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Foredragets innhold

•Slik opptrer skadene 

•Årsakssammenhenger 

•Dette forteller felttester om limkvaliteter .

•Har bassengvannets agressivitet innvirkning  ?

•Betongbevegelser og membranbruk. Lab.tester

•SINTEF råd på veien videre 
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Aviser og media liker store oppslag.
Lite hyggelig for alle involvert  
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Status mht flislagte  betongbassenger.
• Ca 100 nye eller renoverte anlegg  i perioden  2006-

2016

• Representerer rundt 200.000 m2 flislagte flater  

• Fordelt på kommunale skoleanlegg, stiftelser, 
badeanlegg , hoteller mm

• Hoteller og SPA- anlegg har vi ikke full oversikt over. 
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Skadene inntreffer  hyppigst i bassengbunnen
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Skadene opptrer ofte 3 – 6 år etter 
ferdigstillelse. Reklamasjonsfristen  
utløpt ? 
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Andre skademønster enn løse fliser i 
bunnen finnes også. 
Løser fliser, lim smuldrer, fuger 
forsvinner , sprekker mm
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Korrosjon i eldre anlegg  ?
Ikke tema i dette foredraget, men slike 
anlegg er ofte over 30 år.  
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Riktig materialvalg 
?? 
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SINTEF  har studert situasjonen med hva 
skjer med relativt nye anlegg. 



Vet limleverandørene nok om sine egne 
produkter ?
Vi tester lim ( Lim i Svømmehaller )
14 limtyper ble testet i 2 år

i to ulike bassengvann 
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Vi snurrer film om LIS - prosjektet

• LIS-prosjektet

https://youtu.be/36PG_BXJSXM


 
Utvikling  av gjennomsnittsverdier ( MPa): 
4 uker  42 uker  110 uker  
1,91 1,76 1,29 

 

Resultater  målt over ca 2 år 



Oppsummering LIS- prosjektet

•Tallene viser en nedgang i gjennomsnittsverdiene fra 
1,91MPa til 1,29 MPa dvs. en reduksjon på 30%. For 
enkelte produkter var der betydelig endringer, for andre 
mindre. 

•Skrapetesten viser betydelige styrkevariasjoner fra 
produkt til produkt

•Limleverandørene har nå fått et mye bedre grunnlag 
for å velge mellom sine  mange limprodukter 



Erfaringer
• Lim og fugemasser til norsk bassenger må være bedre tilpasset 

vannkvaliteten 

• Vannets agressivitet mot sementbasert materialer måles  med 
LSI- faktoren. Negativ LSI- bør unngås 

• Utenlandske materialløsninger og – erfaringer kan ikke 
automatisk kopieres, her kreves lokalkunnskap



Så snakker vi litt bassengvann 

•Hvor stor innflytelse har 
vannkvaliteten i bassengene  på lim og 
fugemasse ?



Hvis sementbaserte fuger forsvinner er det et
klart signal på vann er  i ubalanse ( mangler 

mineraler  som de henter fra fugene )



LSI- indeksen 
En undervurdert faktor  ved 
innregulering av basengvann
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Råd ved  prosjektering:
Still krav at vannbehandlingsanleggene 
skal levere bassengvann med LSI i 
balanse

Bruk f.eks. marmorfilter
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Så snakker vi om betongunderlag
Dette  vet vi om bevegelser i betongunderlaget.



Svinn og deformasjoner  i underlag
synliggjøres med at flisene kommer  opp  
i " kuv".  
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Ha kontroll på restsvinn
3 til 5 år før høgkvalitet betong 
har stabilisert seg mht. 
svinnbevegelser 
• Hele konstruksjonen trekker 

seg sammen mot et 0- punkt 
eller 
• Det opptrer riss og sprekker i 

overflaten. Begge deler gir 
spenninger i limsjiktet.  

Figurpilene indikerer 
hvordan bevegelsen går 
hvis hele platen trekker seg 
inn mot et 0-punkt, mens 
flislaget er en stiv, 
udeformerbar skive. 



Kommer flisene opp er der bevegelser på gang 



Typisk basseng understøttelse 



Praksis viser at fliser  løfter seg først ved de 
elastiske fugene 



SINTEF  ønsker å finne ut om effekten av 
elastiske sjikt mellom betong og flis 

• Vi bygget opp forsøksrigg i laboratoriet

•
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Skal vi bruke  membran i bassengene  ?



Lab.-erfaringer med og uten membran 
• Problemer med flisen oppstår derfor først etter at 

det er blitt riss i betongen

• Flis uten membran tåler antakelig bare rissvidder
mellom 0,05 og 0,1 mm før flisen begynner å løsne

• Flis med membran tåler rissvidder opp mot 1 mm 
før den løsner
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Effekt av inndeling av fuger i flissjiktet ?

• Liming uten membran har begrenset effekt av 
fugeinndeling. Hver slik fuge er en ny start som gir 
et potensielt forankringsproblem

• Flis med membran skal kombineres  med 
feltinndeling.

• Fugeavstander tilpasses bæresystemet,

ikke over 10 m avstand
30



Prosjekteringsråd for bassengbetong

• Armèr ekstra i strekksonen slik at tøyninger og deformasjoner i 
bunnplaten blir mindre, helst bør platen lages så tykk at sjansen for å få 
riss over støttene er liten. 

• Ha kontroll på svinnforløpet. Det bør velge betong av kvalitet B 45 (M40) 
som har et v/c tall ≤ 0,4. Forventede rissvidder må være ≤ 0,2 mm. 

• Et alternativ til et så strengt rissviddekrav er å legge inn et 
elastistetsforbedrende sjikt f.eks. en sementbasert elastisk 
påstrykningsmembran over støttene. 



Sementbasert membran i basseng eller ikke ? 
Vi gjør en SWOT – analyse
Styrker – svakheter - muligheter - farer

Styrker Svakheter Muligheter Farer

Tetter bassenget Reduserer flisens 
fastholdelse

Besørger  tilstrekkelig 
bevegelsesmulighet 
mellon betong og flis

Svekkes på sikt ved 
eksponering av 
aggressivt vann

Tar opp bevegelser Tetter eldre 
konstruksjoner 

Fordyrer

Øker levetid på  
gammel betong ( 
Hindrer rust ) 

Lager sikrere 
forbindelser ved 
konstruksjonsfuger 



Hva så med utførelsen Har flisleggeren 
skylda  ?

• Det er satt krav til at i svømmebassenger  skal tilstrebes  
tilnærmet full kontakt mellom flis og underlaget

• Vi snurrer film 

https://www.youtube.com/watch?v=gWTLBLYDM1Y


Limdekningen er stedvis ikke tilfredsstillende 



Vi gjør avtrekkstester , 
og finner variasjoner i 
avtrekkskapasiteten. 



Manglende renskede fuger  ved
overgang golv/ vegg gir spenninger  og knusning 



SINTEFs 7 bud som hindrer løse fliser
1. Start alltid med å definere bassengvannskvaliteten. Den bør ha 

en LSI- faktor mest mulig i nøytralområdet. Om nødvendig 
invester i marmoranlegg e.l. 

2. Besørg lim og fugemasser  som er egnet  for den vann-
kvaliteten man har bestemt. Her er større kvalitetsforskjeller 
enn tidligere kjent. Bruk av  epoxy kan være en problemløser 
da det ikke påvirkes av aggressivt vann. 

3. Prosjektèr og bygg betongkonstruksjonen så man har kontroll 
på  svinn og deformasjon.



De7 bud , forts. 

4.En sementbasert membran  i kombinasjon med 
inndeling av flissjiktet med fuger  kan avhjelpe 
situasjonen med spenninger mellom betong- og flislaget.

5. Legg ikke inn elastiske fuger hvor det ikke er behov av     
bevegelseshensyn. Skal beregnes 

6. Besørg ru betongoverflate for liming eller  
membranlegging , ikke stålglattet. 

7  Besørg full limdekning under flisene 



Til dedriftsansvarlige

• Følg opp og kontrollèr LSI- indeksen  over tid. De 
fleste har utstyr til selv å måle denne.

• Foreta årlige undersøkelser og meld fra straks til 
ansvarlig entreprenør hvis det oppdages løse fliser , 
sand i filtrene eller forvitrede fliser. 



Hvor ville du sikret kvaliteten ?
• Stålkontroll med nøytral vannkvalitet  ?

• Lim og fugemasser med dokumentert  
bestandighet i norsk bassengvann?

• Betongresept og – utførelse som sikrer  
bevegelsesfritt underlag  ?

• Membran som gir fleksibilitet  mellom 
betong og flislag ?

• Stålkontroll med utførelsen ?

• Gode driftsrutiner ?

Hvis en eller to av disse 
forholdene ikke er til stede 

kan de likevel gå bra.

Feiler alle samtidig så skjer 
skaden før eller senere 



Lære av akkumulert kunnskap. 
• Man blir ikke virkelig 

god på prosjektering 
og bygging av 
svømmebassenger 
ved å ha tilgjengelig 
en Håndbok. 

• Men det hjelper på…
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Teknologi for et bedre samfunn

Seniorforsker Arne Nesje 
Tlf. 93243126
arne.nesje@sintef.no
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