Ex
xponeringsk
klasser
Ett hjälpmedel vid beställning
Exp
poneringsklasserna
a delar upp nedbry
ytningsmekanisme
erna för olika typer av miljöer. Beroe
ende på vilken om
mgivning betongkon
nstruktionen komm
mer att befinna sig
g i,
kan
n du enkelt se vilke
en beteckning som
m ska anges när du
u beställer. Betong
gindustri tillhandahåller fabriksbeton
ng till samtliga exp
poneringsklasser. För frågor kontaktta

ossknisk
på 0430-183
75
Tek
Kundservic
ce telefon 08-625 62 00

Exponeringsklass

Max Beskrivning av miljö
vtc
ekv

Exempel på konstruktioner - användningsområden

1. Ingen risk fö
ör korrosion eller angrepp
XO
O

Myc
cket torr

Inomhus med mycket låg
l
luftfuktighe
et. I torra upp
pvärmda lokale
er.

2. Korrosion orrsakad av karbonatisering
g
XC
C1

0,90 Stän
ndigt torr ellerr ständigt våt.

Inomhus med låg luftfu
uktighet. Ständigt under lägsta lågvatteny
yta.
ortvariga perio
oder av förhöjd
d relativ luftfuktighet. Badru
um i
Enbart ko
lägenhete
er. Vissa indus
stri- och butiks
slokaler med verksamhet
v
so
om
kräver fukt. Yttertak, översida.
ö
Brogrrundläggninga
ar. Betongtunn
nelns
utsida.

XC
C2

0,60 Våt,, sällan torr.

Utsatta fö
ör långvarig ko
ontakt med va
atten.
Många grrundläggningar.

XC
C3

0,55 Måttligt fuktigt.

Grundläggningar med ibland
i
ensidigtt vattentryck.
Betongko
onstruktioner utomhus
u
• med yto
or skyddade mot
m nederbörd.
• oskydda
ade mot fukt.
Betongko
onstruktioner inomhus
• med må
åttlig eller hög
g luftfuktighet
• i oisolerrad byggnad
Torpargru
und, fasader, pelare,
p
unders
sida yttertak, balkongplattor
b
r,
loftgånga
ar, restaurangk
kök, livsmedells & processind
dustri,
spannmålssilo, badhus -vissa delar, brobaneplatta
b
-undersida,

2(3)
betongtunnlar -insida, parkeringsdäc
ck/bjälklag (ve
ertikala delar
ersida), skorste
enar (nedre de
elen).
och unde
XC
C4

0,55 Cyk
kliskt våt och torr.

Ytor utsatta för kontaktt med vatten (se
( XC2) mella
an lägsta
nyta och högstta högvattenytta.
lågvatten
Socklar. Underbyggnad
U
der på mark elller i vatten.

3. Korrosion orrsakad av andra klorider än havsvatte
en
XD
D1

0,45 Måttligt fuktig.

Ytor utsatta för luftburn
na klorider.
o
vägar som
m inte
Vissa industrilokaler, delar av broar och
s i väg/tunnelmiljö.
befinner sig

XD
D2

0,45 Våt,, sällan torr.

Ytor utsatta för industrrivatten innehå
ållande kloride
er.
Simbassä
änger.

XD
D3

0,40 Cyk
kliskt våt och torr.

Utsatta fö
ör tösalter elle
er kloridlösning
gar.
Parkering
gsdäck, översid
da bjälklag i p-hus/garage.
p
Armerade
e betongbeläggningar, trapp
por utomhus.
Vissa industrilokaler, översida broban
na.
nelmiljö.
Delar av broar/tunnlar som befinner sig i väg/tunn

4. Korrosion orrsakad av klo
orider från ha
avsvatten
XS
S1

0,45 Saltthaltig luft ej d
direktkontakt
med
d havsvatten.

Utomhuskonstruktioner i kustnära läge med havsv
vatten.
e hänförs till XS3
X
Delar av broar som inte

XS
S2

0,45 Stän
ndigt under va
atten.

Delar av marina konstrruktioner.
Delar av vägtunnlar.
Delar av broar som inte
e hänförs till XS3
X

XS
S3

0,40 Tidv
vatten, skvalp,, stänkzon.

Delar av marina konstrruktioner.
arin miljö.
Delar av broar som beffinner sig i ma
Delar av vägtunnlar.

5. Angrepp av ffrysning/upp
ptining med e
eller utan klo
orider

3(3)
XF1

0,60 Måttligt vattenuts
satt utan tösalter. Vertikala ytor utsatta fö
ör regn eller frrysning. Utom
mhus med
ader.
större luttning än 30 gra
Fasader, inomhus i oiso
olerade byggn
nader, utrymniingsvägar
samt upp
pvärmda och ventilerade
v
sid
doutrymmen i vägtunnlar.
v

XF2

0,45 Måttligt vattenuts
satt med tösaltter. Vertikala ytor utsatta fö
ör frysning.
Delar av broar under mark.
m
Övrigt trrafikutrymme i vägtunnlar.

XF3

0,55 Myc
cket vattenutsa
att utan tösaltter. Horisonte
ella ytor utsattta för regn och
h frysning. Uto
omhus med
mindre lu
utning än 30 grader. Konstr.. i sötvatten med/utan
m
ensidigt vattentryck
v
eller utsatta för stänk/skvalp.
Vattenbassänger utomh
hus, balkong/lloftgångar uta
an risk för
uktioner, delarr av broar som
m inte
saltning, dammkonstru
befinner sig
s i vägmiljö.

XF4
4

0,45 Myc
cket vattenutsa
att med tösaltter. Ytor direk
kt utsatta för stänk
s
av avisn
ningsmedel elle
er skvalpzon
i saltvatte
en med frysnin
ng.
Parkering
gsdäck och bjä
älklag i P-hus utomhus.
u
Gara
ageinfarter,
markbeto
ong, betongbeläggningar, tra
appor/ramperr utomhus,
avisade lo
oftgångar, gollv i virkestorka
ar, överyta bro
obana, delar
av broar//vägtunnlar so
om befinner sig
g i vägmiljö

6. Kemiskt ang
grepp
XA
A1

0,50 Obe
etydligt kemisk
kt angripande..

Vissa dela
ar av lantbruk
ks- och industrribyggnader

XA
A2

0,45 Måttligt kemiskt a
angripande.

Konstruktioner i aggres
siv mark eller grundvattenm
miljö. Vissa dellar av
byggnader, sko
orstenar, (övre
e delen)
lanbruks-- och industrib
virkestork
kar, ventilation
nsutrymme fö
ör avgasluft i vägtunnlar
v

XA
A3

0,40 Starrkt kemiskt an
ngripande.

Vissa dela
ar av lantbruk
ks- och industrribyggnader,
industrisp
pillvattenanläg
ggningar. Kons
struktioner uts
satta för
gödningsämnen, skorsttenar (övre de
elar)

