reportage

Nya teknologier
lockar
När Jönköpings kommun skulle renovera taken utvändigt
på tre marktäckta dricksvattenreservoarer valde de
ytskydddet polyurea.
– Kunderna är ofta nyfikna på nya teknologier, säger
Jan Hellstedt, vd för SIU, Svensk Industri Utveckling.
snabbhärdande ytbehandling som blir allt vanligare, inte
minst på grund av sitt breda användningsområde. Det är slitstarkt, elastiskt,
vattentätt och applicerbart på material
som trä, betong, stål och takpapp.
Jan Hellstedt förklarar att förutsättningarna för varje renoveringsobjekt varierar med applikationen och att behov
och efterfrågan på renovering går i skov.
– Ett exempel är kommunala vattenoch reningsverk som står inför stora
utmaningar i framtiden. Många anläggningar som är byggda på 60- och 70-talen
uppvisar inte sällan ålderskrämpor. Betongen karbonatiseras och snart korroderar även armeringsjärnen som orsakar
sprickor och tydliga skador på bassänger,
invallningar, vattentorn, ventilkammare,
pumpgropar och tryckstegringar.
POLYUREA ÄR EN

i Jönköping har också några år på nacken. Den
äldsta byggdes på 40-talet. Renoveringen genomfördes i olika omgångar; den
sista blev klar i maj i år. Det var första
gången som ytskyddet förnyades sedan
de byggdes.
DE TRE VATTENRESERVOARERNA

– För några år sedan upptäckte vi
kalkuttätningar i betongen som gjorde
att det fanns en risk för kontaminering.
Normalt används ofta gummiduk som
ytskydd men det kändes för riskabelt
eftersom bassängerna är marktäckta.
Stenar kan kila in sig emellan och rispa hål på gummiduken. Polyurea är ett
mycket segare och tåligare material, säger Stefan Svensson, enhetschef på vattenverket i Jönköpings kommun.
ARBETET BÖRJADE MED att

ett externt bolag grävde fram reservoarerna. Själva renoveringen, som tog en knapp vecka per
reservoar, utfördes av SIU. Före appliceringen av polyurea blästrades, slipades
och spacklades betongen samt tvättades
med högtryck.
Eftersom polyurea härdar på bara några sekunder är själva appliceringen den
del av jobbet som alltid går snabbast.
– Sortimentet av blandningar är brett
och det finns ett antal leverantörer på
marknaden. För verksamheter inom vattenförsörjningen finns det nu även produkter med typgodkännande för direktkontakt
med dricksvatten, säger Jan Hellstedt.

Eftersom polyurea är snabbhärdande
är själva sprayningen ett intensivt
moment. Personerna på bilden arbetar
på finska Teknos.

fakta
OM POLYUREA
Produkt: Snabbhärdande elastisk
ytbeläggning som skyddar mot slitage,
temperaturskiftningar och fukt. Används
även som ljuddämpning.
Utvecklades: Under 1990-talet.
Innehåller: Polyurea är en tvåkomponentsprodukt som består av en isocyanat
och en polyamin. Kan blandas i olika
varianter beroende på funktion. Innehåller
inga lösningsmedel eller flyktiga organiska
lösningar (VOC).
Primer: Ja, för bästa resultat.
Härdningstid: Upp till 20 sekunder.
Arbetstemperatur: Cirka +80 C.
Appliceringstemperatur: –10 C till +50 C.
Utrustning: Handhållen färgspruta med
värme.
Hållbarhet: Upp till 30 år.

Arbetet med den sista marktäckande reservoaren på cirka tio
meter i diameter slutfördes i maj i
år. Reservoaren byggdes 1952.

arbetat
med polyurea i fyra års tid och vittnar
om att utbildning och god maskinkunskap är goda förutsättningar för att
lyckas. På grund av den snabba härdningstiden måste handhavaren av färgsprutan ha god kunskap om produktens
egenskaper. Vid rätt förhållanden har
SIU:s team kapacitet att belägga stora
arealer per dag.
Som med andra kemiska blandningar
är det även viktigt att förbereda sig väl
och använda skyddsutrustning. Blandningen förvärms till cirka +80 grader C så
handskar och friskluftsmask är ett måste.
YTSKYDDSSPECIALISTEN SIU HAR
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Det kan vara
tufft för arbetet måste ske
skyndsamt. Då
gäller det att
inte ha otur
eller slarva
JAN HELLSTEDT
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När arbetet med en av de två
större reservoarerna är klart täcks
den över med fyllnadsmassor.

fakta

otur eller slarva. Andra riskfaktorer är
tryck och värme. Därför är det viktigt
med bra skyddsutrustning.
Polyurea utvecklades på 1990-talet och betraktas som en relativt ny
ytskyddsteknik. Jan Hellstedt tycker att
utvecklingen går snabbt och att det händer mycket på området.
– Kunderna frågar och många är
nyfikna på nya tekniker. Förutsättningarna är goda och vi får många förfrågningar.
Hur avslutades projektet i Jönköping då?
– Den första reservoaren renoverades
2015 och den sista nu i våras. Vi är nöjda, framtiden får utvisa hur väl det nya
ytskyddet håller, säger Stefan Svensson.

OM SVENSK INDUSTRI UTVECKLING
Bildades: 1998.
Huvudkontor: Gränna.
Vd: Jan Hellstedt.
Anställda: 19 personer.
Verksamhet: Renovering och skydd av
metall och betong inom skandinavisk
processindustri.
Täckningsområde: Sverige och Norge.

spruta är standard;
en som hanterar själva sprutningen och
en som har koll på slangen mellan mätaren och sprutan.
– Det kan vara tufft för arbetet måste
ske skyndsamt. Då gäller det att inte ha
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