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Hvorfor b l e r det olje fra kittet?
Av s i v i l i n g e n i ~ r TO R E

GI€LS V I K,

I laboratoriet
I flere i r har byggforskere over hele kloden arbeidet
med proving av fugekitt, og det er blitt utviklet en
mengde forslcjellige prmvemetoder. Noen av disse bar
ogsa vist seg A vzere ganske brukbare, idet det har
v m t en akseptabel overensstemmelse mellom resultatene av laboratorieforsmkene og
- det sorn hender i
praksis.
Det finnes imidlertid visse omrader hvor laboratorieforsmkene hittil ikke har fort frem. Et av disse er
oljeblmdninger. Visse antydninger ti1 oljeblmdninger
har det naturligvis vrert observert i laboratoriet ogs8.
men ingen har hittil greid A frembringe sa omfattende
og s i typiske oljeblmdninger som de sorn ti1 sine tider
forekommer i praksis.
Erfariitger f r a praksis
NBr laboratorieforsmkene ikke fmrer frem, kan markundersmkelser undertiden vaere ti1 hjelp nAr det gjelder
B finne en lmsning p5 problemene. Studier i marken er
imidlertid ikke noen lettvint form for undersmkelser.
De er fremfor alt meget tidskrevende. Dessuten kan
forholdene variere mye fra et tilfelle ti1 et annet, slik
at man m5 utvise stor forsiktighet ved behandlingen
av resultatene for ikke A trekke forhastede lconklusjoner. Det er ikke bare sparsm&l om A finne u t om et
materiale eller en konstruksjon har fungert tilfredsstillende eller ikke. I virkeligheten ma alle forhold tas
i betraktning for B finne u t hvorfor et materiale eller
en konstruksjon klarte seg bra i et tilfelle og sviktet
i et annet.
I denne artikkel vil en rekke praktiske tilfeller fra
markundersmkelser bli beskrevet. Dette e r da samtidig
et bevis for at byggforskere ikke bare e r teoretikere
som sitter pa sin bak p i kontoret. I virkeligheten e r
det antall dager som moderne byggforskere tilbringer
i marken hvert Ar, overraskende hmyt.
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Tilfelle nr. 1
Dette er et ca. 5 Br gammelt tilfelle. Det er ganske
typisk og representativt for en rekke tilsvarende tilfeller fra samme tidspunkt.
Objektet var en enmannsbolig med et stort antall
Iorseglete tripleruter av merket Thermopane. Alle
ruter var innsatt i teakvinduer med et mmrkebrunt
plastisk vinduskitt av typen Perennator-Plast. Fig. 1
viser et snitt gjennom falsen. Bade falsens dimensjoner og ldaringene var utfmrt i henhold ti1 dimensjonstabellen for Thermopane, og falsen var fylt fullstendig
med plastisk vinduskitt langs alle rutens kanter. Det
var ikke brukt avstandsklosser for i sikre sidekittet.
Rutestmrrelsen varierte Era ca. 1 x 1 m ti1 ca. 3 x 2 m
bredde x hmyde. Like efter innsettingen begynte det
A hlm olje pa alle ruter, uansett orientering i forhold
ti1 himmelretningene. Oljeblmdningene var mest utpreget i toppen og p i sidene av rutene, og den mmrkebrune oljen rant nedover vinduene og ga det hele et
meget stygt utseende.
Da skadene forekom, var det ingen sorn var i stand
ti1 i gi noen brukbar forklaring eller anbefale passende tiltak. Oljeblmdningene avtok imidlertid gradvis,
og efter noen i r forsvant de helt. Ingen ville antagelig
ha brydd seg mer om dem, hvis det ikke var inntruffet
noen meget spesielle tilfeller som klargjorde de virkelige irsakene ti1 oljeblmdninger. Disse to tilfeller fmlger
som nr. 2 og 3.
Tilfelle nr. 2
Dette var en enkelt forseelet Thermopane dobbeltrute innsatt i en teakkam. Rutestmrrelsen va? 2.5 x 1.4
m bredde x hmyde. Detaljer av innsettingen e r vist p i
fig. 2. Siden det var innvendige glasslister, ble det
funnet tilradelig 5 brulce toppforseglinger av det
thiokolbaserte ymmielastiske fugekittet Weatherban.
Under toppforseglingene ble det brukt Weatherban
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Fig. 1.Forseglet triplerute inizsatt i plastisk viizdurkitt
uten avstandsklosser.

Bum
Fig. 2. Forseglet dobbeltrute innsatt rned toppforseglinger av gumini-elastisk fugekitt.

kittbhnd EC 1202 sorn mothold og kontinuerlig avstandslist. Klaringen rundt rutens kanter ble forlangt
fylt rned et plastisk ikke-tmrkende fugekitt; men siden
et slikt ikke var for hinden, ble fylling rned Secomastic akseptert. Ifelge opprinnelige spes~fikasjonskulle
det viert benyttet standard kvalitet Secomastic K 21.
Glassmesleren brukte imidlertid Secomastic KM 366
Silver Tint sorn han hadde pA lager.
Det fmrste iret hendte det ikke noe som helst, og
bide hueieren og leieboerne var meget tilfredse. S i
plutselig en dag ca. 1% i r e f e r ruteinnsettingen, begynte det i renne olje nedover glasset p i innsiden av
ruten fra et enkelt punkt i toppen ca. 0.8 m fra det
ene hjmmet. En meget omhyggelig undersmkelse
avslmrte at det gummielastiske fugekittet Weatherban hadde lmsnet fra glasset nmyaktig p i dette sted.
Grunnen ti1 at det lmsnet, er ikke fastslitt riktig silckert. Sansynligvis m i det ha vaert et fingeravtrykk
p i glasset, for adhesjonen formvrig er fremdeles i
orden.
Oljeblmdningen har fortsatt hele tiden siden den begynte for ca. 1% i r siden og har viert noe krafigere
om sommeren enn om vinteren. Oljen har blitt fjernet fra tid ti1 annen, men har begynt i renne igjen
rned en gang. Fig. 3 viser et fotografi av en del av

tighetsinnhold. Dette vil fmre ti1 at kantklaringen mellom ruten og falsen vil forandre seg i lmpet av iret.
Teoretiske betraktninger [I] viser at treverket vanligvis vil trekke seg sammen i forhold ti1 glasset sommerstid. En tilsvarende kontralcsjon vil ogsi ofte forekomme n i r en bygning blir tatt i bruk, fordi fuktighetsinnholdet i treverket er hmyere i byggeperioden
enn n i r bygningen er i bruk. NSr kantklaringen er fullstendig fylt med kitt slik som i det aktuelle tillelle
og Iorseglet pB begge sider av ruten, vil det ikke lenger viere noen fuge som kan ta opp bevegelsene. Resultatet vil vaere at kittet vil bli satt under et betydelig
trykk. Det vil da vaere en overhengende fare for at
Thermopane-rutens kantforsegling blir skadet, om det
ikke skulle inntreffe noe sorn fmrer ti1 at trykket blir
borte. I det aktuelle tilfelle hadde toppforseglingen
lmsnet fra glasset p i et enkelt sted, og dermed var det
oppstitt en meget smal fuge. Denne spalte var mye
lor smal ti1 at kittet rned fiberfyllstolfer kunne komme igjennom, men tilstrekkelig vid ti1 at den mer lettflytende oljen kunne bli presset igjennom.
Forholdet lar seg hedre iorklare p i grunnlag av
modellen i fig 4. Her e r kittet fylt i en sylinder rned
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Fig. 4. Model1 sorn illusti-erer det grtot~deggeltde
prinsipp for oljeblodninger.
en meget smal spalte og stemplet belastet rned et visst
trykk. Om spalten er smal nok, vil det fiberfylte kittet
ikke kunne stramme igjennom den. Oljen sorn har
molelcyler mye mindre e m de enkelte partikler i fyllstoffene, vil imidlertid kunne bli presset ut av kittet
og gjennom spalten. Dette er den primaere grunnleggende mekanisme for oljeblmdninger.
I det aktuelle tilfelle kunne oljeblmdningene ha vaert
unngitt fullstendig om kantklaringen i toppen og p i
sidene av ruten ikke hadde viert fylt rned kitt. Senere
undersmkelser [I] bar vist at det alltid bar viere igjen
et luftrom i toppen og p i sidene av forseglete ruter.
Dette luftrommet m i ventileres ti1 det fri.

Fig. 3. Olje son, re~sternedover glnsset pd iimsiden
av en forseglet urcte.
oljen som samlet seg p i glasset. Den samlede oljemengde sorn hittil har blitt fjemet, er anslitt ti1 over
10 cm3.
Analyser viste at oljen sorn rant nedover glasset,
var av samme type som den sorn var brukt i Secomastic KM 366. myensynlig matte oljen komme fra Secomastic'en, men hvordan og hvorfor? Oljeblmdninger i
forbindelse rned Secomastic var ikke kjent tidligere.
Tvert imot var Secomastic ansett for i vaere meget
stabilt og absolutt et av de beste oljebaserte fugekitt
av sitt slag.
Forklaringen er enkel, men instruktiv. Ruten vil
forandre dimensjoner rned vekslende temperatur, og
trerammen rned sivel vekslende temperatur sorn fuk-

Tilfelle nr. 3
Det neste tilfelle var ikke i forbindelse rned glassinnsetting, men et tmrkeskap for k k r . Skapet var laget
av tre og sponplate og var plasert mot en pusset betongmur. Da skapet var ferdig, fantes det en mengde
1-3 mm brede sprekker mellom de forskjellige materialer. Disse sprekker ble fylt rned Secomastic K 21
ved hjelp av et lite sprmytemunnstykke og en bra del
tilmodighet. Ti1 slutt ble skapet malt rned blank,
hvit oljemaling.
Kort tid efter at skapet var tatt i bruk, ble det observert oljeblmdninger. Disse forekom ved nesten alle
fuger som var fylt med Secomastic K 21, og den mmrkebrune oljen s9 ikke noe vaklcer u t mot den hvite
malingen, slilc som vist i fig. 5. Ved nrermere undersmkelse viste det seg at den hlanke oljemalingen hadde
sprukket p i de steder hvor oljeblmdningene forekom,
og at oljen hadde rent fra kittet.
Heller ikke dette tilfelle lot seg forklare den gang
det forekom. Arsakene ti1 oljebledningene er imidlertid lette i forsti n&r man betrakter tilfellet p i bak-

N i r oljen presses ut av kittet som beslcrevet ovenfor, vil resultatet bli at selve kittet efterhvert vil tmrke

ut og krympe. Ti1 slutt vil man komme ti1 det pun'kt
hvor massen av kittet langs rutens kanter nwyaktig
fyller u t minimumklaringen. P i dette tidspunkt vil
oljeblmdningene opphwre. N i r s i vindusrammene utvider seg igjen, vil det danne seg et luftrom, og kittet
Iangs rutenes kanter vil bli redusert ti1 et uttwrket
Icittskikt med liten eller ingen vedheftning ti1 ruten
eller falsen, slik som vist i fig. 6. I mange av de skade-

Fig. 6. Uttw~ketlag av kitt i foppen av en forseglet rufe
Fig. 5. Oljeblmdning i et tmrkeskap.
grunn av den mekanisme som er beslcrevet under Tilfelle 2 og illustrert i fig. 4. N i r twrkeskapet er i bruk,
vil materialene i skapet gjennomgi meget alvorlige
nedfuktnings- og uttwrkningssylcluser. Under nedhktningen vil de s i svelle og fore ti1 at kitlet i de smale
fugene kommer under kraftig trykk. Resultatet er at
malingen sprekker, og oljen blir presset ut. Forholdet
har ogsi blitt forverret ved at den hirde, blanke oljemalingen har gjort overflatehinnen p i kittet mindre
fleksibel.
Skadene kunne ha viert unngitt om man hadde laget
hgene brede nolc og kittmassen tilstrekkelig stor ti1
i ta opp bevegelsene, selv om kittet var overmalt.
Bide ved Tilfelle nr. 2 og nr. 3 har irsaken ti1 oljeblwdningene vart feilaktig utforming av kitthgene.
Resultatet har vart det samme i begge tilfeller: Det
oljebaserte kitt har kommet under trykk, og oljen
bar blitt presset ut. Det e r n i passende i vende tilbake ti1
Tilfelle nr. 1
Ogsi her er det ipenbart a t teaktreet vil trekke seg
sammen i forhold ti1 glasset p i visse tider av iret.
Ved de stwrste ruter kan denne kontraksjonen viere
betydelig, mens den ved de mindre ruter vil vaere
tilsvarende mindre. Selv en liten kontraksjon vil imidlertid vrere tilstrekkelig ti1 i sette kittet under
et betraktelig trykk. Arsalcen ti1 dette e r at den totale
tyldcelse av triplerutene er stor, og det kittvolum som
m i forskyves betraktelig stwrre enn det sorn kan tas
opp ved at overflatehinnen p i kittet blir bwyd ut.
Resultatet er atter en gang at hinnen vil sprekke og
oljen fra kittet bli presset ut.
I det aktuelle tilfelle har situasjonen blitt ytterligere
forverret av ustabilt kitt. Det er blitt konstatert at
det Perennator-Plast plastiske vinduskitt som hle solgt
i Norge, iklie var av standardlcvalitet, men av mykere
spesialkvalitet som glassmestrene hadde forlangt i fi
forat vinterarbeidet skulle g i lettere unna. Denne spesielt myke kvalitet var blitt laget ved i tilsette mer
olje, og resultatet ble et ustabilt kitt.

tilfeller som NBI har hatt anledning ti1 i besiktige,
har forholdene viert nwyaktig slik som vist i fig. 6.
Om fyllingen med lcitt langs rutenes kanter ikke er
perfekt slik at det blir igjen en del hulrom, kan dette
kanskje viere tilstrekkelig ti1 i gjere kittet sApass
kompressibelt at man unngir oljeblwdninger. Man kan
derfor komme i den litt underlige situasjon at en perfekt kittfylling vil fore til vanskeligheter, mens et mindre perfekt utfert arbeide kan fungere tilfredsstillende. Dette er samsynligvis irsaken ti1 at visse glassmestere har hatt masse bryderi med Perennator-Plast,
mens andre ilcke har hatt noen vanskeligheter i det
hele tatt. Det skal imidlertid i denne forbindelse pipekes atter en gang at senere undersmkelser [I] har
vist at kantklaringen i toppen og p i sidene av rutene
ikke bwr fylles med kitt i det hele tatt.
Efter at Tilfelle nr. 1, 2 og 3 n i er lest, vil ytterligere 4 tilfeller bli beskrevet.
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Tiljelle nr. 4
3
01
Dette er ogsi en gammel sak. Det dreide seg om en 2
kontorbygning'med horisontalhengslede svingvinduer Z
av aluminium med innvendig kledning av teak. I vinduene var det innsatt forseglete dobbeltruter ca. 95 x
160 cm breddexhmyde i det plastiske vinduslcitt Perennator-Plast uten avstandklosser. Fig. 7 viser vinduskonstruksjonen.
Omfattende oljeblwdninger inntraff kart tid efter at
bygningen var blitt tatt i bruk. Oljen rant nedover
vinduene, mdela utsynet og samlet seg sorn rene dammer i de nedre hjwmene av rammene som vist p i
fig. 8. Man la ogsi merlce ti1 at de forseglete dobbeltrutene var blitt forskjwvet noe innover slik at det var
blitt en liten utpressing av kitt pa innsiden og en tilsvarende innsynking p i utsiden. Dette kan ogsi sees
av fig. 8.
Da de forekom, kunne disse oljeblmdninger ikke forklares p i en tilfredsstillende mite. Det ble foreslitt
a t de kunne vrere forirsaket av pulserende vindtrykk,
men denne forklaring lot ikke ti1 i vrere noe sarlig
sannsynlig, da den aktuelle bygning var meget godt
skjermet av omgivelsene. Det eneste man kunne fasts l i med sikkerhet, var at lukkemekanismen pivirket

€ant man at nesten alle vinduene var vanskelige B Bpnc
og lukke. NBr vinduene Apnes og lukkes igjen, vil den
store friksjonen resultere i en deformasjon av rammen som vist p&fig. 9. Siden de forseglete ruter flyter
praktisk tali fritt i falsen, vil resultatet vrere at det
innvendige sidekittet'i de nedre hjmrner vil komme
under kraftig trykk. Dette ser ut ti1 a vrere hovedBrsaken ti1 oljedammene.

Fig. 7. Snitt gjennom 1zorisontaIhengslet svingvindu
av aluminiunz nzed innveizdig kledning av ieak og
slepelister av gummi.

Fig. 9. Deforinasjon av rainnzen it& vinduet lukkes.

I det foregiende er det blitt pivist at oljehledningene skyldes tre forskjellige irsalcer. Disse har imidlertid en ting felles: De liar satt kittet under tryklc.
Arsaken ti1 oljeblmdningene er siledes atter en gang
en utpressingsprosess som vist i fig. 4.
Det viktigste tiltak for 8. unngi vanskeligheter, ville
viere B justere klaringene mellom ramme og karm
slik at vinduene lot seg Bpne og lukke Iettere. Videre
skulle det ha vrert benyttet avstandsklosser for i
unnga forskyvning av rutene, og endelig skulle kantfyllingen i toppen og p i sidene av rutene viert sleyfet.

rammene sB mye at kitt og olje hle presset opp av
falsen.
Det er n i helt Hart at oljebledningene kan tilskrives
3 forskjellige h a h e r .
Oljen som rant nedover glasset, skyldes helt sikkert
aluminiumrammenes kontraksjon i forhold ti1 glasset,
noe sorn har resultert i at kittet har kommet under
trykk og oljen har blitt presset nt.
At rutene hadde forskjmvet seg innover i falsen,
skyldes tyngdekraftens innvirkning nBr vinduene B p
nes for pussing. NBr vindusrarnmen kommer i horisontalstilling, mA rutens vekt hreres av sidekittet siden
det ikke er noen avstandsklosser ti1 B ta opp belastningen. Resultatet er naturligvis en forskyvning. Samtidig vil det innvendige sidekittet hli plasert under et
lett trykk. Resultatet e r atter oljebledninger.
Den tredje og kanskje viktigste irsak, skyldes vinduenes utferelse. Man fant a t klaringen mellom ramme og karm i praksis varierte fra ca. 1 ti1 ca. 10 mm,
mot en teoretisk klaring p i ca. 5 mm. N3r klaringen
e r meget liten, vil slepelistene av gummi yde en meget
stor friksjonskraft, og det behoves en meget hetydelig
kraft for 5 Bpne og lukke vinduene. I virkeligheten

Tilfelle nr. 5
Dette var en fuge mellom en hetonghygning og en
teglstensbygning. Utvendig var denne h g e utformet
som en elcspansjonsluge. I den indre korridor mellom
bygningene var det imidlertid ti1 B begynne med ikke
laget noen fuge i det hele tatt, og alle flater var helt
enlcelt behandlet med puss p i vanlig mite.
Da hygningene beveget seg, sprakk pussen over fugen, slik som man kunne ventet. Fugen hle sa basset
ut og fylt med Secomastic K 21. Fugehredden var omtrent 0.5 cm i bunnen og nrermere 1 cm i forkant da
kittet bIe anbragt. Fig. 10 viser et mitt gjennom fugen.
Kittet ble ti1 slutt overmalt med en latexmaling.

Fig. 10. Sizitt gjennonz ekspansjonsfrrge

klare bevegelsene. Bevegelsenes nmyaktige stmrrelse er
som nevnt ikke kjent. Men om de ble undersokt nrermere, ville man sansynligvis finne at det skulle ha
vart brulct et gummielastisk fugekitt istedenfor det
oljebaserte Secomastic.

Tilfelle nr. 6
Dette var en 3-etasjes bygning oppfmrt av ca. 3 m
brede og 2.7 m hmye betongelementer. Fugene mellom
elementene var tettet med Uba Fogkitt helt ute i fasadelivet. Fugene var for det meste av passende bredde, vanligvis mellom 1.0 og 2.5 cm i bunnen av fugene.
Miten som elementene var festet pi, e r ikke kjent
i detalj, men den kan myensynlig ikke ha vart belt pilitelig, for noen av elementene hadde satt seg ganske
betraktelig. I fig. 13 er det vist et tilfelle hvor elemen-

Fig. 11. Oljeblmdninger ved en ekspansjonsfrcge.
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Fig. 13. Oljeblodninger pd grurttz av forskjmvet betongelenzent.

Fig. l r . ullemoanuzger og rlrpressrng av ~ l r rved en
ekspaiujonsfuge.
Det som hendte vil fremgi av fig. 11 og 12. Fugen
var utsatt for meget kraftige tryklr- og strekkbevegelser, og efter en tid begynte lrittet i sprekke, olje flat
ut, og p i et par steder ble ti1 og med selve kittet presset ut. Starreken av bevegelsene er ikke blitt observert, men de har ayensynlig vart mye starre enn hva
kittet har kunnet klare. Det er ingen tvil om at sivel
oljeblmdningene som utpressingen av kitt skyldes
trykkbevegelsene. Da kittlugen ble skiret opp og undersmkt ca. 3 Sr efter at kittet var anbragt, ble kittet
funnet i vare fullstendig uttarket og oppsprukket.
I dette tilfelle, sivel som i Tilfelle nr. 3, ville det
riktige ha vart A gjare fugene s i brede at kittet kunne

tet ti1 hmyre hadde satt seg ca. 2 cm. Dette resulterte
i en skjardeformasjon av vertikalfugen mellom elementene, noe som lcunne sees som kraftig skrukking
av overflatehinnen p i kittet samt oljeblmdninger.
Sannsynligvis har elementet ogsi satt seg noe mot
venstre, slik at kittet har kommet under tryklr med
oljeblmdninger som resultat. Om setningene hadde
vart rent vertikale, skulle nemlig den skrukkete overflatehinnen p i kittet ha sprulcket p i tvers av skrukkingen.
Tilfelle itr. 7
Dette er det siste tilfelle som hittil e r registrert.
Det forekom p i en papirfabrikk hvor det var satt opp
en ny fabrikkbygning av betongelementer. Vinduene
var laget av forseglete dobbeltruter som var satt direkte inn i ipninger i betongelementene. Ti1 innsettingen var det benyttet plastisk vinduskitt av typene
Termotol og Alholm Termokit. Rutene ble holdt pS
plass av innvendige glasslister av ire. Disse glasslister
var ca. 15 cm brede og festet med skruer ca. 10 cm

fra kanten naermest glasset. Fig. 14 viser et snitt gjen
nom falsen.
Kort tid efter at papirmaskinen var blitt startet opp,
ble det observert omfattende kittskader. Disse viste
seg som en utpressing av kitt som vist p i fig. 14, olje

Fig. 14. Utpressing av kitt og oljeblmdninger pd grtmn
nv svelling av brede treglasslister.
som rant nedover glasset fra toppfalsen og sidefalsene,
og pifmlgende tilsmussing av glassflatene.
Arsaken ti1 kittskadene er lydeligvis a t treglasslistene har svellet ut. Da de ble montert, var de lcunstig
terket og kan antas 2. ha hatt et fuktighetsinnhold p i
ca. 15 vekt46. Efter at papinnaskinen var startet opp,
ble luften i fabrikken meget fuktig, og denne hmye
luftfuktighet har sammen med kondens p i de forseglete ruter resultert i at treglasslistene har svellet ut.
Ved inspeksjon viste det seg at bade glasslistene og
falsene var smldc vate. Om man antar at hktighetsinnholdet i treet har vzert ca. 30 vekt%, kan man beregne at den delen av glasslistene som ligger mellom

festepunlctene og glasset, bar svellet ca. 3 mm. Dette
har resultert i at save1 ruten sorn det innvendige og
utvendige sidekitt, har blitt satt under trykk. Fmrst har
kittet blitt presset nt, s i har oljen blitt presset ut av
kittet sB den har rent nedover glasset, videre har
kondens p i innsiden og regn pa utsiden fordelt nljen
utover glassflatene, og endelig bar oljen blitt tilsmusset av stmv og skitt fra atmosfmen.
Alle vanskeligheter kunne ha viert unngatt om man
hadde plasert festepunktene for glasslistene naermere
glasset, fortrinnsvis sa n z r som ca. 1 cm. Sparsmilet
om festing av hrede glasslister av tre er formvrig behandlet i en senere NBI-pnblikasjon [I].

Slutitiirger
I det foregaende e r det blitt behandlet i alt 7 pralctiske tilfeller av oljeblmdninger. Alle tilfeller er blitt
fullstendig oppklart, irsakene ti1 oljeblmdningene er
blitt angitt, og det er blitt gitt rad for hvordan man
slcal unnga vanskeligheter for fremtiden.
Hovedirsaken ti1 oljeblmdningene har i hvert eneste
tilfelle vrert feilaktig utfmrelse, slik at kittet har kommet under press. I visse tilfeller har forholdene blitt
forverret av ustabilt lcitt.
Riktig fugentfonning og valg av egnet kitt er viktige faktorer n i r det gjelder i unngi oljeblmdninger
sivel som andre former for kittskader.
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