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1. Baggrund 

Rekvirenten ønsker afprøvning af fugtspærre til brug på betongulve, som underlag for 

fugtfølsomme gulvbelægninger og i forbindelse med skimmelrenovering, hvor der ønskes 

en fugt og ilttæt belægning. 

2. Formål 

Formålet med opgaven er at teste epoxyfugtspærren med henblik på dens vanddampdif-

fusionsmodstand og dens anvendelse på fugtigt betonunderlag. Dvs. om fugtspærren kan 

hæfte på et fugtigt underlag og har den fornødne vedhæftning til betonunderlaget. 

3. Data og modtagne informationer 

Det er oplyst at fugtspærren er en MasterTop P 622. 

MasterTop P 622. er en 2-komponent epoxy primer uden opløsningsmidler, til brug på 

beton- og cementbaserede underlag også med fugtig overflade. 

4. Analyse- og målemetoder 

For beskrivelse af de anvendte metoder, henvises der til dokumentationsafsnittet.  

5. Sammenfatning 

5.1. Opgavens omfang 

Der er udført følgende: 

− Efter påføring af fugtspærre på vandmættet betonflise er overfladen observeret i 56 

døgn for blæredannelse(osmose) i henhold til DIN 53 209. Efter de 56 døgn er der fo-

retaget aftræksprøvning i henhold til DS/EN 13892-2. 

− Bestemmelse af vanddampdiffusion (Z værdi for fugtspærren) samt lagtykkelse.  

  

5.2. Resultater 

Fremgangsmåde: 

- Fremstilling af 5 stk standard betonfliser 300 x 300 x 100 mm ved v/c forhold på 

0,6 med portlandcement.  

- Efter støbning placeres fliserne i afdækket form på gulv i laboratorium ved 20 gr. 

C i 1. døgn, hvorefter de vandlagres i 28 døgn ved 20 gr. C (Dette for at sikre at 

betonen er vandmættet og med et ensartet fugtniveau). 

- Optagning af fliser til påføring af fugtspærre. Fliserne placeres lodret så vandet 

kan løbe af. 

- Efter ca. 15 min. eller når betonoverfladen er hvidtør foretages en let slibning af 

fliser samt påføring af fugtspærre på de 4 fliser. Den sidste flise bruges som 

reference for aftræksforsøg uden fugtspærre. Påføringen af fugtspærren sker af 2 
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gang med ca. 300 gram/m2 pr gang. Påført af leverandøren under overværelse af 

TI. 

- Fliserne placeres i vandbad ved 23 gr. C og 50 % RF således at kun overfladen er 

fri for vand. Fugtspærren overdækkes således ikke. 

- Overfladen på fugtspærren observeres første gang efter 7 døgn og derefter 

løbende hvert døgn, hvor vandstanden i karret samtidigt kontrolleres og 

efterfyldes. 

- Efter 56 døgn foretages aftræksprøvning på såvel fliser med fugtspærre og flise 

uden. 

- Bestemmelse af vanddampdiffusionsmodstand og lagtykkelse sker siddeløbende. 

 

6. Vurdering 

Epoxyfugtspærren udlagt på en våd beton med efterfølgende vandlagring i 56 døgn har 

ikke vist tegn på ekspansion, osmose og eller nedsat vedhæftning til betonen. Forsøget 

viste at overfladestyrken er blevet en smule forbedret ved pålægningen af epoxyfugt-

spærren.  

MasterTop P 622. vurderes med den påførte lagtykkelse at kunne anvendes som fugt-

spærre på beton hvorpå der lægges fugtfølsomme belægninger som linoleum, trægulve 

og lignende. Ved gulvbelægninger af vinyl og hvor der ønskes en total fugttæt membran 

på betongulvet skal der påføres en større lagtykkelse ved udlægning i 3 lag. 

Der må ikke pålægges belægninger på MasterTop P 622, som samlet opnår en højere Z 

værdi end den Z-værdi den udlagte MasterTop P 622 har. I sådanne tilfælde skal lagtyk-

kelsen på Mastertop P 622 forsøges tilsvarende. 

 

Teknologisk Institut, Byggeri 

                             

Tommy B. Jacobsen 

Faglig Leder 

Morten Hjalmar Thomsen 

Konsulent 

 



 

 

916242_TJ20_111.docx Side 6 af 17 

 

 

 

 

Dokumentation 
 

  



 

 

916242_TJ20_111.docx Side 7 af 17 

7. Aftræksprøvning  

Udført 

Aftræksprøvning er udført den 17. januar 2020 af Morten H. Thomsen, Teknologisk Institut. 

Metode 

Aftræksprøvning er udført med udstyret Easy - MLC i henhold til DS/EN 1542.  

Prøvelegemerne blev pålimet med 2-komponent epoxy klæber og friboret med ø50mm kerne-

bor. Aftræksforsøgene er udført med en tørretid på 0,5-1 time på alle aftræk. Der er friboret 

ca. 3-5 mm ned i oversiden af flydemørtlen på alle aftræk.  

Omfang 

Der er udført 5 aftræksprøvninger á 3 stk. aftræk pr. prøveemne.  

 

Resultat 

Prøvelegeme diameter: 50 mm 

Friskæringsdiameter: 50 mm 

Overfladetemperatur: Ca. 20° C. 

Oplyst materiale: Betonemne reference uden membran og betonemner med 

epoxymembran  

 

 

Aftræk 

Sammen-hængs-

styrke 

[MPa] 

Bemærkninger/brudsted 

Betonemne 1 

1.1 >3,099 Intet brud 

1.2 >3,088 Intet brud 

1.3 >3,093 Intet brud 

Betonemne 2 

2.1 >3,075 Intet brud 

2.2 >3,074 Intet brud 

2.3 >3,091 Intet brud 
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Betonemne 3 

3.1 >3,096 Intet brud 

3.2 >3,092 Intet brud 

3.3 >3,089 Intet brud 

Betonemne 4 

4.1 >3,074 Intet brud 

4.2 >3,091 Intet brud 

4.3 3,092 100 % brud i beton 

Betonemne Reference 

Ref.1 2,403 100 % brud i øverste brøkdel af beton < 1mm 

Ref.2 3,002 
80 % brud i øverste brøkdel af beton < 1mm, 

og 20 % limbrud 

Ref. 3 >3,073 Intet brud 

 

  

Foto 1 – Betonemner med epoxymembran 
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Foto 2 – Betonemner reference.  
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Foto 3 og 4 – Aftræk 1.1 

 

  
Foto 5 og 6 – Aftræk 1.2 

 

  
Foto 7 og 8 – Aftræk 1.3 
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Foto 9 og 10 – Aftræk 2.1 

 

  
Foto 11 og 12 – Aftræk 2.2 

 

  
Foto 13 og 14 – Aftræk 2.3 
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Foto 15 og 16 – Aftræk 3.1 

 

  
Foto 17 og 18 – Aftræk 3.2 

 

  
Foto 19 og 20 – Aftræk 3.3 
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Foto 21 og 22 – Aftræk 4.1 

 

  
Foto 23 og 24 – Aftræk 4.2 

 

  
Foto 25 og 26 – Aftræk 4.3 
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Foto 27 og 28 – Aftræk Ref.1 

 

  
Foto 29 og 30 – Aftræk Ref.2 

 

  
Foto 31 og 32 – Aftræk Ref.3 
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8. Dampdiffusionsmåling og lagtykkelsesmåling   
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