N O R G E S BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

A v laboratoriesjef Sven.D .Svendsen
Norges lyggforskningsinrritutl

OSLO 1962
S;ertryI& av BYGG nr.7,1DG2

SIERTRYKK NR. 70

Avretting av betonggulv rned PVAc-mertler
A v laboratoriesjef Sven D. Svendsen.
N n r ~ e sbyggforskningsinstitutt

DK 691.53:691.175

1. Innledning.
Viren 1961 holdt s i v h g . Harald Senstad fra NBI
e t foredrag i denne samme serien om avretting og
glatting av betongdekker som senere slcal forsynes
rned et eller annet belegg. Foredraget er publisert i
Bygg nr. 6 1961, og finnes ogsi som siertrykk nr. 59
fra NBI. Bakgrunnen for foredraget var a t den
agammeldagseu formen for avretting rned et pusslag p i 3 cm eller mer i cementmertel n i holder p i
i forsvinne. Dette skyldes ikke minst a t slik tylck
gulvpuss erfaringsmessig er vanskelig i f i skilrkelig utfert, den har lett for i sprelcke og bli abom~.
Senstad pekte p i a t det idag slerlig er tre former
for avretting som syues & vaere aktuelle: 1. Glattiug
i eget fett. 2. Monolittisk glatting rned senere tynn
utsparkling i form av en gips-, magnesitt- eller
plastmertel sorn senere slipes. 3. Grovavretting av
betongen i eget fett og en senere finavretting og
glatting hvor det brukes et tynt sjikt av cementplastmertel. Det er dette siste alternativet sorn skal
disknteres niermere her.
Cement-plastmwrtler er av forholdsvis ny dato,
men har allerede v e r t endel i hruk bide her i Norge
og i utlandet. Den plasttypen som benyttes, er nesten utelukkende polyvinylacetat, - forkortet PVA
eller PVAc. P i grunn av eukelte spesielle egenskaper, og da slerlig relativt hey slitestyrke, er PVAcmertler bl. a. brukt i indnstrigulv og ti1 og rned i
forbindelse med betongdekker p i veier. Her skal vi
imidlertid utelukkende behandle denne merteltypen
som avrettingsmasse under linoleums- og flisbelegg.
Ved NBI's laboratorium i Trondheim er det i det
siste i r e t arbeidet en god del rned dike mertler.
Undersokelsen er imidlertid enni i sitt fmste stadium, og det er f. eks. hittil nesten utelukkende gjort
forselr med ett bestemt produkt. Vi fwler oss derfor enni noksi usikre p i en he1 rekke punkter. Da
interessen for slilce avrettingsmasser er meget stor
for tiden, har vi allilcevel valgt i legge frem de
edaringer vi har gjort hittil. I sterst mulig ntstrekning er det samtidig forsekt i dra nytte av resulForedrag lloldt pd. Blindern i N.B.I.'s
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tater som foreligger fra markundersekelser og laboratorieforsek i ntlandet.
2. Hva er PVAc?
PVAc er et termoplastisk materiale laget ved polymerisasjon av vinylacetat. Det dannes p i den miten
meget lange, kjedeformede molekyler. Polymerisasjonsgraden, dvs. lengden p i disse molelcylene, kan
varieres innen vide grenser, og dette betyr a t de
forskjellige fabrilclcmerkene kan ha visse ulikheter
i egenslcapene. Som handelsvare for bygningsformil
selges PVAc idag hovedsalcelig i form av dispersjoner og hlir, foruten ti1 cement-plastmertler, ogsi
brukt ti1 trelim, maling og sparkelmasser. Dispersjonene bestir av en vannfase rned visse tilsetningsstoffer, og i denne vannfasen svever s m i partikler
av PVAc rned diameter f r a ca. 0,Z--10 p. Det er
sannsynlig a t ogsi partikkelstmrelsen spiller en
viss rolle for plastmertelens egenslcaper. De vanligste tilsetningsstoffene er gjerne en eller annen
type mykningsmiddel som skal gjere plasten lettere
i arbeide med, og et dispergeringsmiddel sorn serger for en jevnest mulig fordeling av plastpartiklene i vannet og motvirker separasjon. Art og
mengde av tilsetningsstoffer bringer selvsagt enda
en variasjonsfaktor inn i bildet n i r det gjelder dispersjonenes egenskaper. Dessuten m i man vlere
klar over a t forholdet mellom fast stoff og vann kan
variere innen meget vide grenser f r a dispersjon ti1
dispersjon. For i det hele tatt i kunne sammenlilrne
de forskjellige PVAc-produlcter, er det derfor nedvendig i operere rned twrrstoffinnholdet i dispersjonen.
En PVAc-dispersjon er en forholdsvis tykfflytende, melkehvit vieske rned en karakteristislr lnkt
sorn minner om eddik. Sprer man denne vaesken ut
i et tynt sjikt p i et rent, fast nnderlag, vil vaunet
fordampe samtidig som fargen forsvinner. Det blir
tilbake en gjeunomsiktig og meget seig og sterk
film rned serdeles god hefffasthet ti1 underlaget.
Denne hefteevnen er nettopp en av de store fordelene som man seker i dra nytte av n i r man brulcer
PVAc i forbindelse med mertler. Polyvinylacetat er

i seg selv ikke løsbart i vann, men hvis man drypper
en vanndråpe på filmen, får den raskt den melkehvite fargen tilbake. Plasten mykner, og etter en tid
mister den igjen hefteevnen slik at filmen løsner.
Blandes det et alkalisk stoff i vannet, vil man dessuten i visse tilfelle sette igang en kjemisk prosess
hvor polyvinylacetat gUl' over til polyvinylallwhol.
Dette siste stoffet har også en meget god hefteevne,
- men det er vannløselig. Det faktum at PVAc er
omfintlig for fuktighet, og spesielt for alkalisk
fuktighet, el' uten tvil den alvorligste ulempen ved
bruk av stoffet i mørtler.
De fleste PVAc-dispersjoner tåler ikke frost og
må derfor beskyttes på forsvarlig måte under transport og lagring. Noen dispersjoner med lavt innhold
av fast stoff har dessuten en tendens til å separere
ved lengre tids lagring. Dette er også et forhold som
man må være klar over ved bruken av PVAc, og
det er derfor av den aller største betydning at
bruh:sanvisningen for den enkelte dispersjon blir
nøye fulgt.
Det er enda en viktig ting som må passes på når
det arbeides med cement-plastmørtler: herdningsbetingelsene. Det er en absolutt forutsetning for
skildrelig herdning at mørtelen får tørke ut så raskt
og effektivt som mulig og at herdningstemperaturen ikke er for lav. De fleste arbeidsbeskrivelser
angir derfor at PVAc-mørtler ikke må ettervannes
og at de bare må brukes når lufttemperaturen ligger over 7_8 0 C.
De data som er gitt ovenfor om plastdispersjoner
i sin alminnelighet, gjelder nok for de aller fleste
markedsførte produlder. Men, som før sagt, det Iran
forekomme meget store variasjoner i egenskapene,
og vi har enda lite lrjennslrap til alle typer som selges. Det Iran derfor tenkes at det finnes - eller med
tiden lrommer - PVAc som avvilrer fra det vanlige
slrjemaet på ett eller flere punkter.
3. PVAc og cement.

Slik polyvinylacetat brukes i mørtler, må det
absolutt regnes som et bindemiddel, ikke som et
tilsetningsstoff. For å kunne forstå PVAc-mørtlenes
virkemåte og egensImpel' er det derfor nødvendig
å vite litt om samvirket mellom plast og cement i
mørtelen.
Cernenten trenger betydelige mengder vann for
å kunne gjennomføre sin herdning. PVAc på den
annen side må tørke relativt raskt ut om fasthetsegenskapene skal bli fullt utnyttet. Her er det tilsynelatende en meget dårlig tilpasning mellom de to
bindemidler; men i virlreligheten er forholdene langt
gunstigere enn de virlrer ved første øyekast. PVAc
avgir nemlig sitt dispersjonsvann forholdsvis langsomt, og en stor del av dette vannet vil lettere bli
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tatt opp og utnyttet av cementen enn det forsvinner
ved fordampning. Særlig et styld~e inne i mørtelen
er det derfor et utmerli::et samvirke mellom de to
bindemidlene: cementen får gode herdningsbetingeIsel' ved å stjele vannet fra plasten, og av samme
grunn får også plasten en gunstigere herdning.
I praksis betyr dette at PVAc-mørtlelle ikke bare
kan, men mli herdne tørt om resultatene skal bli
førsteklasses. Dette gjelder selv for tynne sjikt, og
praksis viser at pusslag helt ned i 1-2 mm oppnår
meget gode fasthetsegensImpel' ved torrherdning.
Cementen har imidlertid bare bruk for endel av
plastens overslmddsvann. Blir mørtellaget for tykt,
tørker plasten i de dypere sjiktene for langsomt ut,
og dette går ut over fastheten. PVAc-mørtler kan
der~or bare brukes i begrenset tykkelse om de slml
oppnå fullgode egenskaper. Erfaringer tyder på at
man bør unngå sjikttykkelser på mer enn 15 rom.
Ved å fotografere mikroslip av forskjellige mørtler har man i Amerika funnet ut en hel del om plastmørtelens oppbygging. Det viser seg at dersom
mengden av PVAc (i tørrstoff) utgjør mindre enn
20 vektprosent av cementmengden, ligger plasten
som et fyllstoff som i større eller mindre grad fyller
porene i cementgelet. På denne måten øker den
gelets fasthet samtidig som den herdnete mørtel blir
langt mer elastisk. Går plastmengden over 20 %, vil
det etter hvert bli registrert en strukturendring på
mikrofotografiene.
Hovedmassen av bindemiddel vil nå være plast,
og i denne plastmassen ligger cementkornene som
innstopte partikler. En økning av PVAc-mengden
over denne grensen slmlle derfor ilrke føre til noen
forbedring av styrkeegenskapene. !Dette forholdet er
også påvist eksperimentelt. Det ble laget i stand en
rekke dispersjoner hvor plastens fasthet ble variert
ved tilsetning av forskjellige mengder mykningsmiddel. Det viste seg da at en lwnstant plasttilsetning på mindre enn 20 % praktisk talt ilrke ga noen
variasjon i mørtelens fasthet uansett hvilken dispersjon som ble brulrt. Øket man plasttilsetningen
til over 20 %, ble det imidlertid en marlrert nedgang
i mørtelfastheten når mykgjort plast ble brukt.
De amerilmnsIre resultatene som er nevnt ovenfor, skriver seg fra en reldre forsøksserier som er
utført ved l\'rassachusetts Institute of Technology.
Under samtlige forsøk kom man der til at en tilsetning av plast på 20 % ga et optimum av gode
egenskaper, - vel å merke med de typer av mørtler
og dispersjoner som ble brukt ved disse undersølreIsene. En vesentlig del av forsøkene ble gjort med
cementmørtler 1 : 3 med og uten PVAc-tilsetning.
Mørtlene ble dels herdnet fuktig (i «fog room» med
nær 100 % relativ fuktighet) og dels i luft med 50 %
R. F. Cementmørtlene hadde både fuktig og tørr

herdning, mens PVAc-mortlene bare ble herdnet
tort. Det kan ha sin hteresse 5 referere endel av
de viktigste resultater fra forsokene:
Streklrstyrken for PVAc-mortlene 1 l 3--4 ganger.
hoyere enn for de tilsvarende ~Ptherdnedecementmortler og 8-10 ganger hoyere enn for de towherdnede cementmart!ene.
Strelrldo.rlengelsen oket enda mer og 1%20 ganger
hoyere enn for cementmortlene, uansett hvordan
disse var lagret. Elastisitetsmodulen for plastmortlene var lav og lcom ikke opp p l mer enn henholdsvis
20 og 60 % av verdiene for v. h. og t. h. cementmortler. Trylrkstyrken 18 ogsl noe lavere (75 %) enn for
de v. 11. mortlene, men var 3--4 ganger hoyere enn
den fsstheten sorn ble oppnldd rned cemeotmortler
herdnet tort. Det ble videre funnet a t PVAc-tilsetning ga en meget sterk forbedring av s h e 1 mortlenes bearbeidbarhet som av deres heftfasthet ti1 betong.
PB den annen side ble det plvist a t svinnet hadde
en meget sterk tendens ti1 5 ake ved plasttilsetning.
og at det lrunne bli opptil 8 ganger storre enn for
de rene cementmartler. P. g. a. den lave elastisitetskoeffisienten og den hope strekkfastheten var imidlertid sprelrlctendensen meget liten.
Det ble ogsL foretatt forsok rned PVAc-mortler
hvor herclningsfuktigheten ble holdt s5 lav sorn
30-25 %. Det viste seg a t selv ved en slik tom herdning filck mortlene en meget god kvalitet, og fastheten ble faktisk hoyere enn for mortler herdnet
ved 50 %.
4. Ecsultater f r s egne forso!{.

Som nevnt hnr NBI hittil lconsentrert seg om en
enkelt dispersjonstype ved sine forsolc, o g dette
reduserer selvsagt til en viss grad verdien av resultatene. Det e r imidlertid undersokt e t stort antall
morteltyper rned blandingsforhold cement : sand
(vekt) mellom 1: 4 og 1 :14. Mengden av PVActilsetning har variert fra 0-25 7; av cementvelcten,
b e r e p e t pB grunnlag av dispersjonens torrstoffinnhold. FormPlet rned forsokene har forst og frernst
v z r t P finne frem til gunstigst mulig blandingsforhold f o r avrettingsmortler der det skal brulres e t
gulvbelegg. Nedenfor er endel av hovedresultatene
f r a disse forselcene summert opp punkt for punkt:

Sntidiglbet.
E n s l liten tilsetning som 5 5; PVAc ga en meget
merlrbar forbedring av smidigheten selv for de
magre og vanslrelige cementrnartlene. Ved A ake
plastmengden videre ti1 10 5 , ble denne forbedringen enda sterkere markcrt, og ved samtlige blandingsforhold filck man ved denne tilsetningsmengden s ~ r d e l e ssmidige mortler. Ved l ofre plastmeng-

den ytterligere, ble smidigheten fremdeles noe bedret, me1 utslagene var nB langt mindre enn for de
smL tilsetningsmeogdene. Ved 25 % PVAc begynte
mortlene deosuten k bli noe Iclisteraktige og derfor
vanskeligere P arbeide med. Denne utvilrlingen
gjaldt for samtlige cement :sand-forhold, men var
rimelig nok mest utpreget for de magre mortlene.
Bnckstid.

Ved utenlandslce forsok e r det funnet a t PVAc i
cementmortler kan fore ti1 en raskere avbincling
og dermed lcortere brulrstid for mortlene. Dette
punktet ble derfor undersokt nmrmere. Det viste
seg a t det ved samtlige blandingsforhold iklce var
noen merkbar forskjell mellom cementmortler og
PVAc-mortler s l Ienge plastmengden 1L under 15 5.
Ble det satt ti1 mere plast enn dette, begynte brulrstiden for de fetere mortlene l g l ned ganslce sterkt,
og ved 1 : 4 rned 25
PVAc var mortelen allerede
etter 20 minutter blitt for stiv ti1 5 kunne brukes.
De magreste mortlene viste imidlertid ingen slik tilstivningstendens selv ved meget store plasttilsetninger.

Sepnrccsjon.
Ved PVAc-mortler er det s ~ r l i gviktig a t man
unnglr for sterk separasjon under pussarbeidet. Det
er nemlig ilcke bare vann, men ogsL endel plast sorn
separeres ut, og dette Iran derfor fore ti1 a t mortlene
magres og svekkes under arbeidet. Forsaltene viste
at det p l dette punktet var en vesentlig forskjell
mellom hdndblandede og maskinblandede mortler.
For de hbndblandede mortlene ga PVAc ingen forbedring for mengden var kommet opp i 10 %, og
selv da var virkningen liten. Ble plastmengden okt
videre, sank separasjonen sterkt og var praktisk
talt helt forsvunnet ved en tiisetning p l 25 5.Ble
mortlene blandet i maskin, var virlrningen av plasten meget storre. I dette tilfelle ble separasjonen
merlcbart redusert allerede ved 5 %, og en 10 % tilsetning ga forholdsvis liten separasjon selv for de
magreste mortlene.

L~rftporer.
Den dispersjonstypen sorn ble brulct ved forsokene, ga ganske store mengder av luftporer i
mortlene uavhengig av c : s-forholdet. Luftporemengden aket ganske sterkt f r a 5 ti1 10 % PVAc,
mens den holdt seg noenlunde lronstant ved hoyere
tilsetningsprosenter. Blandingsmetoden ga derimot
meget sterke utslag p l dette punkt, og ved maslrinblanding ble det m l l t 15-20 % porer eller omtrent
dobbelt sb meget sorn ved hhdblanding. Det er
sannsynligvis denne forslcjeIIen i poremengde som

Fig. 1 : ~Mortelp~ismer
etter
den skn~tdimviskcntetoden.

ferer ti1 a t hindblandede og maskinblandede mertler
er s l ulike n i r det gjelder separasjonstendens.

Svimz.
Det viste seg a t PVAc-mertlene ga meget vanskelige mlleforhold nftr det gjaldt svinn. De er sterkt

alastislre, og prevestyklrene har derfor en tendens ti1
ft flyte u t i nolrsl lang tid etter utstepingen. Dette
forstyrrer svinnmhlingene og gjer resultatene meget usilrre. Forselrene tydet imidlertid p i a t PVActilsetningene opptil 10 % ga e t svinn som bare var
ubetydelig heyere enn for de rene cementmertler.
E n tilsetning p& 15 % olret derimot svinnet ganske
sterkt, og ved tilsetninger p i 20-25 % ble det m&lt
svinn som 1 l flere ganger heyere enn for de rene
cementmertler. Det ble imidlertid ilrke funnet si
heye verdier som de som er referert f r a de amerilranslre forsek.
Styr7ce-egetzs7caper.

Beyefasthet og trylrlrfasthet ble bestemt for samtlige mertler .etter Iagring i forskjellige lagringsforhold ved en alder av 28 degn. Ved milingene ble
den slkalte skandinaviske prevningsmetoden brukt.
Etter denne metoden stepes det prismer pH
25 x 25 x 170 mm (figwr 1 ) som formes u t allerede
etter 3 timer, og som da bringes direlrte ti1 herderommet. Prismene blir ferst prevet pft beyefasthet
(figzw 2), og trylrkfastheten blir deretter bestemt
pL begge halvdeler av det lrnelrte prevestykke. I
figzir 3 og figur 4 er det vist en del trylslrfasthetsresultater for mertler lagret ved henholdsvis 50 og
75 % relativ fulctighet.
Kurvene viser bl. a. a t PVAc-tilsetninger gir langt
sterre utslag i fastheten ved magre enn ved fete
mertler. E n tilsetning p i 5 % har liten eller ingen
innflytelse, mens 10 % derimot gir en meget sterk
fasthetsekning ved t e r r lagring. Lagres mertelen
ved heyere fulstighet, 75 %, gir 5 %-tilsetningen

Pig. 3: Tmjkkfnsthet i nvIreugighct tiv PVAc-i11w1~02d.
falctislr en senlrning av trylrldastheten, mens stsrre
mengder PVAc gir en viss okning.
Det ble ogsb u n d e r s ~ k thvordan m~rtelfastheten
var om provestylrlrene ble lagret tildeklcet og over
vann, altsh ved en relativ fulrtighet p l 96-98 %.
Noen resultater fra disse forsokene er gitt i f i g w 5.
Her er det vist hvilken prosentueIl okning eller
minskning de forslcjellige mertler fiklr i sin trylrkfasthet lagret vbtt i forhold ti1 trykkfastheten ved

50 % lagring. Denne endringen i fasthet var pralrtislr
talt uavhengig av c : s-forholdet, og kurven gir derfor middelverdier for samtlige msrtler med blandingsforhold f r a 1: 4 ti1 1 : 8. Det fremgkr a t mens
den rene cementmortelen olrer sin fasthet ti1 det
dobbelte ved vlt lagring, synlrer fastheten for PVAcmsrtler med 10 % plast eller mer meget.sterkt. Ved
5 % tilsetning er mmtelfastheten praktisk talt uavhengig av herdningsfuktigheten. Icurven gir ellers
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NBI er lrommet ti1 a t man for vanlige avrettingsmortler bar bruke en cementmortel 1 : 8 + 10 S;
PVAc. Denne mortelen e r ogsb undersokt p8 inntrylcldng og funnet sterk nolr for vanlige Irontor-,
forretnings- og holigbygg rned god sikherhetsmargin.
Der belastningen a v en eller a m e n grunn m5
forutsettes 5 bli hoyere e m normalt, kan det tenkes
a t en mortel 1:7 eller ti1 og rned 1 : 6 bor brulres,
i tilfelle rned 10 tilsetning.
Avrettingsmortler av denne typen vil ,falle forholdsvis rimelige. I : 8-mortelen vil i rene materialomliostninger vzere omtrent dobbelt sii dyr sorn cementmortelen 1: 4, men ti1 gjengjeld vil den Icunne
brukes i tykkelser sorn gjennomsnittlig bare utgjor
!&! av det sorn har v a r t vanlig ved cementpuss.
6. Arbeidet p&byggeplnssen.
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Pig. 5 : Tryklcfflsthetse~rdriilg i 7% ~ic! provest?rkkeirc
Trrgres vet7 3G-9Syc R. F . i stedet f o ved
~ 50yc.

det samine bildet som de andre forsolrene: Plasttilsetningen m& opp i ca. 10 7; for a t man slral f & en
<<ekte:,PVAc-mortel.
5. Valg av blandingsforhold.

De norske forsolrene ga ikke den samrne marlrerte
grensen ved 20 5 PVAc som de amerilranske. Forselrene viste imidlertid ganslre klart a t mortlenes
egenslcaper bare ble ubetydelig forbedret om man
gbr over denne grensen, og det er derfor naturlig
a anta a t man i praksis ikke behover sette ti1 mer
enn 20 % PVAc.
NBr man slral velge blandingsforhold for en avrettingsmortel, er det imidlertid ogsb andre forhold
s o n m& tas i betraktning. Dette gjelder ferst og
fremst den olronomislre siden av salcen. PVAc er et
lrortbart bindemiddel, - regnet sorn torrstoff er
det ca. 50 ganger dyrere pr. kg enn cement. Det er
derfor Irlart at man ikke bor bruke mer plast i mortelen enn det sorn er nodvendig for det spesielle
bruksomddet. Gulv sorn slral belegges rned flis eller
linoleum, vil normalt bli utsatt for relativt smH pHkjenninger, og det kreves derfor i slilre tiieller en
forholdwis beskjeden styrke 110s avrettingsmortelen.
PB grunnlag av NEI's forsok Lan det forelopig
slles fast a t en innblanding pH ca. 10 % ser u t ti1
B vzere fullt tilstrekkelig. Noe sarlig under denne
verdien er det imidlertid ikke heldig b gb, spesielt
fordi mortelens separasjon da blir betydelig storre.

Som nevnt er det en betingelse for A brulre PVAcmortler a t tyldcelsen ikke blir mer enn ca. 15 rnm.
Det m i tas hensyn ti1 dette n5r betongen rettes av,
og denne delen a v arbeidet vil derfor bli noe mer
omstendelig enn ved vanIig gulvpuss.
Det er en vanlig misforstiielse b tro a t PVActilsetning gir s2 god heftfasthet ti1 ethvert underlag a t man helt Iran sloyfe forbehandling av betongcn. Dette er ilclre riktig. Plastmortlene er like
ornfintlige som cementmortlene nfir det gjelder ren
underlagsflate fri for stov og fett. Forsok har dessuten vist entydig a t et sugende underlag fullstendig
kan odelegge heftfastheten ogsb for en PVAcmmtel. Det er derfor absolutt nodvendig a t underlaget, og da spesielt gammel b e t o ~ g , pa f o r h h d
renses omhyggelig og fuktes gundig. Det ma imidlertid iklre s t 5 fritt vann pb flaten nbr pussen fores
p5.
Dersom disse forholdsreglene blir tatt, er det
sannsynlig a t man i de fleste tilfelIe vil lmnne oppnii
gode resultater ved b pusse direkte pb underlaget.
For b fii en storre sikkerhetsmargin og fremfor alt
for B v a r e mindre avhengig av slurv under arbeidet,
bor det imidlertid alltid brukes en grunning mellom
stop og puss. Det er idag 3 typer av slik grunning
i bruk: Fortynnet PVAc-dispersjon, cementvelling
1:1 rned PVAc-tilsetning og cementvelling 1:1
uten noen tilsetning, aIle fort pb rlstopen rned kost.
Den farste a v disse utforelsesmetodene e r erfaringsmessig risikabel og bor derfor normalt unngss. Det
er tidligere pelrt pb hvordan en film av ren PVAc
helt Iran miste sin heftfasthet, dersom den blir fulrtet ned. Dette gjelder ikke bare forsoksresultater.
Erfaringer f r a pralisis har vist a t man i flere tilfeller har fdtt skader ved bruk av denne grunningstypen, og ikke minst er erfaringene f r a reparasjonsarbeider pb tyslce veideklrer illustrerende i denne

forbindelse. En ren PVAc-film må derfor i alle tilfeller unngås der hvor det kan være den minste
risiko for at pussen senere vil lmnne bli utsatt for
fuktighet.
Grunningsmørtel med tilsetning av PVAc er ganske meget bruld, og har såvidt en vet alltid gitt
gode resultater. Laboratorieforsøk som er utført ved
NBI tyde!' imidlertid på at man oppnår den aller
beste heftfastheten ved å bruke en ren cemcntvelling
1 : 1. Forutsetningen er da at sandens største l;:ornstørrelse er ca. 2 mm, at vellingen blir laget temmelig tyktflytende, og at man er omhyggelig med
fl unngå separasjon under påføringen. Denne grunningstypen har dessuten den fordelen at den faller
betydelig billigere.
Når man bruker en så mager mørtel som 1 : 8,
bør man passe på at sanden har et forholdsvis stort
innhold av filler (lwrnstørrelser under 0,1 mm).
Fillermengden bør i hvert fall ikke ligge under
5 %, og i mange tilfeller Iran det derfor være ønslteIig å tilsette endel steinmel. Sandens største korn·
storrelse er avhengig av tykkelsen på pusslaget.
Erfaringen viser at med mah:simale korn på 2-2,4
mm kan man få gode resultater helt ned i 3 mm
tykkelse.
Ved blanding av PVAe-mørtel skal plastmengden
males ut for den enkelte sats og tynnes ut i mørtelvannet. Det bor absolutt blandes med maskin, men
skulle dette aven eller annen grunn ikke være mulig, rna håndblandingen utføres spesielt grundig.
Selve utleggingen av mørtelen byr il{ke på noen
spesielle vansl{eligheter. Gulv rettes først opp med
lirer, f. eks. i form av flattstål. Mørtelen legges ut
og grovavrettes. Deretter skures det forsil{tig med
trebrett, og til slutt glattes med stålbrett. PVAemørtelen har atsldllig større klebeevne til stål og
tre enn vanlig cementmørtel, og det er derfor viktig
at man til enhver tid passer på å holde verktøyet
rent.

7. UonJi:lusjon.
Det skulle fremgå gansl{e klart av det som er sagt
tidligere, at PVAc-mørtlene både byr på mangler og
på fordeler. Den viktigste ulempen ved dem er at
de ikke lian regnes som absolutt vannfaste. Dette
er et punl{t som man alltid bør ha klart for seg, men
det er i øyeblikket vansl{elig å si hvor avgjørende

denne svakheten er i praksis. Meget tyder på at
plastmørtelen i virkeligheten er mindre ømfintlig
enn det man skulle tro etter forsol{ene med rene
dispersjoner. Erfaringene fra de tyske autobaner
viser i hvert fall at slike mOl'tler Imn stå utmerket gjennom mange år, selv utendørs og på horisontale flater. Dette gjelder vel å merke de reparasjonsarbeidene hvor det ikke var brukt grunning i form
aven PVAc-film. En annen ulempe er den sveld{elsen mørtelen kan få dersom den får anledning til
å separere. Forsøkene tyder imidlertid på at dette
forhold kan bedres gansl{e sterkt ved omhyggelig
blanding i maskin og ved litt påpasselighet på byggeplassen. Det må vel også regnes som en sval{het
ved PVAc-mørtlene at det l{reves en forholdsvis høy
grad av nøyal{tighet ved utmålingen av plasten, og
at man på forhånd må l{jenne dispersjonens tørrstoffinnhold. Denne ulempen vil imidlertid for en
stor del falle bort, dersom det blir mar]{edsfort PVA
i pulverform, noe som muligens vil kunne bli aktuelt.
Den storste fordelen ved mørtlene er at de 0PPnal' en høy grad av smidighet, noe som selvsagt i
stor utstrelming letter arbeidet med dem. På grunn
av denne smidigheten er det også mulig å bruke
mørtlene i meget tynne sjikt, og dermed minsl{e~'
faren ved svinnriss sterkt. En annen stor fordel er
at mørtlene krever tørr herdning, noe som forenkler etterarbeidet og som gir tørrere bygg. -Dersom
mortlene blir lagt ut etter de anvisninger som e!"
gitt foran, lean man dessuten regne med at det er
en langt større sili::kerhetsmargin mot bom enn ved
vanlige cementmørtler.
Alt i alt Jtan man vel si at selv om det enda er
meget som er uklart når det gjelder PVAc-mørtler,
så ser de meget interessante ut. Det er selvsagt
ikke mulig å forutsi hvordan utvildingen lrommer
til å gå når det gjelder avrettingsmørtler, men alt
tyder på at PVAc-mørtlene i hvert faU gir oss et
meget brukbart alternativ på dette området.
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