
 
 

Ökad Hållbarhet - Förbättrad Kapitalvård  
Minskad Miljöpåverkan 

 
Betong & Metallförstörelsen kostar 6% av BNP ( 200 Miljarder / år ) enligt 
beräkningar och bedömningar av Swerea Kimab ( f.d Korrosionsinstitutet ) och 
CBI Betonginstitutet.  
 
 
 
 
 
 

BILDERNA Betong & Metall bredvid varandra  
 
 
 
 
 
För att kunna renovera, ytskydda och förstärka all den metall & betong som 
behöver åtgärdas på bästa möjliga, ekonomiska och miljömässiga sätt, behövs 
många olika spetskompetenser och stora resurser.  

 
Därför har 50-talet företag i Sverige med olika spetskompetenser gällande 
renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong, insett behovet av att 
arbeta över kunskapsgränserna  för att åstadkomma bästa möjliga lösning för 
mesta möjliga kunder.  

 
Känner ni igen något av ovan Betong & Metallförstörelse så skall ni komma 
på vårt informationsmöte hos Tribotec. Metallvägen 2, Mölnlycke den 30 
november klockan 13.00 – 16.00. Se separat agenda andra sidan . 
 
Anmälan sker till  tommy.thorn@ysg.se . Deltagandet är kostnadsfritt.   
 

För ytterligare information kontakta  
Tommy Thörn                                    
0706 57 57 88  

tommy.thorn@ysg.se  



 
 

AGENDA

13.00 – 13.30 Tommy Thörn, Samordnare och Rådgivare Ytskyddsgruppen
                        Betong & Metallförstörelse•
                      Kostnad 6% av BNP ( 200 Miljarder/år ) 

                     Renoverings, och Ytskyddsmetoder • Ökad Hållbarhet 

 

     
                Bättre Kapitalvård    Mindre Miljöpåverkan

•

•
                      Information & Kommunikation   Ytskyddsakademien •
                      Ytskyddskonferensen 21-22 mars 2017

13.30 – 13.50 Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll
                       Ytskyddets värde i svensk industri
                     Svensk industri behöver se ytskydd som en naturlig del i det förebyggande•
                       underhållet för att motverka nötning, friktion och korrosion. 
                    • Genom att renovera med hjälp av ytbeläggning som termisk sprutning etc.
                       kan underhållet ske på plats, vilket spar både tid och pengar.

13.50 – 14.10 Niclas Schönfelder, Komsol AB
                        Impregnering och hydrofobering av betong 
                       Beskrivning av teknologier   Lämpliga användningsområden
                       Fördelar och begränsningar med respektive teknologi

14.10 – 14.30 Richard Lindberg, Polyurea Sverige AB
                        Polyurea
                       Teknologi   Svenskt Typgodkännande Dricksvatten
                       Ekonomiska användningsområden   Begränsningar

14.30 – 15.00 Camilla Admyre, Tribotec
                       VCI Transport-, och lagringsskydd
                       Metalldetaljer som ska lagras och transporteras utsätts ofta för rostangrepp
                       om de inte skyddas på rätt sätt. 
                       Genom att använda rostskyddsförpackningar baserade på VCI-teknik
                       (Flyktiga korrosionsinhibitorer ) kan stora kostnadsbesparingar ske samt
                       ökad livslängd. 
                       När behovet av rostskydd upphör, packas detaljen upp och kan användas
                       direkt i efterkommande produktionssteg utan något behov rengöring
                       emellan. Detta sparar både tid och pengar!

15.00 – 16.00 Kaffe och demonstration: 
                    
                       Ibix med garnet media     Polyurea        Rostknäckar´n     RPR Induktion 
                                          Seal & Go          Slungbläster       Sponge blästring  

•
•

•

•

•
•

•
• •

•

•

•

•

• •
•

•
• •

•


