Verklig spetskompetens gällande
renovering, ytskydd och förstärkning
av betong och metall.
Ökad hållbarhet
Bättre kapitalvård
Minskad miljöpåverkan
8 separata agendor
Över 50 föreläsare

Arrangör

I samarbete med

Agendor & Anmälan
www.ytskydd.com

Kunskap ges
av standarder

Kunskap är nyckeln
till hållbar betong

Standarderna används vid projektering, upphandling, utförande och
kontroll av målning, både vid ny- och
underhållsmålning.
Ytskyddsstandarderna, som bygger på kunskap
och väl beprövad erfarenhet, är framtagna av representanter från industrin, internationella färgleverantörer,
entreprenörer och tekniska specialister inom området.

Betong uppfattas av många som ett
beständigt byggnadsmaterial med
nära nog obegränsad livslängd. Sanningen är dock den att i många miljöer klarar sig betong inte speciellt
lång tid utan att den ytskyddas. Rätt
slags ytskydd försvarar betongen mot
aggressiva och nedbrytande ämnen,
medan fel typ rent av kan förvärra
problematiken.

Otillräckligt ställda garantikrav och
en otydlig ansvarsfördelning kring
utförande av målningsarbeten kan
innebära stora kostnader i form av
underhåll och produktionsbortfall
efter det att garantitiden löpt ut. Därför har SSG engagerat sig i Ytskyddsdagarna, en av de bästa mötesplatserna för kunskapsspridning när det
gäller ytskydd.

Nyckeln till fungerande ytskydd och
lång livslängd hos betongkonstruktioner ligger i kunskap. Därför har
RISE CBI Betonginstitutet engagerat
sig som medarrangör av Ytskyddsdagarna, en av de bästa mötesplatserna för kunskapsspridning när det
gäller ytskydd av betong.

Metallskydd
kräver kunskap

Vikten av
ytskyddande underhåll

Olika miljöer ställer olika krav på
ytskydd av metalliska material och
konstruktioner för att förhindra uppkomst av korrosion. Det som fungerar
bra i exempelvis byggnader klarar sig
vanligtvis inte speciellt lång tid i en
kemiskt aggressiv miljö, till exempel
i processindustrin. Att välja rätt typ av
ytskydd så att korrosion inte uppstår
kräver kunskap om såväl materialet
man vill skydda, som ytskyddet i sig
och den miljö konstruktionen befinner sig i, samt om vilka testmetoder
som är lämpliga att använda.

Svensk industri- och energisektor
måste se ytskyddande åtgärder som
en naturlig del i det förebyggande
underhållet för att effektivt kunna
motverka nötning, korrosion, kemikalieangrepp, slitage, erosion och mycket annat som förstör utrustningar och
konstruktioner i metall och betong.
Genom att renovera och ytskydda
med rätt produkt, på rätt plats och på
rätt sätt kan det avhjälpande underhållet ske på plats. Ett ytskyddande
underhåll sparar både tid och pengar
och ger dessutom en ökad livslängd.

Av det skälet har RISE KIMAB valt
att engagera sig som medarrangör
av Ytskyddsdagarna, en av de bästa
mötesplatserna för kunskapsöverföring inom korrosions- och ytskydd av
metaller.

Agendor & Anmälan
www.ytskydd.com
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Ytskydd hjälper till att rädda vår planet!
I en ny rapport från FN:s klimatpanel
IPCC varnas för allvarliga konsekvenser för vår planets framtid om uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5.
Rapporten uppmanar i starka ordalag
till omedelbart agerande från de styrande i världens länder och koldioxidutsläppen måste ned med 45% från
2010 års nivåer till 2030.
Johan Rockström, professor i miljövetenskap säger ”För att ha en
chans att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader är vi i ett läge där
vi har mindre än 10 år
kvar om vi fortsätter
på dagens kurs”.
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Tyvärr pratas och skrivs
det alldeles för lite om
vikten av att förlänga
livslängden på befintliga
utrustningar och konstruktioner
i betong och metall.

• minskad miljöpåverkan genom
minskad energiförbrukning
• kraftigt ökad livslängd
Okunskap gör att politiker, journalister, beställare, konsulter, entreprenörer m.fl inte INSER vikten av Ytskydd
och vilka möjligheter rätt Ytskydd kan
bidraga med i alla vår gemensamma
strävan att rädda vår planet till kommande generationer.
Statliga instituten RISE KIMAB (f.d Korrosionsinstitutet) och RISE CBI Betonginstitutet har gjort beräkningar och
bedömningar som visar att betong &
metallförstörelsen kostar 6% av BNP
(200 Miljarder/år) bara i Sverige.
Således finns kunskapen om kostnaden och därmed miljöpåverkan men
nu gäller det att många, många fler
engagerar sig i att öka livslängden på
befintliga konstruktioner i betong och
metall.

• energiinbesparingar på GW per år
och fabrik

De som är intresserade av att vara
med och minska miljöpåverkan
genom ett bättre Ytskydd skall anmäla sig till Ytskyddsdagarna som är Nordens största mötesplats för alla de
personer, företag och kommuner som
vill lära sig mer om möjligheten med
bättre Ytskydd genom Rätt Produkt,
på Rätt Plats och på Rätt Sätt i TID.

• ökad livslängd med 2-5-10 gånger
beroende på media och miljö

Välkomna till Ytskyddsdagarna som
hjälper till att rädda vår planet.

Genom Rätt Produkt på Rätt Plats och
på Rätt Sätt och i TID så är Ytskyddet
med och räddar vår planet!
Vi som arbetar i branschen Ytskydd
kan bevisligen presentera:

Våra partners och utställare

Färg och Utrustning till Industri och Måleri

VISUALISERAR
UNDERHÅLL

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Omsorgsfullt byggande.
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ONSDAG
30 JANUARI

Gemensam agenda onsdag
08.00 – 09.00

Inskrivning och kaffe

09.00 – 09.10
Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
		VÄLKOMNA TILL Y TSKYDDSDAGARNA
		
• Genomgång utlämnat material
09.10 – 09.40

Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

		30 ÅRS ERFARENHET KOMPOSITER
		• Förtroendet för dessa teknologier 1987
• Hur få beställare och konsulter att förstå kundnyttan

• 10.000 pumpar & ventiler

• Förarbete, förarbete, förarbete

• Tusentals valsar

• Rätt produkt på rätt plats

• Tusentals axlar, foder

• Säga NEJ till jobb

• Hundratals transportskruvar

• Följa upp jobben

• Tankar

• Flytta information till andra liknande kunder
09.40 –10.00

• Referenser

• Begränsningar

Presentation av företag med verklig spetskompetens

		• Auktorisationen / SSG

• Frosio inspektörer

• Polyurea

• GAP

• Rostskyddsfärg

• Impregnering

• Industriell repklättring

• Slitageskydd

• Hydrofobering

• Institut

• Utrustning, maskiner

• Kristallisering

• Kompositer

• Renovering

• Kompressorer

• Ytskyddsinstruktioner
utan ord

• Ytskydd

• Miljövänligare rengöring
och förarbete

• Riksorganisationen
Svenskt Underhåll

• Betong

• Entreprenörer
10.00 –10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –12.20

Föredrag 1-3 respektive agenda

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.40

Föredrag 4-5 respektive agenda

14.40 –15.20

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

15.20 –15.50

Föredrag 6 respektive agenda

16.00 –16.30

Johan Lundell, Innovatör och grundare av Nodd AB

		

SÅ GÖR DU Y TSKYDDSINSTRUKTIONER UTAN ORD!

		Ord bär information dåligt. Många läser inte och läser man, så glömmer man orden.
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På samma sätt som IKEA och LEGO får personer utan utbildning, över hela världen,
att montera produkter de aldrig sett, kan du göra dina instruktioner med mycket färre
ord och samtidigt mer begripliga.

		
		
		

Johan Lundell, Nodd AB, vinnare av Post och Telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla”, visar många praktiska exempel från sina stora industrikunder som hjälper dig att förbättra dina instruktioner.

16.30 –17.30

MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET

18.30		

FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN

19.00		

MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

ONSDAG
30 JANUARI

Betong
09.00 - 10.00

Gemensam agenda onsdag - se sida 4

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Ylva Edwards, Y E Materialteknik

		Y TSKYDD FÖR BETONG – KAP 30 I NYA BETONGHANDBOKEN
		

• Några av de produkter, krav och användningsområden som tas upp i kapitlet Ytskydd
för betong i nya Betonghandboken.

11.10 –11.40

Jan-Olof Tegnesjö, Pen-Tec

		NYA BETONGHANDBOKEN OCH KRISTALLISERING
		• Teknologi

• Användningsområden
• Begränsningar

• Testresultat från 30 års användning
• Bevisad ökad livslängd på betongen
11.50 –12.20

Nils Davant, NCI National Concrete Innovation

		

ROSTSKYDD FÖR ARMERINGSSTÅL I BETONGKONSTRUKTIONER

		• Korrosionen av armeringsstål är den vanligaste orsaken till för tidig försämring och för		
kortning av den armerade betongens livslängd.
		
		
		
		

• Stålkorrosion i betong uppstår om betongen inte är av lämplig kvalitet, om konstruktionen inte är korrekt utformad för aggressiv exponering, om miljön är mer aggressiv
än vad som föreskrivs i konstruktionsdesignen eller om den ändras under konstruktionens livslängd.

		

• MCI Rostskydd för betong genom migrerande korrosionsinhibitorer

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Sven Olsson, Sto

		

REPARATION OCH Y TSKYDD AV KONSTRUKTIONER MED OLIKA EXPONERINGAR

		• Appliceringsanalys

• Produktval

• Förarbete

• Appliceringsteknik

14.10 – 14.40

Marcus Hermansson GPA

		

BETONGSKYDDSLINER I PLASTMATERIALEN PE, PP, ECTFE OCH PVDF

		• Betongskyddsliner i plast för dricksvattenapplikationer och kemikalier.
		
		

• Linern är lämplig för alla typer av applikationer där betongytor behöver skyddas och
fungerar utmärkt för nybyggnation, prefabricering och renoveringar.

14.40 –15.20

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

15.20 –15.50

Niclas Schönfelder, Komsol

		

GEO SKANNING I TILLSTÅNDSBEDÖMNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR
• GPRS-tekniken ser 40cm in i betongen,
i 2D eller 3D

• Bra beslutsunderlag möjliggör rätt åtgärder i rätt omfattning = minskar kostnader

• Större ytor kan undersökas djupare och
snabbare med högre kvalitet än traditionella tekniker.

• Casebeskrivning: Tillståndsbedömning av
bassänger i Vattenverk.
• Begränsningar

• Karteringar av hälsotillstånd och potentiella problem i betongkonstruktioner
16.00 - 16.30

Gemensam agenda onsdag - se sida 4

16.30 –17.30

MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET

18.30		

FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN

19.00		

MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

MODERATORER
Nils Davant
NCI / Ytskyddsakademien
Niclas Schönfelder
Komsol / Ytskyddsakademien
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Rostskydd

SSGs Ytskyddskommitté och Auktorisationen för rostskyddsmålning arbetar aktivt för långsiktig lönsamhet med rätt ytskydd. Vi erbjuder tre föreläsningar som visar komplexitet, konsekvenser och möjligheter
att göra Yträtt! Medvetna beslut ger positiva resultat!

09.00 - 10.00

Gemensam agenda onsdag - se sida 4

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Jennie Hellin, Stiftelse världsarvet Grimeton

		ETT VÄRLDSARV MED GLOBAL RÄCKVIDD
		• Grimeton Radiostation		
11.10 –11.40

• Rätt ytbehandling för hållbarhet i 100 år!

Ulla Anehorn, Svetskordinator, Dekra & Charlotte Persson, Frosio Inspektör, ÅF Industry

		UTFÖRANDE AV SVETSAR LIKA VIKTIGT SOM Y TBEHANDLING
		

• Likheter och olikheter i krav för utförande

		

• Effekter av att göra fel och hur gör man rätt Yträtt

11.50 –12.20

Mats Nordin, representant för Sveff i SSG Ytskyddskommitté

		

SSG, AUKTORISATIONEN FÖR ROSTSKYDDSMÅLNING OCH SIS

		

• Hur hänger allt ihop? 		

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Andreas Vestre, KIWA Teknologisk Institutt

		

FÖRBÄTTRAD INSPEKTÖR KUNSKAP – FROSIO INSPEKTÖR UTBILDNING

		
		
		

FROSIO kurserna är utvecklade av Teknologisk Institutt i samarbete med FROSIO och
varv, offshore samt industrin i Norge. Detta för att uppnå bättre kontroll för att minimera kostnaderna på underhåll orsakade av korrosion.

		
		

Detta lyckades man med och FROSIO inspektörer har sparat miljontals kronor åt många
kunder genom att på bästa sätt kontrollera arbetet med ytskyddet.

		
		
		

Totalt är det nästan 9.000 FROSIO inspektörer i världen. I Sverige finns det bara 120
FROSIO inspektörer men antalet ökar årligen då det hålls utbildningar kontinuerligt.
Allt för att åstadkomma bästa möjliga ytskydd av metallen.

		
		

Föredraget presenterar FROSIO inspektör utbildningen och vikten av att använda kunniga och noggranna inspektörer.

14.10 – 14.40

Jan Robert Schroeder, Ceramic Polymer GmbH

		
		

INNOVATIVE COATING TECHNOLOGY FOR CORROSION PROTECTION – SOLVENT FREE &
ONE COAT CORROSION PROTECTION

		
		

• High-performance coatings with integrated micro-ceramic particles for different fields
of corrosion protection.

		
		

• The most important properties – chemical resistance, abrasion resistance and weathering stability– justif y the high quality of our solvent free coating systems.

		
		

• Integration of microscopic special particles, generate coating products which provide
the highest corrosion protection in difficult applications.

14.40 –15.20

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

15.20 –15.50

Mats Nordin, Produktchef metall, Tikkurila Sverige AB

		

FONTEZINC HR ÄR EN NY VATTENBUREN ROSTSKYDDSPRODUKT

		

• Tvåkomponent enskiktsprodukt

		

• En zinkrik produkt i högsta korrosivitetsklass
16.00 - 16.30

MODERATOR
Patrik Eriksson
SSG

16.30 –17.30
18.30
19.00
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• Nyheter i SS-EN 12944-5

• Fungerar både över och under vatten

Gemensam agenda onsdag - se sida 4
MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET
FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN
MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

ONSDAG
30 JANUARI

Process & Energi
09.00 - 10.00 Gemensam agenda onsdag - se sida 4
10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Ole Stræte, VD Frosio
CERTIFIERING AV FROSIOINSPEKTÖRER Y TSKYDD OCH ISOLERING
• Historik, utbildning och krav Frosiocertifiering
• Utmaningar och möjligheter

11.10 –11.40

• Korrosion under isolering

Jan De Kroon, Managing Director, CMP Fibalite
COMPOSITE REPAIR AND PIPELINE REHABILITATION
• CMP Fibalite will give an introduction about pipeline rehabilitation and composite repair
available in the market.
• Besides references from the past about the own experience, almost 50 years, with metal loss
and corrosion problems, so composite repairs and pipeline rehabilitation.
• After the introduction and examples in the field there will be made a shift to own developed
CMP Fibalite maintenance systems.
• When there is time left CMP Fibalite would like to do a Large Scale Intervention how to get composite repairs ready for the next future and what to do with existing regulations and standards.
• Topic: “The existing standards are not easy to comply with in relation to innovative composite repairs“.

11.50 –12.20

Mats Fällgren, Teknos
POWDERCOATING – FUNCTIONAL COATINGS
• Intresset för inbyggd funktionalitet ökar alltmer inom de flesta områden och så även för
pulverfärg i industriella processer där färgen blir en viktig del av den målade produktens
funktionalitet och ger mervärden.
• Möjligheter till spännande funktioner är oändliga och föredraget belyser några av de kommersialiserade pulverfärgprodukter som idag finns tillgängliga.
• Exempel på funktioner kan vara värmebeständighet, antigraffiti, antimikrobiell, flexibilitet etc.

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Annikki Hirn, VD för branschorganisationen Nordic Galvanizers
SÅ NÅR DU TOPPKVALITET VID VARMFÖRZINKING!
• Varmförzinkning ger ett långvarigt, underhållsfritt korrosionsskydd till ett mycket fördelaktigt pris.
• Vid varmförzinkningen sker en kemisk reaktion mellan stål och zink, och det är därför viktigt
att känna till hur stålets kemiska sammansättning påverkar resultatet.
• Även konstruktionsutformningen hos produkten är av betydelse – vad ska man tänka på och
vad bör man undvika?
• Med rätt utformning och materialval kan man vara lugn för att framtida problem eller
underhållsbehov blir minimalt!

14.10 – 14.40

Greger Sohlman & Torbjörn Claesson, IPM Norden
INVALLNINGARS BEHOV AV RENOVERING OCH Y TSKYDD
- Sprickor

• Både gammalt och nytt

• Läckage

• Mer och mer krav

• Rätt Produkt på Rätt Plats
och på Rätt Sätt

• Kemikalieangrepp
14.40 –15.20

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

15.20 –15.50

Jan-Inge Glenberg, Jotun
KORROSION UNDER ISOLERING
• CUI ett problemområde

• När uppstår CUI

• CUI en lömsk typ av korrosion

• Hur undviker man CUI

16.00 - 16.30

Gemensam agenda onsdag - se sida 4

16.30 –17.30

MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET

18.30

FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN

19.00

MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

MODERATOR
Torsten Ekström
VD Riksorganisationen Svenskt Underhåll
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Vattenverk
09.00 - 10.00

Gemensam agenda onsdag - se sida 4

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Alexander Herlin, RISE CBI Betonginstitutet

		UNDERHÅLLSPLAN FÖR VATTENVERK OCH BETONG I KONTAKT MED DRICKSVATTEN
		

• Upprättande av underhållsplan och undersökning av vattenverks betongkonstruktioner

		

• Betong och reparationsmaterial i kontakt med dricksvatten

11.10 –11.40

Dinko Lukes, RISE KIMAB

		

MATERIAL I KONTAKT MED DRICKSVATTEN I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR
– UT VECKLING AV SYSTEM FÖR T YPGODKÄNNANDE

		
		

• Det finns idag inga tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som
används i kontakt med dricksvatten på vattenverk och i distributionsanläggningar.

		
		
		

• Projektets syfte är att ta fram generella riktlinjer för hur certifieringsorgan för typgodkännande skall kunna ta fram specifika certifieringsregler för olika produktgrupper som
VA-organisationerna har behov av att använda i sina anläggningar.

11.50 –12.20

Marco van Brink. Kiwa

		

DRICKSVATTENGODKÄNDA PRODUKTER I SVERIGE
• Kiwa är ett av två ackrediterade företag i Sverige att
typgodkänna produkter för kontakt med dricksvatten

• Hur går typgodkännandet till
• Tester och undersökningar

• Regler och föreskrifter
12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Fredrik Nilsson, ProAccess

		

KOSTNADSEFFEKTIV TILLSTÅNDSBEDÖMNING OCH REPARATION AV VATTENTORN.

		
		

• Känner du inte till reptekniken, har hört talas om den och vill veta mer eller tror att detta inte
är något för dig, då är detta precis den rätta föreläsningen för dig!

		
		

• Vi går igenom exempel från flertalet vattentornsprojekt där tekniken använts framgångsrikt
och kostnadseffektivt.

14.10 – 14.40

Björn Hestner, SIU och Richard Lindberg, Polyurea Sverige

		

BETONGRENOVERING OCH FÖREBYGGANDE Y TSKYDD

		

• Artikeln i Svenskt Vatten nr 1 2017 visar hur allvarligt det är med vattenverkens
betongkonstruktioner.

		
		

• Under 15 års tid har SIU renoverat och ytskyddat vattentorn långsamfilter, vattenreservoarer, invallningar. tak m.m runt om i Sverige

		
		

• Med moderna metoder och materialval är det möjligt att renovera och ytskydda och
därmed ge konstruktionerna ökad livslängd

		
		

• Vi visar exempel på skador som åtgärdats och vilka metoder och materialval som är
lämpliga inklusive ett antal produkter som har Svenskt Typgodkännande Dricksvatten.

14.40 –15.20

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

15.20 –15.50

Sven Olsson, Sto

		

REPARATION OCH Y TSKYDD AV BETONG MED PRODUKTER I SYSTEM

			

• Renovering/ytskyddskrav att uppf ylla

		
		

• Exempel på olika typer av skador samt hjälp i projekteringsarbetet vid val av produkter
i system kopplade till SS-EN 1504.

		

• StoCretec har erfarenhet av renovering och ytskydd av vattentorn i ca. 30 års tid.

• Produktval

• Förarbete

• Appliceringsteknik

• Visning av projekt gjorda med hjälp av vår designavdelning samt stort antal referenser gjorda i Norden.
16.00 - 16.30
MODERATOR
Richard Lindberg
Polyurea Sverige /
Ytskyddsakademien
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16.30 –17.30
18.30
19.00

Gemensam agenda onsdag - se sida 4
MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET
FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN
MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

14.40–15.20

Greger Sohlman & Torbjörn Claesson,
IPM Norden

Jan Robert Schroeder,
Ceramic Polymer GmbH

FÖRDRINK I ERIKSBERGSHALLEN

MIDDAG I ERIKSBERGSHALLEN

19.00

MINGEL I UTSTÄLLAROMRÅDET

16.30–17.30

18.30

Gemensam agenda onsdag 30 januari – Se sida 4

16.00–16.30

Fontezinc HR är en ny vattenburen
rostskyddsprodukt

15.20–15.50

Mats Nordin, Produktchef metall,
Tikkurila Sverige AB

Korrosion under isolering

Jan-Inge Glenberg, Jotun

Invallningars behov av renovering
och ytskydd

Så når du toppkvalitet vid
varmförzinking!

Förbättrad inspektör kunskap –
FROSIO inspektör utbildning

Innovative coating technology for
corrosion protection – Solvent free &
one coat corrosion protection

Annikki Hirn, VD för branschorganisationen Nordic Galvanizers

Reparation och ytskydd av betong
med produkter i system

Sven Olsson, Sto

Betongrenovering och
förebyggande ytskydd

Björn Hestner, SIU &
Richard Lindberg, Polyurea Sverige

Kostnadseffektiv tillståndsbedömning och reparation av vattentorn

Fredrik Nilsson, ProAccess

Dricksvattengodkända produkter
i Sverige

Powdercoating
– Functional coatings

Andreas Vestre,
KIWA Teknologisk Institutt

GEO skanning i tillståndsbedömningar och undersökningar

Niclas Schönfelder, Komsol

KAFFE I UTSTÄLLAROMRÅDET

14.10–14.40

Marcus Hermansson GPA

Reparation och ytskydd av konstruktioner med olika exponeringar

Sven Olsson, Sto

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

SSG, Auktorisationen för
rostskyddsmålning och SIS

Rostskydd för armeringsstål i
betongkonstruktioner

Marco van Brink. Kiwa

Material i kontakt med dricksvatten
i kommunala anläggningar – utveckling av system för typgodkännande

Dinko Lukes, RISE KIMAB

Underhållsplan för vattenverk och
betong i kontakt med dricksvatten

Alexander Herlin,
RISE CBI Betonginstitutet

Vattenverk

Mats Fällgren, Teknos

Composite Repair and Pipeline
Rehabilitation

Utförande av svetsar lika viktigt som
ytbehandling
Mats Nordin, representant för Sveff i
SSG Ytskyddskommitté

Jan De Kroon, Managing Director,
CMP Fibalite

Certifiering av Frosioinspektörer
ytskydd och isolering

Ole Stræte, VD Frosio

Process & Energi

Ulla Anehorn, Dekra &
Charlotte Persson, ÅF Industry

Ett världsarv med global räckvidd

Nils Davant,
NCI National Concrete Innovation

Nya Betonghandboken och
Kristallisering

Jan-Olof Tegnesjö, Pen-Tec

Ytskydd för betong – Kap 30 i nya
Betonghandboken

Jennie Hellin,
Stiftelse världsarvet Grimeton

Ylva Edwards, Y E Materialteknik

Betongskyddsliner i plastmaterialen PE, PP, ECTFE och PVDF

13.30–14.00

12.20–13.30

11.50–12.20

11.10–11.40

10.30–11.00

Rostskydd

KAFFE I UTSTÄLLAROMRÅDET

10.00–10.30

Betong

Gemensam agenda onsdag 30 januari – Se sida 4

09.00–10.00

Översiktsplan separata agendor onsdag
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Gemensam agenda torsdag

TORSDAG
31 JANUARI

08.00 – 09.00

Inskrivning konferensdeltagare endast torsdag

09.00 – 09.30

Torsten Ekström, VD Riksorganisationen Svenskt Underhåll

		

VIKTEN AV Y TSKYDDANDE UNDERHÅLL

		
		

• Svensk industri- och energisektor måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del
i det förebyggande underhållet för att effektivt kunna motverka friktion, nötning, korrosion och andra ytpåverkande faktorer.

		
		

• Genom att renovera med hjälp av olika typer av ytbeläggningar kan det avhjälpande
underhållet ske på plats.

		

• Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

		

• Ytskydd bör således ses som en investering snarare än en kostnad.

09.30 –10.00

Arbetsmetoder/teknologier som används mer och mer

		INDUSTRIELL REPKL ÄT TRING
		Fredrik Nilsson, Ytskyddsakademien
• Kostnadseffektivt alternativ till byggställningar, kranar och skylifts
		

• Högsta säkerhet

		

• Inspektion stål och betong

		• Underhållsarbete
		

• Ekonomiska vinster genom kortare driftstopp

		• Begränsningar
		UNDERVAT TENSROBOTAR
		Simon Pehrson, Ytskyddsakademien
• Teknologi
		

• Skadediagnostisering av vätskef yllda behållare

		

• En väl genomförd skadediagnostik är en förutsättning för en lyckad reparation i TID

		

• Exempel på vanligt förekommande skador i reservoarer

		• Begränsningar
10.00 –10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Föredrag 1 agenda

11.10 –11.40

Föredrag 2 agenda

11.50 –12.20

Föredrag 3 agenda

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Föredrag 4 agenda

14.10 –14.40

Föredrag 5 agenda

14.50 –15.10

Gemensam avslutning

		TOMMY THÖRN, Y TSKYDDSAKADEMIEN
		
& TORSTEN EKSTRÖM, RIKSORGANISATIONEN SVENSKT UNDERHÅLL
• Intressanta diskussioner, frågor och svar under Ytskyddsdagarna
		• Ytskyddsakademiens utbildningar 2019
		• Utlottning 2 st presentkort á 3.000:		• Avslutning
15.10 –15.40
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KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

TORSDAG
31 JANUARI

Betong
09.00 - 10.00

Gemensam agenda torsdag - se sida 10

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Christan Mischock, Schomburg (engelska)

		VATTEN OCH FUKTSKYDD
• Teknologier

• Anti karbonatisering

• Impregnering

• Flexibel cementbaserad

• Hydrofobering

• Rätt produkt på rätt plats
och på rätt sätt

• Kristallisering
11.10 –11.40

• Mångåriga referenser över
hela Världen
• Begränsningar

Elisabet Norderup Michelson, Elmico

		OLIKA T YPER AV HÄRDPLASTER
		

• Akr yl, Epoxy, Polyuretan, Polyurea

			

• Fördelar och nackdelar respektive teknologi

			

• Hur kan skador och misstag undvikas

11.50 –12.20

Ylva Edwards, Y E Materialteknik & Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige

		

NY METOD FÖR VAL AV OPTIMALT BELÄGGNINGSSYSTEM PÅ P-DÄCK

			

• Metod som tagits fram inom ett omfattande SBUF-projekt.

			

• En rad exempel presenteras och diskuteras.

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET.

13.30 –14.00

Peter Blomqvist, Polyureaspecialisten

		

POLYUREA I PARKERINGSHUS/GARAGE

			

• Applicering av 9.000 m2 med Polyurea

			

• Utrustning och appliceringsteknik

			

• Entreprenadens svårigheter

14.10 – 14.40

Bror Sederholm, RISE KIMAB

		

OPTIMALT Y TSKYDD AV PARKERINGSDÄCK VID NYBYGGNAD OCH RENOVERING

			
			

• Resultat från FoU-projektet som omfattar både beläggningar och katodiskt skydd
med diskreta anodsystem.

			
			

• Möjligheten till att använda diskreta anodsystem för att hindra armeringskorrosion i
golv och pelare i parkeringshus.

			
			

• Insticksanoder med påtr yckt ström samt galvaniska offeranoder av zink med ett
cementhölje innehållande LiOH.

			
			

• Installation av katodiskt skydd med insticksanoder (två olika typer) med påtr yckt
ström på betongpelare

14.50 – 15.10

Gemensam avslutning

15.10 –15.40

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

MODERATORER
Ylva Edwards
Y E Materialteknik / Ytskyddsakademien
Håkan Forsberg
Golvanalys Sverige / Ytskyddsakademien
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TORSDAG
31 JANUARI

Rostskydd
09.00 - 10.00

Gemensam agenda torsdag - se sida 10

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Rick Simpson, ZINGA Sweden AB

		ZINGA KATODISKT SKYDD - FILMGALVANISERING

11.10 –11.40

• Galvaniskt skydd likt varmgalvanisering
och fungerar som offeranod

• Kan användas som enskild galvanisering
eller som grundning i ett Duplex-system

• Tillåter ingen underkorrosion

• Ersätter och reparerar HDG och TSZ

• Appliceras som målning med pensel,
roller eller spruta

• Godkänt enligt Norsok M501 och ISO 12944

Janne Nordmark, Teknos

		ROSTSKYDD/BRANDSKYDD PÅ STÅLKONSTRUKTIONER
• Kort ledtid = god ekonomi

• Enskiktsmålning upp till C3, 2 skikt till C5

• Projekt med höga krav på snabb leverans
och snabbt uppbyggande

• Lösningsmedelsfri

• Minimalt med transportskador medför lite
eller ingen bättringsmålning
11.50 –12.20

Jon Wingborg, SIO Grafen/ Chalmers Industriteknik

		

GRAFEN SOM ROSTSKYDD?

			

• Det pågår mycket forskning och aktiviteter just nu inom grafenområdet i Sverige.

			
			

• Materialet rör sig allt mer från forskning till industri och fler och fler produkter kommer ut på marknaden.

			

• Vad innebär detta för framtidens rostskydd?

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Per Andersson, Castolin

		

NY SERIE AV POLYMERA Y TSKYDDSMATERIAL FÖR:

		

• Snabbreparation

14.10 – 14.40

Tor Henning Gulbrandsen, Carboline

• Slitage

• Korrosion

• Skydd vid förhöjd temperatur

		CARBOTHERM 551 ISOLERINGSFÄRG
		

• Skydda personalen

14.50 – 15.10

Gemensam avslutning

15.10 –15.40

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

MODERATORER
Kenneth Jönsson
Färg & Blandat / Ytskyddsakademien
Roger Karlsson
Sweco / Ytskyddsakademien
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• Minskad kondensering

• Minskat värmetapp från rör och tankar

TORSDAG
31 JANUARI

Miljövänligare förarbete & rengöring
09.00 - 10.00

Gemensam agenda torsdag - se sida 10

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Tor Henning Gulbrandsen, Carboline

		CARBOCLEAN GEL 100 OCH CONS 200
		

• Åstadkommer miljövänligare rengöring och förarbete innan applicering av ytskyddet.

11.10 –11.40

Jonas Axelsson, Agaria AB

		LASERTEKNIK INOM RENGÖRING OCH FÄRGBORTTAGNING
		

• Presentation av lasersystem för rengöring, färgborttagning.

		

• Laserns möjligheter till jobb inom
		

• Rengöring

		

• Färgborttagning

		

• Förarbete svets och limning

		

• Dekontaminering

11.50 –12.20

Jan Hellstedt, SIU

		SPONGE ”DAMMFRIA” BLÄSTRING

• Återvinning av sponge mediat

• Utförda arbeten på broar, pappersmaskiner rör,
tankar, traverser, svetsfogar, stagpelare, m.m.

• Reducerar deponin med 70 – 90%

• Begränsningar

• Teknologi

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Jonas Björk, SVB

		VATTENBLÄSTRING & VATTENRENINGSTEKNIK
• Högt tr yck med rent vatten

• Lämpliga användningsområden

• Vattenrening av vattnet vi använder

• Begränsningar

14.10 – 14.40

Henning Olsen, Pinovo och Fredrik Nilsson ProAccess

		

PINOVO - DAMMFRI OCH VIBRATIONSFRI BLÄSTRING MED ÅTERVINNING AV BLÄSTERMEDEL
• Teknologi

• Ekonomiska fördelar och begränsningar

• Hälsa, Säkerhet och Miljö

• Utförda Pinovo arbeten i Sverige

• Kvalitet på levererad yta
		

Michael Bergman, MIMAB

		RPR INDUKTION
• Teknologin som är snabb, tyst, torr och
dammfri

• Borttagning tjocka brandskyddsfärger
• Begränsningar

• Deponin är bara det som tas bort
• Utförda arbeten på broar, tankar,
svetsfogar, rör, m.m.
14.50 – 15.10

Gemensam avslutning

15.10 –15.40

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

MODERATORER
Jan Hellstedt
SIU / Ytskyddsakademien
Jonas Axelsson
Agaria / Ytskyddsakademien
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TORSDAG
31 JANUARI

Avloppsreningsverk / Ledningsnät
09.00 - 10.00

Gemensam agenda torsdag - se sida 10

10.00 - 10.30

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

10.30 –11.00

Therese Norrman Persson, ÅF Consult

		HUR HANTERAR VI ETT KOMMUNALT UNDERHÅLLSUNDERKOTT PÅ ETT HÅLLBART SÄTT?
		

• Många kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät är idag föråldrade.

		
		

• Personalen jobbar ofta under stor press på grund av så kallade ”brandkårsutr yckningar” och har svårt att komma i kapp.

		
		
		

• Hur kan vi hjälpa verksamhetsutövarna att komma upp i en nivå som matchar behovet
och samtidigt utföra renoveringarna utan att påverka miljön med ett orenat eller delvis orenat avloppsvatten rakt ut i våra sjöar och vattendrag ?

11.10 –11.40

Björn Hestner, SIU

		BETONGRENOVERING OCH FÖREBYGGANDE Y TSKYDD
		• Under 15 års tid har SIU renoverat och ytskyddat skruvpumpar, sedimenteringsbassänger,
		
pumpgropar, ventilkammare, slamfickor, biobäddar, kulvertar m.m runt om i Sverige
		
		

• Med moderna metoder och materialval är det möjligt att renovera och ytskydda och
därmed ge konstruktionerna ökad livslängd

		

• Vi visar exempel på skador som åtgärdats och vilka metoder och materialval som är lämpliga

		

• Begränsningar respektive teknologi

11.50 –12.20

Mattias Höglund, Pollex

		

SCHAKTFRI FÖRNYELSE OCH UNDERHÅLL AV TRYCKSATTA LEDNINGSNÄT I MARK

		

• Rengöring och provning av tr yckledningar

		
		

• Schaktfri ledningsförnyelse minskar drastiskt belastningen på miljö och minimerar
störningar för tredje man samtidigt som man förnyar fler meter ledning per dag

12.20 –13.30

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

13.30 –14.00

Christer Hallner & Fredrik Forsberg Chesterton

		

RENOVERING AV BASSÄNGER PÅ AVLOPPSRENINGSVERK

		
		

• Det kan vara svårt att skydda betongytan i bassänger som har varit i drift under många år
och som har fått en korroderad och ojämn yta med mycket ballast framme.

		
		

• Exempel på framgångsrika projekt i Sverige där olika typer av bassänger har renoverats
med gott resultat med hjälp av ARC material.

14.10 – 14.40

Föredragshållare: se hemsidan

		

KOMPOSITENS ANVÄNDNING UNDER 30 ÅRS TID

		 • Renovering och optimering av dränkbara och
torrställda pumpar, ventiler, rör m.m under 30 års tid
• Bevisad ökad livslängd
• Bevisade inbesparingar
14.50 – 15.10

Gemensam avslutning

15.10 –15.40

KAFFE I UTSTÄLLNINGSOMRÅDET

MODERATORER
Christer Hallner
Chesterton / Ytskyddsakademien
Lennart Axelsson
Ytskyddsakademien
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• Minskad miljöpåverkan
• Förarbete och applicering
• Begränsningar kompositens
användningsområde

ZINGA Katodiskt Skydd
- Filmgalvanisering
Janne Nordmark, Teknos
Rostskydd/brandskydd på
stålkonstruktioner
Jon Wingborg, SIO Grafen /
Chalmers Industriteknik
Grafen som Rostskydd?

Vatten och fuktskydd

Elisabet Norderup Michelson, Elmico

Olika typer av härdplaster

Ylva Edwards, Y E Materialteknik &
Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige

Ny metod för val av optimalt
beläggningssystem på P-däck

Carbotherm 551 Isoleringsfärg

Optimalt ytskydd av parkeringsdäck
vid nybyggnad och renovering

KAFFE I UTSTÄLLAROMRÅDET

Tor Henning Gulbrandsen, Carboline

Bror Sederholm, RISE KIMAB

15.10–15.40

Ny serie av polymera
ytskyddsmaterial

Polyurea i parkeringshus/garage

GEMENSAM AVSLUTNING

Per Andersson, Castolin

Peter Blomqvist, Polyureaspecialisten

LUNCH I UTSTÄLLAROMRÅDET

Rick Simpson, ZINGA Sweden AB

Christan Mischock, Schomburg (eng)

14.50–15.10

14.10–14.40

13.30–14.00

12.20–13.30

11.50–12.20

11.10–11.40

10.30–11.00

Rostskydd

KAFFE I UTSTÄLLAROMRÅDET

10.00–10.30

Betong

Gemensam agenda torsdag 31 januari – Se sida 10

09.00–10.00

RPR Induktion

Michael Bergman, MIMAB

Pinovo

Henning Olsen, Pinovo &
Fredrik Nilsson ProAccess

Vattenblästring & vattenreningsteknik

Kompositens användning under
30 års tid

Föredragshållare: se hemsidan

Renovering av bassänger
på avloppsreningsverk

Christer Hallner &
Fredrik Forsberg Chesterton

Schaktfri förnyelse och underhåll
av trycksatta ledningsnät i mark

Jonas Björk, SVB

Mattias Höglund, Pollex

Sponge ”dammfria” blästring

Betongrenovering och
förebyggande ytskydd

Björn Hestner, SIU

Hur hanterar vi ett kommunalt
underhållsunderkott på ett
hållbart sätt?

Therese Norrman Persson, ÅF Consult

Avloppsreningsverk / Ledningsnät

Jan Hellstedt, SIU

Laserteknik inom rengöring och
färgborttagning

Jonas Axelsson, Agaria AB

Carboclean Gel 100 och Cons 200

Tor Henning Gulbrandsen, Carboline

Miljövänligare förarbete & rengöring

Översiktsplan separata agendor torsdag
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Avsändare:
Ytskyddsakademien
Klangfärgsgatan 8
425 52 V Frölunda

På Ytskyddsdagarna har ni möjlighet att träffa personer och företag som har verklig spetskompetens gällande renovering, ytskydd och
förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.
Ytskyddsdagarna arrangeras av Ytskyddsakademien i samarbete med RISE KIMAB (f.d
korrosionsinstitutet), RISE CBI Betonginstitutet, SSG, Riksorganisationen Svenskt Under-

håll, Auktoriserade Rostskyddsföretag samt
Ytskyddsgruppen.
Ytskyddsdagarna är ett årligt återkommande
tvådagarsarrangemang sedan 2011.
Ytskyddsdagarna är den bästa mötesplatsen
för kunskapsspridning och nätverkande när
det gäller renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i
betong och metall.

Agendor & Anmälan
www.ytskydd.com

Mötesgaranti

Pris

Vi GARANTERAR att alla nya deltagare på
Ytskyddsdagarna kommer att finna potentiella inbesparingar samt intressanta renoveringsmetoder och arbetssätt under Ytskyddsdagarna 30-31 januari. De som INTE finner
detta behöver inte betala konferensavgiften och kontakta då Tommy Thörn under
Ytskyddsdagarna.

Två dagar
4 995 :-/person
inkl. 2 luncher, kaffe samt 3-rätters
middag med underhållning

Mediapartners

Två dagar
3 995 :-/person
inkl. 2 luncher och kaffe
En dag
1 995 :-/person
inkl. 1 lunch och kaffe

