonia korjattiin ensimmäisen kerran
tarkoitusta varten suunnitelluilla betonin tyyppisillä
materiaaleilla.Viimeisten 30 vuoden aikana tietämys
teräsbetonin huonontumisesta, korjausmateriaalien
vaatimuksista ja korjausmenetelmistä on lisääntynyt.
Uusi Emaco® Nanocrete valikoima edustaa
betoninkorjauslaastien uutta sukupolvea, jolla on seuraavat
ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
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hyvä tartuntalujuus
hyvä tiheys ja läpäisemättömyys
hyvä kutistumisenkesto
hyvä vetolujuus ja vähemmän halkeilua
hyvä yhteensopivuus betonin kanssa
valumaton
helppo ja nopea levittää ja viimeistellä
alhaiset kulut

Sovelletun nanoteknologian konseptia on käytetty
ensimmäisen kerran Emaco® Nanocrete -korjauslaastien
yhteydessä.

Nanoteknologian
esittely
Mitä nanoteknologia on?
Nano = hyvin pieni.
Nanometri on vain 1/1000,000,000
metriä (10-9 m). Vertailukohdaksi
voidaan ottaa ihmisen hius, jonka
halkaisija on noin 5 000 nanometriä.

1m

Tai jos suhteellisesti ajateltuna
maapallon halkaisija olisi yksi metri,
jalkapallon halkaisija olisi vastaavasti
yksi nanometri.
Nanoteknologia on hyvin pienessä
mittakaavassa olevien asioiden
teknistä ymmärtämistä.

Nanoteknologia luonnossa
Oletko koskaan pohtinut, miksi gekkoliskot
pystyvät juoksemaan pitkin seiniä ja sisäkattoja ja
jopa lasipinnoilla? Vastaus on tietenkin sovellettu
nanoteknologia.
Nanomittakaavassa tarkasteltuna liskojen jalkapohjissa
nähdään hiusmaisia sukasia, joiden avulla liskot tarttuvat
pinnan epätäydellisyyksiin, joita ei voi havaita ihmissilmällä,
ja jotka muodostavat elektronisen sidoksen pintaan.
Gekkoliskon kaksinkertaista tarttumismekanismia on
käytetty myös uudessa Emaco® Nanocrete korjauslaastivalikoimassamme.

1nm

Gekkoliskon jalkapohjien nanorakenteet

Kuva Gekkoliskon jalkapohjista, Ira Richling, Kronshagen / REM-kuva, G. Alberti, Greifswald

7

Vähemmän halkeilua
Kimmokerroin

Sementtituotteet kutistuvat kovettuessaan. Jos
kutistumisjännitys on suurempi kuin laastin sisäinen
vetojännitys, laasti halkeilee.
Sovellettu nanoteknologia säilyttää näiden voimien välisen
tasapainon halkeilun estämiseksi.

Vetolujuus

Helkeamisalttius

Hiipuma

Kutistuma

Lisäksi Emaco® Nanocrete –korjauslaastit ovat
kuituvahvistettuja halkeilun kontrolloimiseksi.
Hyvin monia eri kuitutyyppejä tutkittiin, ennen kuin
lopullinen päätös tehtiin.
Munuaisen muotoinen kuidun
poikkileikkauspinta parantaa mekaanista
tartuntaa, vaikka myös hieman kemiallista
kiinnittymistä on havaittavissa kaikkein
tarkimmilla mikroskoopeilla.
Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä varmistaa sen, että nämä
valitut kuidut auttavat estämään sitoutuneen korjauslaastin
halkeilua.

Uuteen Emaco® Nanocrete –korjauslaastivalikoimaan on
sisällytetty viimeisin kutistumisenestotekniikka mahdollisen
halkeilun vähentämiseksi työmaalla.

Emaco® Nanocrete R2: Ellipsin muotoisena renkaana kiihdytetyissä
halkeamatesteissä – ei halkeamia 120 päivän kuluttua. Monet muut laastit
halkeilevat viikossa!

Yli 50 vuoden ajan jatkuneet tekniset innovaatiot sementtikemian
1950-luku
Ensimmäinen metallia
sisältävä kuivalaasti, joka on
valmistettu Yhdysvalloissa
nimellä Embeco®. Laastien
synteettiset huokoistusaineet
kehitetään.
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1960-luku
SKW Melment® – maailman
ensimmäinen orgaaninen
betonin tehonotkistin.

1970-luku
Betoninkorjaukseen
tarkoitetut Emaco®kuivalaastit. Euroopan
ensimmäinen betonin
kaltainen betonin
korjausaine.

1980-luku
PCI-Flexmoertel® –
ensimmäinen notkistettu,
jännitystä poistava
esipakattu laattaliima, joka
määritteli laatuvaatimukset
Saksassa ja sen rajojen
ulkopuolella.

Korjauslaastien parantaminen
nanoteknologian avulla
Nanoteknologia EI tarkoita
nanokokoisia hiukkasia: Emme
käytä mitään nanohiukkasia
sementtituotteissamme.

Tutkittuamme sementin
hydratoitumista olemme pystyneet
kehittämään sementtiliiman
nanorakenteiden laatua ja tiheyttä
entistä paremmin (katso kuva).
Se vähentää yhdistelmien mikrotason
vikoja ja parantaa sementin
sidemassan ja kiviaineksen välistä
sidettä, jotta sementti tarttuu hyvin
alustaan.
Koska vetolujuutta on parannettu,
halkeilun vaara pienenee.

Emaco® Nanocrete –tuotteissa on
sementin ja hiekan makrotasolla
käytetty erityisiä epäorgaanisia
lisäaineita ja sideaineita varmistamaan
runkoaineiden optimaalinen
jakautuma.
Tämä parantaa teknistä
suorituskykyä, esim. tiheyttä, veto- ja
puristuslujuutta ja parantaa
jäätymisen ja sulamisen kestävyyttä.
Käytännön työstettävyyttä, kuten
tiksotropiaa, paakkuuntumattomuutta
ja viimeisteltävyyttä on myös
parannettu.

alalla jatkavat teollisuutta mullistavien tuotteiden valmistamista
1990-luku
Glenium® – kumouksellinen
polykarboksylaattiteknologia
valmisbetonin ja
betonielementtien
valmistukseen. Italiassa
markkinoille tuodut
kaksikomponenttiset Emaco®
Formula yhdistelmät.

2003

2006 ja tulevaisuudessa

PCI-Nanolight® – sovelletun
nanoteknologian ensimmäinen käyttökerta
sementtijärjestelmissä tuottaa maailman
johtavan laattaliiman. Poikkeukselliset
tekniset ominaisuudet, ainutlaatuisesti
kaikkiin keraamisiin laattoihin ja alustoihin
sopiva tuote ja erinomaiset
levitysominaisuudet.
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yksikomponenttinen, polymeerimodifioitu, nopeasti
kovettuva yleiskorjaus- ja uudelleenprofilointilaasti

Emaco® Nanocrete R2 soveltuu hyvin:
• rakennusten ja rakenteiden kosmeettisiin korjauksiin - erityisesti, kun tarvitaan
uudelleenprofilointia käsin – esim. parvekkeiden ja palkkien reunakorjaukset
• pienten vaurioiden korjaukseen elementtipinnoilla
• yleiskorjauksiin, kun tarvitaan nopeaa kovettumista
• tasoitteeksi laajoille alueille, joihin halutaan saada siisti pinta esim.
ennen maalausta

Monikäyttöinen korjaustuote,
erinomainen työstettävyys
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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erinomainen työstettävyys ja sliippautuvuus
kevyt 20 kg säkki, helppo käsitellä
tasainen, kermamainen, paakuton laasti
voidaan levittää pään yläpuolisille sekä vaakaja pystypinnoille
erinomainen kerrospaksuus:
- 80 – 100 mm:n kerroksena käsin pystypinnoille
- 70 – 80 mm pään yläpuolisille pinnoille
- Vihje: kun tehdään paksumpia kerroksia, pitää
levittää kiinnitys-/kontaktikerros laastia tai Emaco®
Nanocrete AP:tä käyttämällä erityistä Emaco®
Nanocrete -harjaa
- kerroksen minimipaksuus 3 mm
täydellinen kulmien tai muiden profiilien uudelleen
muotoiluun – ilman muotteja
monikäyttöinen materiaali sopii rakennustyömaille:
- voidaan käyttää myös laajojen alueiden
viimeistelykerroksena tasoittamaan pintoja
- täydellinen kosmeettisiin korjauksiin ennen
maalausta
kovettuu nopeasti: voidaan pintakäsitellä jo 4 tunnin
kuluttua
säästää aikaa ja työkustannuksia työmaalla

Hyödyllisiä tietoja
• pakkauksen koko: 20 kg
• tarvittava vesimäärä: 3,5 – 4,0 litraa säkkiä kohden
käytöstä riippuen
• käyttösuhde: 1 x 20 kg pussi kattaa 1,3 m2 10 mm
paksuudella
• työaika avattuna: 30 – 45 minuuttia (21 °C)
• viimeistelyaika: sienellä tai vastaavalla noin
60–90 minuuttia
• minimityöskentelylämpötila: > 5 °C
• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa säkissä
• kovettuminen: kuumissa, kuivissa tai tuulisissa
olosuhteissa varmista kunnollinen kovettuminen

Tekniset tiedot
• kutistumakompensoitu, polymeerimodifioitu,
kuituvahvistettu ja käytetty nanoteknologiaa
minimoimaan kutistuminen ja halkeiluriski
• puristuslujuus > 25 MPa 28 päivässä
• matala kimmokerroin vähentää differentiaalista
kuormitusta heikkolujuuksisissa betonirakenteissa

yksikomponenttinen, kevyt, polymeerimodifioitu,
paksukerroksinen, kuituvahvistettu rakennekorjauslaasti

Emaco® Nanocrete R3 - suositeltu käyttö:
• kun tarvitaan uudelleenprofilointia käsin - esim. portaiden askelreunoihin,
parvekkeiden, betonielementtien, palkkien ja pilarien reunoihin
• laajojen alueiden korjauksiin, kun tarvitaan paksuja kerroksia - julkisivuihin
• vaakapintojen paikkakorjauksiin liikennealueilla

Kevyt ja helppokäyttöinen – silti luja
• kevyt, helppo levittää käsin, hiertimillä tai ruiskuttamalla
• kevyt koostumus mahdollistaa paksut korjaukset yhtenä
kerroksena
-jopa 75 mm vaaka- ja pystypinnoilla tai jopa 50 mm
pään yläpuolisilla pinnoilla
-kun tehdään paksumpia kerroksia, pitää levittää
kiinnitys-/kontaktikerros laastia tai Emaco® Nanocrete
AP:tä käyttämällä erityistä Emaco® Nanocrete harjaa
-kerroksen minimipaksuus 5 mm
• helppo luoda profiileja ja kulmia ilman muotteja
• helppo viimeistellä hiertimillä
• riittoisa 20 kg säkki, helppo kantaa

• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa säkissä
• kovettuminen: kuumissa, kuivissa tai tuulisissa
olosuhteissa varmista kunnollinen kovettuminen

Tekniset tiedot
• keskiluja rakennekorjaus (ylittää luokan R3, EN 1504
osan 3 vaatimukset) > 35 MPa 28 päivässä
• matala kerroin > 15 GPa 28 päivässä
(luokka R3, EN 1504 osa 3)
• käytetty nanoteknologiaa, kuituvahvistus ja uusi
kutistumakompensointi kutistumisen minimoimiseksi

Hyödyllisiä tietoja:
• pakkauksen koko: 20 kg
• tarvittava vesimäärä: 4,2 – 4,6 litraa/pussi riippuen
vaaditusta koostumuksesta
• riittoisuus: 20 kg pussi kattaa 1,4 m2 10 mm paksuudella
• työaika avattuna: 45 – 60 minuuttia (21 °C)
• viimeistelyaika: sienellä tai vastaavalla noin 90 minuuttia
• minimityöskentelylämpötila: > 5 °C

11

yksikomponenttinen, erittäin luja,
korkeakimmokertoiminen, kuituvahvistettu,
kutistumakompensoitu, laajeneva rakennekorjauslaasti
Emaco® Nanocrete R4 soveltuu hyvin seuraaviin korjauksiin:
•
•
•
•
•

siltojen pilarit, ristikkäispalkit, laiturit
meri- ja yhdyskuntarakenteet
tunnelit, putket, putkien suut ja maanalaiset rakenteet vaativissa olosuhteissa
jäähdytystornit, hormit ja muut teollisuusympäristöt
veden- ja jätevedenkäsittelylaitokset

Erinomainen työstettävyys ja lujuus
• suunniteltu ruiskutettavaksi ja hierrettäväksi
• erinomainen tiksotrooppisuus mahdollistaa levityksen
pään yläpuolisille ja pystypinnoille jopa 50 mm:n
kerroksena ilman toissijaista lisävahvistusta
- suurempaa paksuutta voidaan käyttää pienehköissä
paikkakorjauksissa tai jos tarvitaan lisävahvistusta
• ei tarvita tartuntalaasteja tai raudoitukseen primeria,
jolloin säästyy aikaa ja rahaa!
- Vihje: esikastele aina betoni ja levitä ohut tasoitustai kontaktikerros ennen tarvittavan paksuuden
levittämistä
• sementtipitoinen koostumus, helppo luoda tasainen,
viimeistelty pinta
• tavanomainen pinnan valmistelu riittää

Hyödyllisiä tietoja
• pakkauksen koko: 25 kg
• tarvittava vesimäärä: 3,8 – 4,2 litraa/pussi riippuen
vaaditusta koostumuksesta
• käyttösuhde: 25 kg pussi kattaa 1,25 m2 10 mm
paksuudella
• työaika avattuna: 45 – 60 minuuttia (21 °C)
• viimeistelyaika: sienellä tai vastaavalla noin 90 minuuttia
• minimityöskentelylämpötila: > 5 °C
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• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa säkissä
• kovettuminen: kuumissa, kuivissa tai tuulisissa
olosuhteissa varmista kunnollinen kovettuminen

Tekniset tiedot
• erinomainen puristuslujuus (luokka R4, uusi EN 1504
osa 3) > 60 MPa 28 päivässä
• hyvä lujuuden kasvu alkukovettumisen aikana >
18 MPa 24 tunnissa
• korkea kimmokerrroin (EN 1504 Pt 3 luokka R4) >
25 GPa 28 päivässä
• erinomainen karbonatisoitumisen kestävyys
• hyvä sulfaattien kestävyys
• vähäinen läpäisevyys ja erinomainen jäätymisen ja
sulamisen kestävyys > 2 MPa tartuntavetolujuus 50
kierron jälkeen EN 1504 mukaan
• kehitetty uuden nanoteknologian ja kutistumisen
kompensointimenetelmin ja kuituvahvistettu
minimoimaan halkeilu

yksikomponenttinen, luja, korkeakimmokertoiminen,
kuituvahvistettu, kutistumakompensoitu, juokseva
rakennekorjauslaasti
Emaco® Nanocrete R4 Fluid on suunniteltu seuraaviin korjauksiin:
•
•
•
•
•

siltojen pilarit, ristikkäispalkit, laiturit
meri- ja yhdyskuntarakenteet
veden- ja jätevedenkäsittelylaitokset
laajojen alueiden rakennekorjaukset käyttäen muotteja ja valumenetelmää
alueet, joissa on tiheä raudoitus ja levitys käsin tai ruiskuttamalla ei
ole mahdollista

Juokseva, mutta luja rakennekorjauslaasti

Tekniset tiedot

• betonin korvikkeeksi, jopa 200 mm paksuus yhdellä
kerroksella
• säilyy pitkään avattuna
• ei erottelua eikä ilmausta
• käytetään valamalla tai pumppaamalla
• kestävä erittäin vähäisen kutistumisen ansiosta
• tavanomainen pinnan valmistelu riittää
• hyvän juoksevuuden ansiosta täyttää erinomaisesti jopa
alueet, joissa on tiheä raudoitus

• erinomainen puristuslujuus (luokka R4, uusi EN 1504
osa 3) > 55 MPa 28 päivässä
• hyvä lujuuden kasvu alkukovettumisen aikana >
20 MPa 24 tunnissa
• korkea kimmokerroin (EN 1504 osa 3 luokka R4) >
25 GPa 28 päivässä
• säilyy pitkään avattuna, materiaali on jatkuvasti
juoksevaa
• kehitetty uuden nanoteknologian ja kutistumisen
kompensointimenetelmin ja kuituvahvistettu
minimoimaan halkeilu
• hyvä sulfaattien kestävyys
• maks. raekoko < 4 mm

Hyödyllisiä tietoja
• pakkauksen koko: 25 kg
• tarvittava vesimäärä: 3,5 – 4,0 litraa/pussi riippuen
vaaditusta koostumuksesta
• riittoisuus: 25 kg pussi kattaa 1,25 m2 10 mm
paksuudella
• kovettumisaika: 300 min (alku), 380 min (lopullinen)
(21 °C)
• minimityöskentelylämpötila: > 5 °C
• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa säkissä
• kovettuminen: kuumissa, kuivissa tai tuulisissa
olosuhteissa varmista kunnollinen kovettuminen
käyttämällä MASTERKURE-jälkihoitoseosta
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yksikomponenttinen, polymeerimodifioitu, nopeasti
kovettuva tasoituslaasti
Emaco® Nanocrete FC soveltuu:
• ohuiden kerrosten korjauksiin, loppuviimeistelyyn ja betonielementtien
tasoitukseen, esim. parvekkeille, rakennusten julkisivuille, sokkeleihin,
elementeille, palkkien reunoihin
• loppuviimeistelyyn ja tasoituskorjauksiin laajoille pään yläpuolisille ja
pystypinnoille, kun tarvitaan nopeaa kovettumista ja lyhyttä pinnoitusaikaa
• valuvikojen korjaukseen
• huokosten täytteeksi elementtiteollisuudessa tai missä tahansa, kun
betonirakenteiden pieniä vaurioita täytyy korjata
• sisä- ja ulkokäyttöön, pään yläpuolisille ja pystypinnoille, sekä kuivissa että
märissä olosuhteissa

Käyttövalmis ja nopeasti kovettuva

Tekniset tiedot

•
•
•
•
•

• hyvä lujuuskehitys, joka ylittää luokan R2, EN 1504
osan 3 vaatimukset > 25 MPa 28 päivässä
• hyvä lujuuden kasvu alkukovettumisen
> 15 MPa 24 tunnissa
• matala kimmokerroin
• alhainen kromaattipitoisuus (Cr[VI] < 2 ppm )
• kloriditon
• kapillaarinen imeytyminen vähäistä EN 13057 mukaan
(< 0,5 kg/m2/h0,5)
• kehitetty uuden nanoteknologian ja kutistumisen
kompensointimenetelmin
• kuituvahvistettu kutistumisen minimoimiseksi

erinomainen työstettävyys ja sliippautuvuus
tasainen, kermamainen, paakuton laasti
erinomaiset tasoitusominaisuudet
voidaan käyttää jopa reunaohennuksissa
kovettuu nopeasti: voidaan pintakäsitellä jo
4 tunnin kuluttua
• helppo hiertää eri kerrospaksuuksissa 0,5
(huokosten täytteenä) ja 5 mm:n välillä

Hyödyllisiä tietoja
•
•
•
•
•
•

pakkauksen koko: 20 kg
tarvittava vesimäärä: 3,8 – 4,5 litraa/pussi
kovettuu vaaleaksi betoninharmaan väriseksi
riittoisuus: 20 kg pussi kattaa 13 m2 1 mm paksuudella
työaika avattuna: 30 – 45 minuuttia (21 °C)
viimeistelyaika: sienellä tai vastaavalla noin
30 – 60 minuuttia (riippuen kerroksen paksuudesta ja
lämpötilasta)
• minimityöskentelylämpötila: > 5 °C
• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa säkissä
• kovettuminen: kuumissa, kuivissa tai tuulisissa
olosuhteissa varmista kunnollinen kovettuminen
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yksikomponenttinen, sementtipohjainen, aktiivinen
suojausprimer raudoituksille ja tartuntalaasti
Emaco® Nanocrete AP: tä käytetään:
•
•
•
•

vaativissa ympäristöissä tai asiantuntijan määräyksestä
kun teräs on näkyvissä ja kun betonin paksuus on alle 10 mm
yhdessä Emaco® Nanocrete R2:n kanssa kun teräs on näkyvissä
edistämään sitoutumista ja työskenneltävyyttä käsin levitettävissä laasteissa
paksuissa työkerroksissa (Emaco® Nanocrete AP:tä ei normaalisti vaadita kun
käytetään Emaco® Nanocrete R4:ää)

Helppo käyttää
• yksikomponenttinen: sekoita vain veteen oikeaan
paksuuteen
• kätevää, uudelleen suljettavaa pakkausta voidaan käyttää
sekoittamiseen
- sekoita vain koostumukseltaan
jäykäksi/puolijuoksevaksi
- levitä käyttämällä jäykkää harjaa, esim.
Emaco® Nanocrete -harja
• kovettuu nopeasti lyhentäen odotusaikoja ja vähentää
työmaan kuluja
- toinen kerros (tarvitaan vain raudoitteilla) voidaan
levittää jo 30 – 90 minuutin kuluttua
- korjaukset voidaan tehdä käsin suoraan märkään
toiseen kerrokseen
- HUOM: kun ruiskutat korjauslaastia, anna toisen
kerroksen kuivua yön yli!
• monikäyttöinen: voidaan käyttää myös tartuntalaastina
parantamaan kiinnittymistä ja työstöpaksuuksia
- sekoita kuten yllä koostumukseltaan
jäykäksi/puolijuoksevaksi ja työstä hyvin
esikasteltuun pintaan
- käyttösuhde: noin 2 - 3 kg/m2
- Vihje: ajan ja kustannusten säästämiseksi levitä tämä
tartuntalaasti samaan aikaan kuin toinen
primerkerros raudoitukselle!

Hyödyllisiä tietoja:
• pakkauksen koko: 4 kg ja 15 kg, uudelleen suljettavia
muoviastioita
• tarvittava vesimäärä: sekoita 0,22 – 0,26 litraa per kg
jauhetta
• työaika avattuna: noin 60 minuuttia (21 °C)
• viimeistelyaika: 30 – 90 minuutista
• riittoisuus: 2 – 3 kg/m2
• varastointiaika: 12 kk avaamattomassa astiassa

Tekniset tiedot
• passivoi teräksen ja sisältää aktiivisia
ruosteenestoaineita, jotka antavat lisäsuojaa
• ei vaikuta raudoituksen vetolujuuteen
• täyttää kaikki aktiivisen primerin vaatimukset EN 1504
osan 7 mukaisesti
• polymeerimodifioitu
• varmistaa tartuntavetolujuuden EN 1504
osan 3 mukaisesti
• kirkkaan värin ansiosta helppo valvoa rakennustyömaalla
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EN 1504 – yleiskatsaus

Johdanto
Eurooppalainen EN 1504 –standardi liittyy
betonin suojaus- ja korjaustuotteisiin ja järjestelmiin ja sen tarkoituksena on
tiedon tuottaminen kaikille niille, jotka
ovat tekemisissä betonikorjauksien
kanssa.
EN 1504 varmistaa suojauksen ja
remontoinnin hyvän laadun työmailla, ei
vain spesifioimalla tuotevaatimuksia vaan
myös määrittelemällä
betonikorjausstrategiat, metodit ja
määritelmät, laadunvalvonnan ja
vastaavuuden arvioinnin. Sen ansioista
rakennusten omistajien tyytyväisyys
kasvaa.
EN 1504 koostuu 10 osasta, joista
jokaisesta on oma dokumenttinsa. Ne
muodostavat lähdemateriaalin, josta on
apua suunnittelijoille, urakoitsijoille sekä
myös tuotteita valmistaville yrityksille.
Normin jokainen osa on muodostettu
samalla tavalla, joihin kuuluvat
tuotteeseen ja valmistajaan liittyvät osat
joita on laajennettu erityiskysymyksiin,
kuten tuotteen vaatimuksiin,
suorituskyvyn kuvailuun, näytteisiin,
vastaavuuden arviointiin, CE-merkintöihin
ja etiketteihin.

EN 1504:n osan 1 etusivu

EN 1504:n 10 dokumenttia koostuvat seuraavista asioista:
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EN 1504, osa 1

kuvailee standardissa käytetyt termit ja määritelmät

EN 1504, osa 2

määrittelee vaatimukset betonipinnan suojaukseen käytettäville aineille ja niiden yhdistelmille
(periaatteet 1, 2, 5, 6, 8)

EN 1504, osa 3

määrittelee vaatimukset rakenteelliselle ja ei-rakenteelliselle korjaukselle (periaatteet 3, 4, 7)

EN 1504, osa 4

määrittelee vaatimukset rakenteelliselle liimaukselle (periaate 4)

EN 1504, osa 5

määrittelee vaatimukset betonirakenteen injektoinnille (periaatteet 1 ja 4)

EN 1504, osa 6

määrittelee vaatimukset betoniterästangon ankkuroinnille (periaate 4)

EN 1504, osa 7

määrittelee vaatimukset raudoituksen korroosionestolle (periaatteet 7 ja 11)

EN 1504, osa 8

kuvailee laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden arviointia tuotteita valmistavissa yrityksissä

ENV 1504, osa 9

määrittelee betonin suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien käytön yleisperiaatteet

EN 1504, osa 10

antaa tietoa tuotteiden työmaakäytöstä ja työn laadunvalvonnasta

Betonikorjaukset ja –suojaukset –
Perusnäkökohdat
ENV 1504 osa 9 asettaa suunnittelun perusnäkökohdat
raudoitettujen ja raudoittamattomien betonirakenteiden
suojaukseen ja korjaukseen.
Tämä standardi määrittelee korjausprosessin avainvaiheet:
• rakenteen kunnon määrittely
• rappeutumisen syiden määrittely
• suojauksen ja korjauksen tavoitteista päättäminen
YHDESSÄ rakennuksen omistajien kanssa
• soveltuvien suojaus- ja korjausperiaatteiden valinta
• menetelmien valinta
• tuotteiden ja järjestelmien ominaisuuksien määrittely
• suojauksen ja korjauksen jälkeisen huollon vaatimusten
määrittely

ENV 1504-9 - Rappeutumisen yleiset syyt
Rappeutuminen voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:
• Mekaaniset syyt:
- iskut
- ylikuormitus
- liike (esim. painuminen)
- räjähdys
- tärinä
• Kemialliset syyt
- alkalikiviainesreaktio
- aggressiiviset aineet,
esim. sulfaatit, pehmeä vesi, suolat
- biologinen vaikutus
• Fyysiset syyt:
- jäätyminen / sulaminen
- lämpö
- suolojen kiteytyminen
- kutistuminen
- eroosio
- kuluminen
Vahvistetut betonirakenteet voivat myös kärsiä
raudoituksen ruostumisesta, joka johtuu:
• karbonatisoitumisesta
• kloridien haitallisesta vaikutuksesta
• jännitteen vaihtelusta

ENV 1504-9 – Normin perusnäkökohdat
EN 1504:n tämä osa määrittelee perusperiaatteet joita
käytetään erikseen tai yhdessä suojaamaan tai korjaamaan
betonirakenteita maanpinnan ylä- tai alapuolella tai
vedessä.
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Vaurioita Betonissa ja...

Periaatteet 1 – 6 antavat ohjeelliset ratkaisut korjauksiin ja suojaukseen, kun kyseessä ovat
kemiallisten ja fyysisten prosessien erityisesti betoniin aiheuttamat vauriot.

Korjausperiaatteen nro

Korjausperiaatteen kuvaus

Korjausperiaate 1 (P1)

Rakenteen suojaaminen pinnan
tiivistämisellä
Vähentää tai estää esim. veden, muiden
nesteiden, kaasun, kemiallisten ja
biologisten aineiden tunkeutumisen

Periaate 1, metodi 1.2
Masterseal –sarjan suojaavat pinnoitteet,
saatavana jäykkänä, joustavana, akryyli-,
epoksi- tai polyuretaanimateriaaleina,
suojaavat kaikelta materiaalien
tunkeutumiselta.

Korjausperiaate 2 (MC)

Kosteuden säätely
Säätää ja pitää yllä betonin
kosteuspitoisuutta määritellyissä arvoissa.

Korjausperiaate 3 (CR)
Periaate 2, metodi 2.2
Betonin kosteutta pystytään kontrolloimaan
Masterseal –sarja suojaavilla pinnoitteilla
akryyli-, epoksi- tai polyuretaanipinnoitteet,
jäykät, joustavat.

Betonin korjaaminen entiselleen
- Betonielementin alkuperäisen betonin
korjaaminen alkuperäisen spesifikaation
mukaiseksi
- Betonirakenteiden korjaukset siten, että
osa rakenteesta korvataan.

Korjausperiaate 4 (SS)

Rakenteen vahventaminen
Lisätä tai säilyttää ennallaan betonirakenteen
kantokyky.

Periaate 3, metodi 3.1
Emaco-korjauslaastit: Emaco Nanocrete
R4 / R3 / R2 / FC käsin levitettyinä.

Korjausperiaate 5 (PR)

Fysikaalisen vastustuskyvyn lisääminen
Lisätä kestävyyttä fyysisiä ja mekaanisia
rasituksia vastaan.

Korjausperiaate 6 (RC)

Periaate 5, metodi 5.1
Mastertop-lattiatuotteet kulutusta kestävät,
ja paljon muuta
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Kemikaalisen vaikutuksen vastustaminen
Lisätä betonipinnan kestävyyttä kemikaaleja
vastaan.

Huom: yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät ENV 1504-9 –dokumentista.

BASF:n betonikorjaus- ja –suojaustuotteiden
Euroopan tuotevalikoima

Korjausperiaatteseen perustuvat
korjausmenetelmät

Suositeltavat tuotteet

1.1 Kyllästäminen, sellaisten nestemäisten
tuotteiden levittäminen, jotka tunkeutuvat
betoniin ja tukkivat huokosverkostoa
1.2 Pinnan pinnoitus ilman
silloituskykyä / silloituskykyisenä

Masterseal® 501
Masterseal® F1120 / F1131
136 / 138 / 190 / 531 / 550 / 588

1.3 Paikallisesti haotetut halkeamat
1.4 Halkeamien täyttö / injektointi

Masterflex® 3000
Concresive®
-injektointituotteet

1.5 Halkeamien muuttaminen saumoiksi

Masterflex® 462TF / 468
472 / 474 / 700

1.6 Levyverhouksen teko
1.7 Kalvojen teko

Conipur® / Conideck®
-vedeneristyspinnoitteet

2.1 Vedeneristys
2.2 Pinnoite

Masterseal® 303
Masterseal® F1120 / F1131
136 / 138 / 190 / 531 / 550 / 588

2.3 Suojaus tai päällystäminen
2.4 Sähkökemiallinen käsittely

-

3.1 Laastin levittäminen käsin, betonin
paikkaus

Emaco® Nanocrete
R4 / R3 / R2 / FC

3.2 Betonointi valamalla

Emaco® Nanocrete
R4 Fluid

3.3 Betonin tai laastin ruiskutus

Emaco® Nanocrete
R4 / R3
-

3.4 Elementtien uusiminen
4.1 Upotetun tai ulkoisen raudoituksen
lisääminen tai korvaaminen

Masterflow® -jälkivalumassat

4.2 Pulttien ja ankkurointiteräksien
asentaminen ennalta muotoiltuihin tai
porattuihin betonissa oleviin reikiin
4.3 Laatan tartunta

Masterflow® 920SF

Emaco® Nanocrete

4.5 Halkeamien, tyhjien kohtien tai rakojen
injektointi
4.6 Halkeamien, tyhjien kohtien tai rakojen
täyttö / injektointi
4.7 Esijännittäminen - (jälkijännittäminen)

Concresive®
-injektointituotteet

5.2 Impregnointi
6.1 Päällysteet ja pinnoitteet

6.2 Impregnointi

Periaate 2, metodi 2.1
Masterseal 303 vettä hylkivä käsittely
silaanipohjainen emulsio, voidaan käyttää
monissa eri tilanteissa ja olosuhteissa.

MBrace® -järjestelmät ja
Concresive® -tartunta-aineet

4.4 Laastin tai betonin lisääminen

5.1 Päällysteet ja pinnoitteet

Periaate 1, metodi 1.4
Betonin halkeamien injektointi jäykät,
joustavat, vaahtoavat
epoksit tai polyuretaanit.

Periaate 3, metodi 3.2
Emaco-korjauslaastit: Emaco Nanocrete
R4 Fluid elementtien uudelleen valaminen.

Mastertop® -lattiatuotteet
Emaco® -korjauslaastit
Conipur® / Conideck®
-pinnoitteet
Ucrete® -lattiatuotteet
Masterseal®
136 / 138 / 185 / 190 / (588)
-

* Nimetyt tuotteet ovat myynnissä kaikissa Euroopan maissa. Ota yhteyttä paikalliseen tekniseen neuvontaamme
jos tarvitset lisätietoa korjausmenetelmistä ilman mainittuja tuotteita tai muista paikallisista tuotteista.

Periaate 6, metodi 6.1
Masterseal-järjestelmät: 138, 190 – epoksi
/ 136 – polyuretaani / 185 - epoksisementti.
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Vauriot jotka aiheutuvat raudoituksen
ruostumisesta...
Periaatteet 7 – 11 antavat ohjeistuksen raudoituksen ruostumisesta betonille aiheutuvien vaurioiden
korjauksiin ja ehkäisyyn.
Näiden periaatteiden lisäksi myös itse betoni pitäisi tarvittaessa korjata periaatteiden 1 – 6 mukaisesti.

Korjausperiaatteen nro

Korjausperiaatteen kuvaus

Korjausperiaate 7 (RP)

Passivisuuden säilyttäminen tai palauttaminen
Luoda kemialliset olosuhteet, joissa raudoitus
pysyy passiivisessa tilassa tai palautetaan
passiiviseen tilaan.

Periaate 7, metodi 7.1
Raudoituksen lisäsuoja ruiskutettavalla Emaco
Nanocrete R4:llä.

Korjausperiaate 8 (IR)

Vastustuskyvyn parantaminen
Lisätä betonin ominaisvastusta.

Korjausperiaate 9 (CC)

Katodinen säätely
Luoda olosuhteet joissa raudoituksen
potentiaaliset katodiset alueet eivät pysty
tekemään anodista reaktiota.

Periaate 8, metodi 8.1
Vedeneristyshoito käyttämällä Masterseal 303:a.

Korjausperiaate 10 (CP)

Katodinen suojaus

Korjausperiaate 11 (CA)

Anodisten alueiden säätely
Luoda olosuhteet joissa mahdolliset
raudoituksen anodiset reaktiot eivät pysty
osallistumaan korroosioreaktioon.

Huom: yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät ENV 1504-9 –dokumentista.

Periaate 10, metodi 10.1
Johtava pinnoite Emaco CP 30 suojaa
katodisesti raudoitettua betonia ilman
merkittävää lisäkuormitusta.

Ei-standardin mukaiset betonikorjaukset ja –suojaukset
Periaate 7, metodi 7.2
Emaco Nanocrete R4/R3: lla korvattu kloridien
varioittama betoni.
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Huom: Normi hyväksyy sen, että kaikkia mahdollisia korjaus- ja
suojausmetodeja ei pystytä kuvaamaan. Se ei tarkoita sitä, että
vaihtoehtoiset metodit tai metodien käyttö vaihtoehtoisissa
tilanteissa ovat välttämättä huonoja tai vääriä.

BASF:n suosittelemat tuotteet

Korjausperiaatteseen perustuvat
korjausmenetelmät

Suositeltavat tuotteet

7.1 Raudoituksen betonipeitteen lisääminen
sementtipitoisella laastilla tai betonilla

Emaco® Nanocrete
R4 / R3 / R4 Fluid
Emaco® Nanocrete
R4 / R3 / R4 Fluid

7.2 Kontaminoituneen tai karbonatisoituneen
betonin korvaaminen
7.3 Elektrokemiallinen karbonatisoituneen
betonin uudelleenalkalisointi

-

7.4 Karbonatisoituneen betonin
uudelleenalkalisointi diffuusion avulla

Masterseal®
550 / 588

7.5 Elektrokemiallinen kloridien poistaminen

-

8.1 Rajoittaa kosteuspitoisuutta
pintakäsittelyillä, pinnoitteilla tai
suojauksella

Masterseal®
136 / 138 / 190 / 303 / 550
Conipur® / Conideck®
-vesieristyspinnoitteet

9.1 Rajoittaa happipitoisuutta (katodilla)
kyllästämällä betoni tai pinnoituksella

Masterseal®
136 / 138 / 190
Protectosil CIT

CP
CP
CP
CP

Periaate 9, metodi 9.1
Masterseal-pinnoitteet käyttö suoraan betonille
suojaamaan alla olevaa raudoitusta.

10
30
60
15 -jälkivalumassa

10.1 Sähköisen suojauksen hyväksikäyttö,
korroosiovirran säätely

Emaco®
Emaco®
Emaco®
Emaco®

11.1 Raudoituksen maalaaminen pinnoitteilla
jotka sisältävät aktiivisia pigmenttejä

Emaco® Nanocrete AP

11.2 Raudoituksen maalaaminen suojaavalla
pinnoitteella

Emaco® Epoxiprimer BP

11.3 Inhibiittorien käyttö betonissa

Protectosil CIT

Periaate 9, metodi 9.1
Masterseal 136/138/190 –pinnoitteet rajoittavat
hapen kulkeutumista betonin läpi.

* Nimetyt tuotteet ovat myynnissä kaikissa Euroopan maissa. Ota yhteyttä paikalliseen tekniseen neuvontaamme
jos tarvitset lisätietoa korjausmenetelmistä ilman mainittuja tuotteita tai muista paikallisista tuotteista.

Periaate 9, metodi 9.1
Raudoituksen katodisissa osissa ruosteenesto
tehdään käyttämällä Protectosil CIT:ä.

Periaate 10, metodi 10.1
Emaco CP 10:n on sisällytetty aktivoituja
titaanianodeja, jotka on erityisesti suunniteltu
optimaalisesti yhteensopiviksi CP-anodin kanssa.

Periaate 11, metodi 11.1
Emaco Nanocrete AP aktiiviseen
ruostesuojaukseen.
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BASF Kokonaisvaltaiset Betonin
Korjausmenetelmät:
Toimistotalon peruskorjaus Brysselissä (B):
Vanhojen betonirakenteiden uudelleenprofilointi ja
parvekkeiden betonipalkkien korjaus.
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete AP, Emaco
Nanocrete R4 ja Masterseal elastomeerinen pinnoite

Jätevesilaitos Marseillesissa (F):
Elementtien uudelleenprofilointi, vesieristys ja saumaus.
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete AP, R3 ja R4,
Masterflex saumausaineet ja Masterseal vesieristystuotteet

Siltarakenteiden peruskorjaus Castellònissa (E):
Pilareiden, läpivientien ja ristikkäistukien korjaus
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete AP ja Emaco
Nanocrete R4
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Emaco Nanocrete Referenssikohteita

Jäähdytystorni (SK):
Rakenteiden betoninkorjaus ja uudelleenprofilointi
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete AP ja Emaco
Nanocrete R4

Asuinkerrostalon peruskorjaus Lontoossa (GB):
Betonirakenteiden uudelleenprofilointi ja parvekkeiden
alapintojen tasoitus
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete R2 ja Emaco
Nanocrete R3

Yksityisasunnon ulkorappujen peruskorjaus (CH):
Askelmien korjaus, uudelleenprofilointi, vesieristys ja
laatoitus
Käytetyt tuotteet: Emaco Nanocrete R2, vesieristys ja
laatankiinnitysaineet BASFilta
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Intelligent Solutions from
BASF Construction Chemicals
Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa ja olipa ongelmasi mikä tahansa, BASF
Rakennuskemikaalit tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla
menestyksesi on taattu.
Markkinajohtajabrändimme tarjoavat Sinulle laajimman valikoiman korkean
teknologian tuotteita, joiden avulla rakennat maailmasta entistä paremman.
Emaco® - betonirakenteiden korjauksiin
MBrace® - komposiittirakenteiden vahvistukseen
Masterflow® - jälkivalumassat
Masterflex® - saumamassat
Masterseal® - vedeneristyspinnoitteet
Concresive® - sideaineet, ankkurointi- ja kiinnitysmassat
Conica® - pinnoitteet urheilukentille
Conideck® - pysäköintitasojen pinnoitteet
Coniroof® - kattopinnoitteet
Conibridge® - sillankansien pinnoitteet
Mastertop® - dekoratiiviset- ja teollisuuslattiat
Ucrete® - erityistä kestävyyttä vaativat lattiat
PCI® - vesieristysaineet, laastit, tartunta-aineet

BASF on maailman johtava kemian alan yritys. Sen valikoima ulottuu muoveista
korkean teknologian maatalous- ja hienokemikaaleihin sekä raakaöljyyn ja
maakaasuun. Käytännössä kaikkien teollisuusalojen luotettavana kumppanina
BASFin älykkäät ratkaisut ja lisäarvoa antavat tuotteet auttavat asiakasta entistä
suurempaan menestykseen. BASF kehittää uusia teknologioita ja käyttää niitä
hyväkseen uusien markkinoiden löytämisessä. Se yhdistää taloudellisen
menestyksen ympäristön suojeluun ja sosiaaliseen vastuuseen, ja näin ollen
edesauttaa parempaa tulevaisuutta.
Lisätietoja BASF-konsernista löydät internetosoitteesta www.basf.com.
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