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

Arrangör

I samarbete med

Agendor & Anmälan
www.ytskydd.com

Kunskap ges
av standarder

Kunskap nyckel
till hållbar betong

SSGs standarder inom ytskydd
ger ett heltäckande målningssystem med garantikrav. 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.
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Två dagar du
inte får missa!
Betong & Metallförstörelse kostar
6% av BNP (200 Miljarder/år) enligt
beräkningar och bedömningar gjorda av till RISE Kimab (f.d Korrosionsinstitutet) och RISE CBI Betonginstitutet.
Alla ytor i industriella och kommunala anlägggningar, infrastruktur
och fastigheter utsätts för olika typer av nedbr ytning.
Det kan vara korrosion,
mekanisk
nötning,
kemisk påverkan, termisk påverkan, och så
vidare.
Det orsakar störningar i produktion och
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de förstörda konstruktionerna måste ersättas med nya. För att inte tala
om allt avfall som uppstår.
Det behöver inte vara så. Med ökad
kunskap kan befintliga utrustningar
och konstruktioner renoveras och
ytskyddas på ett sådant sätt att livslängden ökar vilket innebär bättre
kapitalvård och mindre miljöpåverkan. Den kunskapen kan du få på
Ytskyddsdagarna 2019.

Den 30-31 januari 2019 arrangerar
Ytskyddsakademien med samarbetspartners för nionde gången
Ytskyddsdagarna. Platsen är Eriksbergshallen i Göteborg.
Ytskyddsdagarna är Nordens största mötesplats för kunskap gällande
renovering, ytskydd och förstärkning
av utrustningar och konstruktioner i
betong och metall.
På Ytskyddsdagarna deltar de stora
branschorganisationerna
och
institut, bl.a RISE Kimab, SSG, RISE
CBI Betonginstitutet, Auktoriserade
rostskyddsmålande företag, Riksorganisationen Svenskt Underhåll och
Ytskyddsgruppen. De 55 föredragshållarna besitter tillsammans över
tusen års kvalificerad yrkeserfarenhet.
På plats finns också tillverkare av
utrustningar och produkter, konsulter, entreprenörer och beställare.
Erfarenhetsutbytet och diskussionerna pågår därför även under pauserna mellan föreläsningarna.
På de följande sidorna kan du läsa
hela det omfattande programmet.
Välkommen till Ytskyddsdagarna 2019!

Våra partners och utställare

Färg och Utrustning till Industri och Måleri

VISUALISERAR
UNDERHÅLL

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Omsorgsfullt byggande.

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.
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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
2 500 :-/person
inkl. 1 lunch och kaffe

