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Fuktmätning i betong 
- Varför När Var Hur ? 
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Polygon och AK-konsult 

• 20 RBK-auktoriserade (mest HumiGuard i borrhål)  

• Diplomerade fuktsakkunniga 

• Fuktsäkerhetsansvariga produktion  

• Eget analyslab för bl.a. GBR-mätning   

• Forcerande torkteknik   
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Golvsystemet 
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Hela fuktkedjan behöver fungera  
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 Fukt i systemet 

Limfukt 0-150g/m2  

Avjämning  100g – kg/m2 

Betong tiotals kg/m2 
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 < 0 + limfukt 
- 

Limfukt torkar 
snabbt 

Självtorkande och ångtät Limfukt ger skada !!! 

Ångöppen betong med 
viss självuttorkning 



B C 

Limfukt torkar snabbt 
Viss risk kvar vid 
omfördelning ! 

Ångöppen avjämning 
Skada om avjämning  inte 
får torka!!! Ångöppen betong 

 < 0 + limfukt - 
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Limfukt torkar snabbt  
Ingen risk för 
omfördelningsproblem 

 < 0 + limfukt - 
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Beslutsunderlag för läggning 

GBR 

RBK 

 < 0 + limfukt - 
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Bedömningsuderlag RBK + ? 
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Visuell rimlighetsvärdering underlättar! 
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Ibland blir det helt orimligt! 
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Vi har hittat och hittar ”orimliga” mätresultat 

Bild: Husbyggaren 



14 

Har vi rätt fokus? GBR-mätning är lika viktigt! 

Baserat på Grantén , 2006, SBUF11680 



Rekommendationer 

 Verifiera självuttorkning  

 Mät i avjämning enligt GBR 

 Spåra torkmiljön, den behöver styras  

 Avjämna tidigt så att det hinner torka 

 Trendmät tidigt efter torkstart för att hinna justera vid behov 

 

 



Frågor? 



Golvsystem med låg risk 

Bild: Husbyggaren 



130st tillfrågade skadeutredare, 
erfarenheter de senaste 5åren 





Vår bedömning av skaderisken med ångöppna ytor 

Ångtäthet i 
betong  
 

1999 2000 2014 1995 

Ångtäthet i 
mattor 



Vår bedömning av skaderisken med ångtäta ytor 

Ångtäthet i 
betong 
 

1999 2000 2014 1995 



Omfördelning under matta 







Torrhalt och limmängd har betydelse! 



Kan vi enas kring situationer blir det lättare att 
orientera sig  

7. Drift 





Limfukt - hur torr/tjock avjämning? 
Torr vid klistring! 





Placering av spärrar 

Alkalispärr närmast lim 

fuktkapacitet/pH/täthet 

Fuktspärr under avjämning 

Avjämning RF 

Betong RF 

Tät matta 
lim Limfukt 

fuktkapacitet/pH/täthet 



Rekommendationer 

 Ångöppna golvytor ger stor risksänkning 

 Avjämningens uttorkning och tjocklek behöver 
fuktsäkerhetsprojekteras mht limfuktsmängd 

 Det är ofta smart att avjämna tidigt 

 Spärrar behöver fuktsäkerhetsprojekteras 

 

 

 

 

 

 

 



Vi behöver hjälpas åt att skapa och sprida fakta 



Tack och lycka till med fuktsäkerheten! 


