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Housing AB, Gösta Sundberg, innehavare av patent och tidigare delägare samt 

styrelsemedlem i Ljusbo Green Home AB som idag heter Lignus Housing AB.  

 

 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontaktar ni oss via mail. 

 

Marcus Gråby 

Tbi15mgy@student.hig.se 

 

Christian Martinsson 

Ntn14cmn@student.hig.se  

 

Gävle 2018 

 

 

 

  

mailto:Tbi15mgy@student.hig.se
mailto:Ntn14cmn@student.hig.se


 

 

ii 
 

Sammanfattning 

Svenska företaget ThermoGaia AB har ensam försäljningsrätt i Norden för 

funktionsfärgen ThermoShield®, som företaget har försvenskat och marknadsför 

som Termoskydd. Enligt företaget har färgen energibesparande egenskaper genom 

värmereflektion samt fuktreglerande egenskaper, på grund av att färgen både kan 

vara diffusionsöppen eller vattenavvisande, och fungerar på så sätt som en variabel 

fuktspärr. Dessa unika egenskaper kommer från en kombination av ett speciellt 

bindemedel med keramiska kulor. De egenskaper funktionsfärgen har vid varierande 

fuktförhållanden är i synnerhet av intresse att studera samt utvärdera, vilket också är 

studiens syfte.  

 

Genom att experimentellt skapa två olika slutna klimat med differentierade relativa 

fuktigheter, mellan båda sidor av ett material uppstår koncentrationsskillnader i 

rådande ånghalter under förutsättning att konstant temperatur råder. Variationer i 

ånghalter skapar tryckskillnader vilket blir drivkraften för den fukttransport som 

sker i form av diffusion som sker endimensionellt. Metoden som tillämpats i studien 

är en modifierad variant av den standardiserade koppmetoden. Periodiska mätningar 

av viktskillnader fortgick tills stationära förhållanden uppnåtts. Insamlad mätdata 

användes därefter för att beräkna färgens ånggenomgångsmotstånd. 

 

Resultatet för studien påvisar att färgen har en förmåga att ha ett lägre motstånd om 

omgivande klimat har låg relativ fuktighet, desto större koncentrationsskillnaden var 

mellan ånghalterna. När det omgivande klimatet istället har en hög relativ fuktighet 

påvisade färgen ett högre motstånd när koncentrationsskillnaderna var som störst. 

Studien slutsats utifrån problemformuleringen, blir att orsakssambandet mellan 

variablerna relativ fuktighet och ånggenomgångsmotstånd för funktionsfärgen har en 

tendens att ändra motståndet, beroende på omgivande luftens ånghalt under 

förutsättning att stationära förhållanden råder.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ThermoShield®, Termoskydd, energibesparing, fuktdiffusion, mättad 

saltlösning, relativ fuktighet, ångtryck, ånggenomgångsmotstånd 
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Abstract 

The Swedish company ThermoGaia AB has sole sales rights in the Nordic region for 

ThermoShield® brand, which the company markets under its own brand 

Termoskydd. The paint is marketed with properties such as energy savings by heat 

reflection and solves moisture problems because the paint can both be diffusion 

open or closed due to climatic conditions and function like a variable vapor barrier. 

These unique features come from a combination of a special binder with ceramic 

beads. The unique properties of the color at varying humidity conditions are in 

particular of interest to study and evaluate, which is also the purpose of the this 

study. 

 

By experimentally creating two different closed climates with differentiated relative 

humidity between both sides of a material, concentration differences will occur in 

the prevailing vapor concentrations provided that constant temperature prevails. 

Variations in vapor levels create pressure differences that become the driving force 

of the moisture transport that takes place in the form of diffusion that occurs one-

dimensional. The method used in the study is a modified version of the standardized 

cup method. Periodic measurements of weight differences continued until stationary 

conditions were reached. The collected measurement data is then used to calculate 

the water vapor migration. 

 

The result of the study shows that the color has the ability to have a lower resistance 

if the surrounding climate has low relative humidity, the greater the concentration 

difference between the vapors. When the surrounding climate instead has a high 

relative humidity, the color showed a higher resistance when the greatest 

concentration difference occurs. The study's conclusion from the problem 

formulation is that the causal relationship between the relative humidity and water 

vapor migration for the color tends to change the resistance, depending on the vapor 

content of ambient air, provided that stationary conditions prevail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: ThermoShield®, Termoskydd, energy saving, moisture diffusion, 

saturated salt solutions, relative humidity, vapor pressure, water vapor migration 
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Ordlista 

Salters kemiska beteckningar: 
 

LiCl - Litiumklorid (Lithium chloride) 

MgCl2 - Magnesiumklorid (Magnesium chloride) 

Mg(NO3)2 - Magnesiumnitrat  (Magnesium nitrate) 

K2CO3 - Kaliumkarbonat (Potassium carbonate) 

NaCl - Natriumklorid (Sodium chloride) 

KNO3 - Kaliumnitrat (Potassium nitrate) 

 

Begrepp och förkortningar: 

 
RF  - Relativ fuktighet, mängden vattenånga vid en viss 

  temperatur i förhållande till den maximala mängden 

 

Ångtryck  - När omgivande tryck är lika med ångtrycket för en vätska    

                                                   råder jämvikt 

 

Ånghalt  - Den mängd fukt som finns i luften 

 

Mättad saltlösning - En saltlösning som det inte går att lösa mer av saltet i 

 

Adsorption         - Ämne i form av gas fäster på en yta av antingen fast material  

                                                   eller vatten 

 

Desorption         - Ett fenomen där en substans släpps igenom eller släpper  

                                                   från en yta 

 

Ångbroms         - Luftspärrande samt diffusionsspärrande förmåga 

 

Stationärt förhållande  - Fuktflödestätheten konstant i tiden 

 

Regressionsanalys     - Statistisk funktion för att skapa en funktion som bäst passar  

                                                   insamlad data genom flera mätpunkter 

 

Empiri              - Datainsamling genom undersökningar, exempelvis        

                                                   experiment 

 

R-kvadratvärde     - Uppskattar variablernas beroende av endast varandra 
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1 Introduktion 

1.1    Bakgrund 
 

Svenska aktiebolaget Thermogaia AB är generalagentur i Norden för en unik 

funktionsfärg med energibesparande egenskaper. Företaget startades 2007 och 

entreprenörerna bakom företaget såg möjligheten att göra energibesparingar i 

fastigheter till en betydligt lägre kostnad med den ursprungligen NASA utvecklade 

tekniken som ligger bakom färgens unika egenskaper. Funktionsfärgens varumärke 

ThermoShield® har försvenskats av företaget Thermogaia till Termoskydd. Färgen 

har många tillämpningsområden och kan appliceras både inomhus och utomhus. På 

senare år har företaget utvecklat sin verksamhet med fönsterbyten samt lagning av 

ytskikt av fasader. (“Thermogaia,” 2018) 

 

Enligt Thermogaia har funktionsfärgen Termoskydd fuktreglerande egenskaper. 

Dessa egenskaper förklaras med färgens bindemedel i kombination med keramiska 

kulor som tillsammans fungerar som en variabel fuktspärr. När en yta utsätts för 

regn sväller bindemedlet och sluter till de keramiska kulorna och bildar en tät yta 

som skyddar mot fuktgenomträngning. När ytan istället är torr är bindemedlet 

diffusionsöppet och kan på så sätt avfukta underliggande material. Funktionsfärgen 

har även andra energibesparande egenskaper som värmereflektion och dess effekt 

varierar beroende på väggtyp. Termoskydd har erhållit utmärkelsen GreenGuard 

Gold som är en internationell certifiering vilket garanterar att produkten är lämplig 

att användas inom vård- och skolmiljöer. (“Termoskydd,” 2018) 

 

Ljusbo Green Home AB bildades 2016 för att erbjuda både kostnadseffektiva och 

klimatsmarta alternativ inom byggbranschen. Idag heter företaget Lignus Housing 

AB och företaget äger en prototypbyggnad i Gävle som använder Termoskydd 

interiört och exteriört. Genom nära samarbete med Högskolan i Gävle väcktes 

intresset för Termoskydd (”Lignus Housing,”2018). Den här studien kommer 

undersöka Termoskydds fuktreglerande egenskaper, vid varierande relativa 

fuktigheter enligt en modifierad variant av den väl beprövade internationellt 

standardiserade koppmetoden. Att modifiera koppmetoden är vanligt 

förekommande, beroende på vilka förutsättningar som finns att tillgå och även med 

hänsyn till det material som testas (Vololonirina & Perrin, 2016). 
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1.2    Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka och utvärdera Termoskydd med dess egenskaper 

att fungera som ett variabelt ångmotstånd i både torra förhållanden med låg relativ 

fuktighet samt fuktiga förhållanden med hög relativ fuktighet. Detta kan liknas vid 

utomhus- och inomhusklimat. De egenskaper som Termoskydd har gällande torra 

och våta tillstånd är i synnerhet intressant att studera och utvärdera.  

1.3    Mål 

 
Målet med studien är att ta fram ånggenomgångsmotståndet för Termoskydd genom 

empiri från experiment med olika saltlösningar samt vid stationära förhållanden. På 

så sätt kommer färgens förmåga att hindra alternativt främja transport av vattenånga, 

i ett klimat med varierande relativa fuktigheter vid konstanta temperaturer gå att 

utvärderas. Detta går att redovisa grafiskt med hänsyn till insamlad data med hjälp av 

regressionsanalys.  

1.4    Problemformulering 

 
Syfte och mål med studien är att undersöka samt redogöra för de egenskaper 

funktionsfärgen Termoskydd har avseende fukttransport via diffusion. Genom teori 

samt undersökningsmetod i form av experiment besvaras frågeställningen.  

 

I. Hur ser orsakssambandet ut för Termoskydds ånggenomgångsmotstånd i ett slutet 

klimat med hänsyn till relativ fuktighet, under förutsättning att konstanta 

temperaturer råder? 

1.5 Målgrupp 

 
Studien riktar sig till personer, företag och yrkesverksamma inom bygg och 

industribranschen som är intresserade av energibesparing vid renovering eller 

nyproduktion av fastigheter. Även de med intresse för material som är hälso- och 

miljövänliga kan anse studien intressant. 
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2 Metod 

Litteraturstudie samt experiment är de metoder som har används i genomförandet 

av studien. 

2.1    Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien genomfördes med hänsyn till metodval samt relevant teori som 

bidragit till ökad förståelse inom ämnet vilket redogörs i teorikapitlet. De 

vetenskapliga artiklar samt böcker som ligger till grund för litteraturstudien 

redovisas i referenskapitlet. Vetenskapliga artiklar är hämtade från databaserna 

ScienceDirect, Business Source Premier samt Journal of Research of the National 

Institute of Standards and Technology genom Högskolan i Gävles sökportal 

Discovery. Även Google Scholar har använts. Sökord för vetenskapliga artiklar 

hänvisas till Bilaga G.   

2.2    Experiment 

 
Undersökningsmetod i form av empiri tillämpades i genomförandet av experimentet 

som grundar sig på de internationella standarderna för koppmetoden, på engelska 

“Cup method”, enligt The International Organization for Standardization (ISO) samt 

American Society for Testing and Materials (ASTM). Metoden är en av de mest 

beprövade metoderna att mäta ångpermeabilitet för byggnadsmaterial (Vololonirina 

& Perrin, 2016). I experimentet har en modifierad variant av metoden använts som 

anpassats efter den utrustning och material som Högskolan i Gävle förmått att 

tillhandahålla. Både metoden för torra- och våta koppen utfördes i experimentet, 

som redogörs i experimentkapitlet. Eftersom det fundamentala i utförandet med de 

standardiserade metoderna har följts anses resultatet vara jämförbart.  
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3 Teori 

3.1    Ångmotstånd 
 

Ett materials fukttransport anges i δ, Fukttransportegenskaperna påverkas av 

faktorer som fuktkvot, Temperatur och materialets densitet. δ kan ses som en 

materialkonstant. Ångmotståndet anges som Z, och visar på ett materials förmåga 

att förhindra vattenångans transport, några vanligt förekommande material redovisas 

i Tab. 1. Z beskriver kvoten mellan materialets tjocklek, d och fukttransporten 

(Burström, 2007). 

 

𝑍 =
𝑑

δ
= [

𝑠

𝑚
]= Ångmotstånd   (1)  

 

δ = [
m2

𝑠
] = Fukttransport    

 

Ånggenomgångsmotståndet är ett mått på hur tätt ett material är mot vattenånga.   

Vattenånga med olika koncentrationer strävar efter jämvikt med omgivningen. 

Vilket innebär att flödet sker från den högre relativa fuktigheten till den lägre 

luftfuktigheten tills jämvikt uppstår på båda sidor av materialet. Under 

Förutsättningar är att en konstant temperatur råder i båda klimaten (Burström, 

2007). 

 
Tabell 1. Exempel Z för några material inom intervall 80-90% RF (Nevander & Elmarsson, 2006) 

Skikt 
 

Tjocklek [mm] Ångmotstånd 
Z x 103 [s/m] 

Tätskiktspapp 
  

>1000 

Spånskiva 
 

10 20 

PVC-matta Mycket 
tät 

 
10 000 
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3.2    Relativ fuktighet  

 
Vattenånga existerar alltid i luften. Luftens bärande kapacitet för vattenånga är 

temperaturberoende. Kallare luftvolymer förmår att bära mindre vatten än varmare 

luftvolymer. Mängden vatten som finns i luft anges i ånghalt, v. Mättnadsånghalten, 

vₛ är den temperaturberoende luftens kapacitet att bära maximalt med vatten. 

Relativ fuktighet med förkortning RF anges i procent och är kvoten mellan ånghalt 

och mättnadsånghalten i luft (Burström, 2007). 

 

𝑅𝐹 =
𝑣

𝑉𝑠
= [%] = Relativ fuktighet   (2) 

 

𝑣 = [
𝑔

𝑚3
] = Ånghalt 

 

𝑣𝑠 = [
𝑘𝑔

𝑚3
] = Mättnadsånghalt 

3.3    Saltlösningar 
 
Relativ fuktighet för respektive saltlösningar uppnås genom ett överskott av ett 

vattenlösligt kemiskt rent salt i kontakt med de redan mättade saltlösningarna. 

Jämviktsförhållande med omgivande luft ger en konstant relativ fuktighet likväl 

ångtryck i ett slutet klimat beroende på vilket typ av salt som används i vätskan 

enligt Lide, (1994). Tabell 2 redogör för samtliga salters RF i studien inom en visst 

temperaturintervall. Ekvilibrerade förhållanden uppnås vanligtvis genom påtvingad 

luftrörelse vilket medför en konstant relativ fuktighet med ytterst liten fluktuation 

beroende på temperaturintervall (Wexler & Hasegawa, 1954). 

 

Tabell 2. Utdrag från (Greenspan, 1977) sammanställning av salters RF vid differentierade 
temperaturer 

Temperaturinterv

all °C 
LiCl                      

RF % 
Mg(NO3)2·6H2O    

RF % 
K2CO3                          

RF % 
Mg(NO3)2·6H2O   

RF % 
NaCl                    

RF % 
KNO3                   

RF % 

0 11.23 ± 0.54 33.66 ± 0.33 43.13 ± 0.63 60.35 ± 0.55 75.51 ± 0.34 96.33 ± 2.9 

5 11.26 ± 0.47 33.60 ± 0.28 43.13 ± 0.50 58.86 ± 0.43 75.65 ± 0.27 96.27 ± 2.1 

10 11.29 ± 0.41 33.47 ± 0.24 43.14 ± 0.39 57.36 ± 0.33 75.67 ± 0.22 95.96 ± 1.4 

15 11.30 ± 0.35 33.30 ± 0.21 43.15 ± 0.33 55.87 ± 0.27 75.61 ± 0.18 95.41 ± 0.96 

20 11.31 ± 0.31 33.07 ± 0.18 43.16 ± 0.33 54.38 ± 0.23 75.47 ± 0.14 95.62 ± 0.66 

25 11.30 ± 0.27 32.78 ± 0.16 43.16 ± 0.39 52.89 ± 0.22 75.29 ± 0.12 93.58 ± 0.55 
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3.4    Teoretisk bakgrund koppmetoden 
 

Principen för flertalet internationellt standardiserade varianterna av koppmetoden är 

att skapa två slutna differentierade klimat mellan båda sidor av materialet vid 

specificerad konstant temperatur likväl olika relativa fuktigheter. Det medför 

tryckskillnader enligt Fig. 1 mellan båda sidor av test materialet som resulterar i att 

fuktvandring som inträffar på grund av skillnaden i ånghalterna (Hendrickx, 

Desmarais, Weder, Ferreira, & Derome, 2016). Detta är drivkraften för den 

diffusion som sker genom materialets porer och karaktäriseras av materialets 

permeabilitet (Vololonirina & Perrin, 2016). En olägenhet som metoden kan 

medföra är att de periodiska mätningarna av viktskillnaderna oftast är tidskrävande 

(Yik & Chau, 2002). Först när stationära förhållanden uppnås kan materialets 

diffusionsegenskaper estimeras och utvärderas med en fundamental formel för 

fukttransport som sker endimensionellt (Slanina & Šilarová, 2009). Stationära 

förhållanden råder då materialet står i jämvikt med omgivande lufts förhållande, 

vilket innebär att fuktflödet är konstant med tiden. Hur fuktförhållanden ändras är 

högst varierande för ett materials egenskaper (Burström, 2007). Enligt Vololonirina 

& Perrin, (2016) förekommer stationära förhållanden först efter fyra till fem 

mätningar visat konstant viktskillnad med tiden. 

3.5    Fuktdiffusion, fuktkonvektion och hygroskopi 
 
Fukttransport i form av ångfas, även kallad fuktdiffusion, sker genom en inhomogen 

gasblandnings strävan att reducera koncentrationsskillnader mellan vattenånga vid en 

konstant temperatur. Koncentrationsskillnader i vattenånga blir drivkraften för 

diffusionen till följd av att vattenånga diffunderar genom materialets porer till 

omgivande klimat till dess att stationära förhållanden råder. En ren fuktdiffusion 

genom ett material sker via luften genom dess porsystem. Fukthalten i materialet 

förändras genom att porer vattenfylls och ger upphov till en fukttransport i 

vätskefas, där förutsättningen är rådande partialtrycksskillnad mellan olika klimat. 

Vid konstanta temperaturer är diffusionen och fukttransporten riktad åt samma håll.  

Stationärt förhållande uppnås då flödet enligt (3) är konstant i tiden. Det inträffar 

först då det råder en balans mellan tillförd och avgiven fukthalt vid konstanta 

förhållanden. Fram tills dess att (3) erhålls, råder ett icke stationärt flöde, vilket 

innebär att fuktförhållandena ändras med tiden. Stationärt flöde som sker 

endimensionellt karakteriseras då fuktflödestätheten är konstant i tiden (Nevander & 

Elmarsson, 2006). Vissa material kan ta upp fukt i ångfas direkt från luften. 

Materialet är då hygroskopiskt och egenskapen beror på adsorption och 

kapillärkondensation (Burström, 2007).  
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𝑔 =
∆𝑣

𝑍𝑣
= [

𝑘𝑔

𝑚2∗𝑠
]     (3) 

 

 

∆𝑣 =
𝑍

𝑍𝑡𝑜𝑡∗(𝑣1−𝑣2)
= [

𝑘𝑔

𝑚3
]     (4) 

 

 

𝑍𝑣 =
𝑑

𝑔𝑣
= [

𝑠

𝑚
]     (5) 

 

 

𝑍𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑍 = 𝑍𝑖 + 𝑍𝑣 + 𝑍𝑒      (6) 

 

𝑍𝑡𝑜𝑡 = (𝑣𝑖 − 𝑣𝑢)/(
∆𝑔𝑟𝑎𝑚

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣∗𝑠
)    (7) 

Totalt ånggenomgångsmotstånd i samband med ∆v 

 

Där 𝑔 = fuktflödestätheten vid stationära förhållanden 

 ∆𝑣 = skillnaden i ånghalten mellan provskiktets ytor 

 𝑍𝑣 = provskiktets ånggenomgångsmotstånd 

 𝑍𝑡𝑜𝑡 = Total ånggenomgångsmotstånd med avseende på övergång 

 𝑔𝑣 = [
𝑘𝑔

𝑚2∗𝑠
] = fuktflödestätheten även kallad permeabilitet 

 𝑍𝑖  𝑜𝑐ℎ 𝑍𝑒 är övergångsmotstånden (Burström, 2007) 

 

 
Figur 1. Sambandet mellan ett homogent skikt och en flerskiktad yta illustreras. (Vi) är den högre 

graden av ånghalt och (Vu) är den lägre ånghalten. (Nevander & Elmarsson, 2006). 
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4 Experiment 

 

Kapitlet experiment beskriver vilka material samt utrustning som användes i  

studien. Avslutningsvis beskrivs utförandet av den modifierade koppmetoden.  

4.1 Provkopparna 

 
Plastkopparna som användes i experimenten kommer från företaget Thermo Fisher 

Scientific och marknadsförs under varumärket Thermo Scientific® Nalgene® som 

är speciellt utvecklade för laboratoriemiljö. De koppar som användes var av typen 

Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jars with Closure med en volym på 500 ml samt 

en diameter på 120 mm. För att förhindra att fukt diffunderar ut alternativt in i 

kopparna mellan kopparnas lock och öppning tätades samtliga koppar med Unipak 

Unigum Sanitetskitt som är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från 

organiska lösningsmedel.  

 

4.2 Saltlösningar 

 
Experimentet som utfördes enligt båda metoderna hade gemensamt mättade 

saltlösningar enligt Tab. 3. Saltlösningarna framställdes genom att blanda 

rumstempererat renat vatten från Reverse Osmosis System med kemiskt rena salter, 

valt efter önskad relativ fuktighet i klimatet. Mättad saltlösning uppnåddes genom 

dosering enligt anvisningar för löslighet i säkerhetsdatablad för respektive salt. 

Saltlösningen var inte mättad förrän saltkristaller förekom i kopparna. Under hela 

experimentet var det en fri vattenyta för samtliga koppar med saltlösningar, detta 

gällde även för det slutna klimatet. 
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Tabell 3. Samtliga salter som användes i studien.  

Salt Kemisk beteckning 

Litiumklorid LiCl 

Magnesiumklorid MgCl2·6H2O 

Kaliumkarbonat K2CO3 

Magnesiumnitrat Mg(NO3)2·6H2O 

Natriumklorid NaCl 

Kaliumnitrat KNO3 

 

4.3 Easy Cover Select & Termoskydd 

 
Materialet som testades i experimentet var en renoveringstapet bestående av 

fibermaterialet papper, vilket i detta fall var poröst och valdes utifrån att snabbt 

uppnå stationära förhållanden. Tapeten kommer från Duro Sweden AB som går 

under varumärket Easy Cover Select. 

 

Funktionsfärgen Termoskydd med tillhörande Primer tillhandahölls från företaget 

Thermogaia AB. Applicering skedde genom att grunda med Primer följt av två lager 

målning med roller i enlighet med företagets appliceringsanvisningar för 

Termoskydd, se Bilaga E. 
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4.4 Modifierade koppmetoden 

 
I utförandet av den modifierade koppmetoden användes två förvaringsboxar av 

typen SmartStore™ Dry 31, volym 33 l, som slutet omgivande klimat för kopparna 

enligt Fig. 4. Förvaringsboxarna placerades därefter i en annan temperatur- och 

fukighetskammare av typen WK11 180 WEISS med en förinställd temperatur för 

respektive utförande av metoden. Referensproverna testades alltid först, följt av 

proverna målat med Termoskydd i experimentet. 

 

Experimentet är uppdelad i två metoder, torra- och våta koppen. I både metoder 

har referensprover utan färg och prover målade med Termoskydd testats, vilket tog 

ungefär två veckor att utföra för respektive metod. Testmaterialet anpassades efter 

kopparnarnas öppningsarea, som var en area motsvarande 0.0071𝑚2.  Samtliga 

koppar märktes med kemisk beteckning efter innehållande saltlösning med önskad 

RF enligt Tab. 4 för metoden torra koppen, som i resultatkapitlet benämns som 

experiment 1. Tabell 5 representerar salterna för metoden med våta koppen vilket 

blir experiment 2. Kopparna samt förvaringsboxarna som användes i experimentet 

och materialet Easy Cover Select tillhandahölls av Högskolan i Gävle.  

 

Totalt har 15 koppar och två förvaringsboxar använts i samtliga utföranden av 

metoderna. Säkerhetsutrustning samt dosering av salter för mättad saltlösning 

utfördes enligt säkerhetsdatablad för respektive salt, se Fig. 5. Tre av kopparna vid 

samtliga testomgångar innehöll samma mättade saltlösning. Detta för att minska 

risken för eventuella felaktigheter som kan uppstå för insamlad mätdata i form av 

spridning av viktskillnaderna. Samtliga koppar tillfördes cirka en halv deciliter vatten 

blandat med salt, valt efter önskad RF. Kopparna placerades i de två 

förvaringsboxarna, med syftet var att skapa ett slutet klimat med önskat förhållande, 

som beskrivet i Fig. 2. Förvaringsboxarna i sin tur placerades i en klimatkammare, 

med inställd temperatur efter val av utförande enligt Fig. 3.  
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Figur 2. Visar flödesriktningen för både torra- och våta koppen i det slutna klimatet.  

 

Prover målade med Termoskydd var konsekvent vända mot det omslutande klimatet 

enligt Fig. 6. För att referensproverna skulle efterlikna egenskaperna hos den 

vattenbaserade funktionsfärgen Termoskydd rollades Easy Cover Select rikligt med 

ett lager vatten. 

 

Periodisk vägning av viktskillnaderna gjordes med våg av typ Mettler PE 6000, 

vanligtvis med ett intervall på ett dygn. Detta fortgick tills att stationära 

förhållanden uppnåtts. Dokumentation av viktskillnader för samtliga koppar i 

experimentet tog i genomsnitt tio minuter vid varje enskilt tillfälle. 

Ånggenomgångsmotståndet för respektive experiment beräknades genom att 

sammanställa den mätdata som togs fram, vid ett av mättillfällena då stationära 

förhållanden ansågs ha uppnåtts. Sambandet mellan variablerna 

ånggenomgångsmotstånd och relativ luftfuktighet presenteras i form av diagram i 

resultatkapitlet, samt diskuteras i kapitlet diskussion. Alla beräkningar, diagram 

samt dokumentation av mätdata och regressionsanalys genomfördes i programmet 

Microsoft Excel 2016 (v16.0).  

 

För att kontrollera att rätt förhållanden förekom i det slutna klimatet med kopparna 

avseende RF samt temperaturer för experimenten, användes en logger av typen 

testo 174H. Loggern påvisade att den relativa fuktigheten samt temperaturen var 

stationära och inga större fluktuationer förekom. Mer detaljerad beskrivning av 

samtlig utrustning och material som användes i studien finns i Bilaga H. 
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Figur 3. Temperatur- och fukighetskammare        Figur 4. Förvaringsboxar med monterad fläkt. 
med förvaringsboxar under pågående experiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Koppar med mättad saltlösning. Figur 6. Koppar med Termoskydd. 
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 Experiment 1 

När saltlösningarna som befann sig i rumstemperatur, uppnått mättnadsgrad 

tillsattes ytterligare salt för att göra lösningen övermättad. Detta gjordes eftersom 

den fukt som diffunderar in i kopparna skulle upptas genom adsorption i 

saltlösningen. Omslutande klimatet innehöll saltlösningen kaliumnitrat enligt Tab.4. 

 
Tabell 4. Visar saltlösning, temperatur samt RF för samtliga koppar i det slutna klimatet för 
utförandet av experimentet med torra koppen.  

Benämning Saltlösning Temperatur °C RF % 

Kopp A 1-3 LiCl 5 11 

Kopp B 1-3 MgCl2·6H2O 5 33 

Kopp C 1-3 K2CO3 5 43 

Kopp D 1-3 Mg(NO3)2·6H2O 5 58 

Kopp E 1-3 NaCl 5 75 

Förvaringsbox KNO3 5 94 

 

 Experiment 2 

Efter tidigare utfört experiment avlägsnades vattnet ur kopparna, som därefter 

placerades i en ugn av typen Termaks TS4057 med en temperaturinställning på 

50°C under approximativt 72 timmar. Efter uttorkning togs en del av salterna bort 

från kopparna och renat vatten tillsattes åter i kopparna, tills en mättad saltlösning 

förekom vid rumstemperatur. Kopparna med referensproven samt färgprover 

placerades återigen i det slutna klimatet innehållnde saltlösningen Litiumklorid 

enligt Tab. 5. 

 
Tabell 5. Visar saltlösning, temperatur samt RF för samtliga koppar i det slutna klimatet för 
utförandet av experimentet med våta koppen.  

Benämning Saltlösning Temperatur °C RF % 

Kopp A 1-3 MgCl2·6H2O 20 33 

Kopp B 1-3 KK2CO3 20 43 

Kopp C 1-3 Mg(NO3)2·6H2O 20 54 

Kopp D 1-3 NaCl 20 75 

Kopp E 1-3 KNO3 20 94 

Förvaringsbox LiCl 20 11 
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5 Resultat 

Resultatet för experimenten presenteras i figur 7-12 som visar sambandet mellan 

ånggenomgångsmotståndet [Z] och relativ fuktighet [RF] för samtliga salter. 

Regressionsanalys visar den funktion som bäst approximerar observerad data för en 

stationär mätserie för respektive utförande.  

5.1    Resultat av experiment 1 

Resultatet av utförandet av torra koppen visar att trendlinjen för referensmaterialet, 

se Fig. 7 vars trendlinje påvisar att motståndet ökar linjärt för referensmaterialet, 

när koncentrationsskillnaden mellan båda klimaten står närmare i jämnvikt. Figur 8 

och 9 representerar färgen Termoskydd och har en exponentiell trendlinje. Den 

trend som påvisas för Termoskydd är att motståndet till skillnad från 

referensmaterialet minskar med jämnare fuktförhållanden, mellan de två 

differentierade klimaten. Termoskydd har ett stort motstånd när 

koncentrationsskillnaden är som störst. 

 

Experimentell data för mätresultat från torra koppen hänvisas till bilaga 

A. Beräkning av ånggenomgångsmotståndet enligt formel (7) redovisas i bilaga B.  

5.1.1     Referensprover 

 

 

Figur 7. Diagram för referensmaterial i experiment 1. Mätserier över salter är de blå markeringarna 
och regressionen som representeras i orange färg. Se bilaga F för värden. 
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5.1.2     Termoskydd 

 

 

Figur 8. Diagram för färgen Termoskydd i experiment 1. En regression på referensmaterialets rådata 
har subtraherats. Mätserier över salter är de blå markeringarna och regressionen representeras i färgen 
orange. Se bilaga F för värden. 

 

Figur 9. Diagram för färgen Termoskydd i experiment 1. Mätserier över salter är de blå markeringarna 
och regressionen representeras i orange färg. Se bilaga F för värden. 
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5.1 Resultat av experiment 2 

Det slutna klimatet med låg RF visar liknande egenskaper för referensmaterial med 

en linjär trendlinje, se Fig. 10 som Termoskydds trendlinjer enligt Fig. 11-12. Den 

trend som påvisas är att motståndet minskar med ökad jämnvikt i ånghalt mellan de 

differentierade klimaten. Där koncentrationsskillnaden är som störst är också 

motståndet som minst. Större spridning av mätdata förekom i några av proverna för 

Termoskydd vilket gör resultatet svårare att validera.  

 

Experimentell data för mätresultat från våta koppen hänvisas till bilaga C. Beräkning 

av ånggenomgångsmotståndet enligt formel (7) redovisas i bilaga D. 

5.2.1     Referensprover 

 

Figur 10. Diagram för experiment 2 över referensmaterial. Mätserier över salter är de blå 
markeringarna och regressionen representeras i orange färg. Se bilaga F för värden. 
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5.2.2     Termoskydd 

Figur 11. Diagram för färgen Termoskydd i experiment 2. En regression på referensmaterialets rådata 

har subtraherats. Mätserier över salter är de blå markeringarna och regressionen representeras i orange 

färg. Se bilaga F för värden. 

Figur 12. Diagram för färgen Termoskydd i experiment 2. En regression av referensmaterialets rådata 

har subtraherats. Mätserier över salter är de blå markeringarna och regressionen representeras i orange 

färg. Se bilaga F för värden. 
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6 Diskussion 

Kapitlet diskussion är kronologiskt indelad efter utfört experiment som redovisas i 

föregående kapitel resultat, följt av en sammanfattning av experimentet samt 

diskussion kring den modifierade metoden samt felkällor. 

6.1    Diskussion av experiment 1 

 

Då vikten i samtliga koppar har ökat har ett flöde riktat in i kopparna skett. RF har 

varit konstant och procentuellt varit högre i förvaringslådorna vilket i sin tur leder 

till koncentrationsfördelningen mellan kopparna och det slutna klimatet. Efter 

konstant viktskillnad observerades ansågs provernas viktskillnad vara stationär. 

Tiden för mätningarna i torra koppen tog ungefär två veckor att 

genomföra.  Beräkningar genom att dividera en av mätseriernas stationära vikt 

skillnad och tidsintervallet visade då på en upp- och nergång i vikt på ± 0,01 till 

0,04 gram. Det hade varit intressant att styrka differensen med en fortsatt mätning 

över ett längre tidsspann och en våg med ett större antal värdesiffror. Dock var 

avsatt tid för examensarbetet tio veckor.  Viktskillnaden var som störst under det 

första dygnet. Det beror delvis på materialens strävan mot jämvikt rent 

hygroskopiskt men även andra företeelser kan ligga till grund för denna observation. 

Adsorption och kapillärkondensation förändrar ångflödet genom materialet och kan 

även i vätskefas kan vatten lagras i porer. 

 

Figur 7 för referensmaterialet visar på en spridning i mätpunktsserierna. 

Magnesiumkloridens serie i Fig. 7 har ett anmärkningsvärt högt motstånd sett till 

motsvarande drivkraft i RF-skillnader. Detta skulle kunna bero på att lösningen 

aldrig var riktigt mättad och därav fått ett högre RF. Målet för mätningen genom 

referensmaterialet var att få en linje som formligen är linjär och som enkelt kan 

subtraheras från själva mätningen med Termoskydd. Det blev snabbt stationära 

förhållanden över referensprover. Konstant viktökning observerades efter ett dygn 

vilket indikerar på ett lämpligt val av referensmaterial för experimentets tidsram. 

Utöver nämnda genomströmningsegenskaper har färgskiktet visat sig vara intakt rent 

okulärt, det vill säga utan sprickor och dylikt. 

 

Figur 8 och 9 visar på att ånggenomgångsmotståndet är högst för kopparna med lägst 

RF. Detta avtar i kopparna med salter som skapar högre RF. Med en 

regressionanalys approximeras varje mätserie och ger en ungefärlig bild över hur 

kurvan slutligen blir. Detta baseras dels på avvikelser i en unik mätserie men även 

hela seriers läge sammantaget i ett diagram. RF-skillnaderna är som störst mellan 

LiCl och KNO3 och innebär då att ångtrycksskillnaden är som störst vilket medför 
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att drivkraften för fukttransporten som störst. I jämförelse mellan Fig. 8 och 9 anses 

regressionen inte förändra trenden i kurvorna nämnvärt utan 𝑅2-värdet blev högre i 

den regressionsbaserade kurvan. Det innebär att trendkurvan approximerar det nya 

resultatet bättre. 

 

 

6.2    Diskussion av experiment 2 

 
Till skillnad från experiment 1 minskade vikten i kopparna under den periodiska 

mätningen i experiment 2. Det beror på att under våta koppen experimentet skapas 

ett högre RF i kopparna, flödet blir då riktat från kopp till slutna klimatet i 

förvaringslådorna. Även i detta experiment observerades en viktskillnad som var 

högre under första dygnet på grund av de icke-stationära förhållandena. Materialen 

har då återgått till jämvikt med ett lågt RF från laborationsrummet och därefter har 

de hygroskopiska egenskaperna påverkat diffunderingen genom materialet. Dock 

bör tilläggas att vissa företeelser i icke stationärt förhållande kan ligga till grund hos 

själva färgen Termoskydd. Detta hade vart intressant att göra ytterligare experiment 

på och kanske jämföra med andra material. 

 

Figur 10 för referensprover visar en mer reliabel trendlinje. Mätserierna är i 

jämförelse med Fig. 7 inte lika spridd. Magnesiumnitratets mätserie har en punkt 

som skiljer sig från de andra två i samma serie. Likt tidigare experiment 1 var 

salterna okulärt svår att verifiera i lösningar innehållande magnesium. Proverna ska 

vara övermättade för att uppnå de angivna RF-värden presenterade i Tab. 2.  

 

Figur 11 och 12 har för varandra liknande utseende. Regressionen för rådatan över 

referensmaterialet har inte förändrat Fig. 10 nämnvärt. Skillnaden mot experiment 

1 är att ånggenomgångsmotståndet tenderar att vara lägre vid höga RF-värden och 

högre vid lägre värden. I experimentet 2 är rådande RF-klimat i slutna klimatet 

avsevärt lägre än inuti kopparna. Flödesriktningen blir därför riktat från kopp till 

omgivande klimat och därav följer en viktminskning i kopparna. 
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6.3    Sammanfattning av experimentet 

Figurerna till experiment 2 visar på att ånggenomgångsmotståndet minskar då RF-

skillnaden blir större. I experiment 1 tenderar graferna på ett ökande ångmotstånd 

vid större RF-skillnader. Det bör dock tilläggas att salter med innehåll Magnesium 

det vill säga mätserie B och C har för experimenten varit svåra att bibehålla mättad. 

Experimenten var uppdelade i fyra utföranden, där referensmaterial samt 

Termoskydd testades. Testen gjordes i ett inledande skede med referensmaterialet i 

respektive metod följt av proverna målat med Termoskydd. Varje intervall tog 5 till 

7 dagar att utföra och de periodiska mätningarna tog cirka 10 min att genomföra.  

 

6.4    Diskussion av metoden 

För studien har koppmetoden visat sig vara ett enkelt och praktiskt sätt att påvisa 

flödet genom ett tunt material. Det bör dock tilläggas att locket för den tänkta 

klimatkammaren var tvungen att avlägsnas för den periodiska mätningarna. Detta 

förändrar den tänkta RF-nivån och kan yttra sig i missvisande flöde. Vägningarna av 

behållare tog cirka 10 minuter att genomföra per mätning och anses inte förändra 

viktskillnaden. En kontrollmätning med RF-mätare i förvaringslådan visade på en 

snabb återgång till konstanta förhållanden men det bör nämnas att det slutna 

klimatet öppnades och bryter alltså det konstanta förhållande som råder. 

 

Val av material var dels för att kunna genomföra både mätningar med torra- följt av 

våta koppen med och utan Termoskydd enligt tidsplanen för examensarbetet. 

Stationära förhållanden, mätningar och jämvikt med omgivningen behövde uppnås 

relativt snabbt för att fullfölja samtliga mätningar. Eeasy Cover Select lämpade sig 

därför för experimentet. Renoveringstapeten består av papper som dels är 

övermålningsbart och har en styv materialstruktur vilket minskar risken att 

materialprover viker och ger upphov till sprickor i färgskiktet. Grundtanken med 

referensmaterialet var att det skulle påverka mätningarna så lite som möjligt. 

Easycover hade ett ånggenomgångsmotstånd på cirka 2000 - 5000 [s/m] vilket anses 

som lågt och ett bra värde att subtrahera från Termoskydds 

ånggenomgångsmotstånd.  

 

En felkälla för att utröna om ånggenomgångsmotståndet är slutande vid torra och 

fuktiga klimat kan vara underlaget till färgen. Ett träskikt med en långsammare 

hygroskopisk förmåga skulle kunna förändra genomströmningen av vattenånga. 

Problemet med att testa ett tjockare material är tidsåtgången. Mätningarna tar 

längre tid då underlagsmaterialet ska uppnå jämvikt med omgivande klimat. Rent 

spekulativt skulle det kunna visa på andra egenskaper hos termoskydd, då flödet mot 

färgen blir mycket lägre. 
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Spridningsvidden på mätserier var tämligen högt. Mätserien litiumklorid i Fig. 12 

visar på stor spridning och är återkommande över även andra salters mätserier. 

Detta skulle kunna bero på dels mättnadsgraden i saltlösningarna men även att vågen 

hade få värdesiffror. För att validera resultatet hade det varit till fördel att repetera 

mätningarna. Detta kunde inte genomföras då tiden avsatt för arbetet var tio veckor. 
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7 Slutsats 

 

7.1    Slutsats av problemformulering 
 
Som grund för slutsatsen ligger vår problemformulering 

 

I. Hur ser orsakssambandet ut för Termoskydds ånggenomgångsmotstånd i 

ett slutet klimat med hänsyn till relativa fuktigheter, under förutsättning 

att en konstanta temperaturer råder? 

 

Slutsats utifrån problemformuleringen 

 

Figur 8 och 11 blir relevanta i slutsatsen för problemformuleringen. 

Ånggenomgångsmotståndet i förhållande till den relativa fuktigheten i kopparna när 

omgivande klimat har en hög relativ fuktighet, visar att färgen har ett högt motstånd 

när skillnaden i ånghalt är som störst enligt Fig. 8. Motståndet tenderar att minska 

exponentiellt med koncentrationsskillnaden tills att jämvikt råder. Sker istället en 

motsatt riktning av fuktflödet, vilket sker i Fig. 11, påvisar färgen ett lågt motstånd 

när skillnaden i ånghalt är som störst. Högst motstånd sker när 

koncentrationsskillnaden är som minst, förutsatt att omgivande klimat har en låg 

relativ fuktighet.  

 

Ett förtydligande av slutsatsen 

 

Figur 13 åskådliggör båda experimentens trend för Termoskydd. Linjerna är baserad 

på funktionerna från figur 8 och 11. Vilket representeras som färgerna grön och blå. 

Siffrorna är illustrerad som ett händelseförlopp i Fig.14 och är tänkt som en 

bildförklaring till de sammansatta kurvorna. 
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Figur 13. Sammanställd graf för båda experimenten över Termoskydd. Uträkning sker enligt Bilaga I. 

 

 
Figur 14. Bildförklaring för flödesriktning, motstånd och fuktförhållanden i både koppar och 

omslutande klimat. 
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7.2    Slutsatser iakttagna under experimentet 
 
En del av de saltmättade vattenlösningarna var svåra att bibehålla mättad, framför 

allt de referensprover och färgprover med saltlösning innehållande magnesium. I 

experimentet som utfördes var det mätserie B och C som förekomsten av 

saltkristaller var svåra att okulärt uppfatta och då bör det tilläggas att saltdoseringen 

var enligt säkerhetsdatablad för respektive salt. En saltlösning som inte är mättad 

skulle kunna ge andra RF-värden angivna RF-värden enligt Tab. 2 över 

mättnadsgrad, vilket i sin tur kan ändra ångflödet genom prover. Vid hanteringen av 

NaCl-behållarna så lyftes varsamt proverna upp och placerades på våg. Trots den 

varsamma hanteringen så var det ofrånkomligt att hålla saltlösningen borta från 

insidan av väggen i behållaren. Detta gav upphov till att saltkristaller bildades på 

insidan av väggen. Kristalliseringen uppträdde fläckvis och var av storleksordningen 

två kvadratcentimeter utspridd längs den fria vattenytan i behållaren. 

Kristalliseringen ändrar dels den area av fri vattenyta inuti behållaren och skulle 

kunna ge felaktiga RF-värden då det avviker i viss mån mot metodens 

rekommenderade utformning.  

7.3    Framtida studier 

 

Klimatkammaren som innesluter de olika proverna i den genomförda studien kan 

skapa ett felaktigt RF-värde. Med kontrollmätning med RF-mätare observerades ett 

högre värde på klimatkammarens tänkta värde i torra koppen. RF mätaren torra 

koppen visade på ett medelvärde 86 % vilket är lägre än det teoretiska värdet för 

KNO3 och ett lägre för våta koppen där RF-mätaren för våta koppen visade ett 

medelvärde på 16 % vilket är högre än det teoretiska värdet för LiCl. Genom att 

skapa mätningar för respektive saltlösning, där varje provbehållare är innesluten i en 

klimatkammare skulle påverkan från de olika proverna kunna uteslutas som felkälla. 

 

I den modifierade koppmetoden där både utförandet av torr-och våta koppen 

testats, hade det vart intressant att prova ytterligare metoder för att mäta 

ångmotstånd. Till exempel med metoden för (Sweating Guarded Hot Plate) som 

även lämpar sig för tunna skikt (Tang, Kan, & Fan, 2017). 

 

Tiden tio veckor som studien utfördes under är en relativt kort tid i samband med 

koppmetoderna. Med ett utökat tidsintervall skulle experimentet kunna genomföras 

på material som termoskydd normalt bestryks med som till exempel trä eller 

betong. Det bör dock tilläggas att det stationära förhållandet uppnås först efter 

fuktjämvikt i med omgivningen vilket leder till lång förberedelsetid etc. 
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Slutet klimat 5 °C 96 % RH Slutet klimat 5 °C 96 % RH

Start 

mätning

Start 

mätning

Referensprover 

Dry Cup

2018-04-

12, 15:00

2018-04-

13, 10:00

2018-04-

16, 10:00

2018-04-

17, 10:00

2018-04-

17, 15:00

2018-04-

18, 10:00

2018-04-

19, 10:00

2018-04-

20, 10:00

Termoskydd 

Dry Cup

2018-04-

23, 14:00

2018-04-

24, 14:00

2018-04-

25, 14:00

2018-04-

26, 14:00

2018-04-

27, 14:00

2018-05-

02, 12:00

Benämning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] Benämning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A1 (LiCl) 346,1 348,4 352,9 354,4 354,7 355,9 357,4 358,9 A1 (LiCl) 345,1 345,9 346,6 347,1 347,7 350,5

A2 (LiCl) 350,4 352,6 357,4 358,9 359,2 360,4 361,9 363,5 A2 (LiCl) 340,5 341,4 342,1 342,7 343,3 346,1

A3 (LiCl) 352,9 355,5 360,3 361,9 362,1 363,4 364,9 366,5 A3 (LiCl) 355,5 356,2 356,7 357,1 357,6 359,6

B1 (MgCl2) 264,8 265,3 266,6 267,1 267,1 267,5 267,9 268,4 B1 (MgCl2) 272,7 273,2 274,2 274,7 275,2 277,4

B2 (MgCl2) 261,8 262,4 263,9 264,5 264,5 265 265,5 266 B2 (MgCl2) 264,6 265,4 265,8 266,4 266,8 269

B3 (MgCl2) 243,7 244,1 245,2 245,5 245,6 245,9 246,2 246,6 B3 (MgCl2) 257,4 258,1 258,6 259,1 259,5 261,6

C1 (Mg(NO3)2) 253,5 253,9 254,7 255 255 255,2 255,6 255,8 C1 (Mg(NO3)2) 250,1 250,8 251,2 251,6 252 254

C2 (Mg(NO3)2) 253,9 254,2 254,9 255,1 255,1 255,2 255,5 255,7 C2 (Mg(NO3)2) 249,1 249,8 250,2 250,6 251 252,7

C3 (Mg(NO3)2) 265,8 266,3 267,4 267,8 267,8 268,2 268,5 268,9 C3 (Mg(NO3)2) 276,6 277,3 277,8 278,2 278,6 280,5

D1 (K2CO3) 267,4 268,3 270,7 271,5 271,7 272,3 273,1 273,9 D1 (K2CO3) 283,2 284 284,6 285,1 285,6 288,1

D2 (K2CO3) 269,1 270 272,3 273,1 273,2 273,9 274,6 275,4 D2 (K2CO3) 284,9 285,7 286,3 286,8 287,4 290

D3 (K2CO3) 270,4 271,3 274 274,9 275 275,7 276,6 277,3 D3 (K2CO3) 284,4 285,3 285,8 286,3 286,8 289,3

E1 (NaCl) 223,5 223,9 224,6 224,8 224,8 225 225,2 225,4 E1 (NaCl) 220,9 221,5 221,7 221,9 222,2 223,3

E2 (NaCl) 230,7 231 231,7 231,9 231,9 232,1 232,4 232,6 E2 (NaCl) 225,6 226,1 226,3 226,6 226,8 228

E3 (NaCl) 229,9 230,3 230,9 231,2 231,2 231,3 231,6 231,8 E3 (NaCl) 229,9 230,4 230,7 231 231,2 232,4

Tid (timmar) 0 19 91 115 120 139 163 187 Tid (timmar) 0 24 48 72 96 214

Tid från senast 

mätning 0 19 72 24 5 19 24 24

Tid från senast 

mätning 0 24 24 24 24 118

Viktskillnad per 

mätning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

Viktskillnad per 

mätning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A1 (LiCl) 0 2,3 4,5 1,5 0,3 1,2 1,5 1,5 A1 (LiCl) 0 0,8 0,7 0,5 0,6 2,8

A2 (LiCl) 0 2,2 4,8 1,5 0,3 1,2 1,5 1,6 A2 (LiCl) 0 0,9 0,7 0,6 0,6 2,8

A3 (LiCl) 0 2,6 4,8 1,6 0,2 1,3 1,5 1,6 A3 (LiCl) 0 0,7 0,5 0,4 0,5 2

B1 (MgCl2) 0 0,5 1,3 0,5 0 0,4 0,4 0,5 B1 (MgCl2) 0 0,5 1 0,5 0,5 2,2

B2 (MgCl2) 0 0,6 1,5 0,6 0 0,5 0,5 0,5 B2 (MgCl2) 0 0,8 0,4 0,6 0,4 2,2

B3 (MgCl2) 0 0,4 1,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 B3 (MgCl2) 0 0,7 0,5 0,5 0,4 2,1

C1 (Mg(NO3)2) 0 0,4 0,8 0,3 0 0,2 0,4 0,2 C1 (Mg(NO3)2) 0 0,7 0,4 0,4 0,4 2

C2 (Mg(NO3)2) 0 0,3 0,7 0,2 0 0,1 0,3 0,2 C2 (Mg(NO3)2) 0 0,7 0,4 0,4 0,4 1,7

C3 (Mg(NO3)2) 0 0,5 1,1 0,4 0 0,4 0,3 0,4 C3 (Mg(NO3)2) 0 0,7 0,5 0,4 0,4 1,9

D1 (K2CO3) 0 0,9 2,4 0,8 0,2 0,6 0,8 0,8 D1 (K2CO3) 0 0,8 0,6 0,5 0,5 2,5

D2 (K2CO3) 0 0,9 2,3 0,8 0,1 0,7 0,7 0,8 D2 (K2CO3) 0 0,8 0,6 0,5 0,6 2,6

D3 (K2CO3) 0 0,9 2,7 0,9 0,1 0,7 0,9 0,7 D3 (K2CO3) 0 0,9 0,5 0,5 0,5 2,5

E1 (NaCl) 0 0,4 0,7 0,2 0 0,2 0,2 0,2 E1 (NaCl) 0 0,6 0,2 0,2 0,3 1,1

E2 (NaCl) 0 0,3 0,7 0,2 0 0,2 0,3 0,2 E2 (NaCl) 0 0,5 0,2 0,3 0,2 1,2

E3 (NaCl) 0 0,4 0,6 0,3 0 0,1 0,3 0,2 E3 (NaCl) 0 0,5 0,3 0,3 0,2 1,2

Medelvärde 

viktskillnad

Medelvärde 

viktskillnad

[gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A (LiCl) 0 2,366667 4,7 1,533333 0,266667 1,233333 1,5 1,566667 A (LiCl) 0 0,8 0,633333 0,5 0,566667 2,533333

B (MgCl2) 0 0,5 1,3 0,466667 0,033333 0,4 0,4 0,466667 B (MgCl2) 0 0,666667 0,633333 0,533333 0,433333 2,166667

C (Mg(NO3)2) 0 0,4 0,866667 0,3 0 0,233333 0,333333 0,266667 C (Mg(NO3)2) 0 0,7 0,433333 0,4 0,4 1,866667

D (K2CO3) 0 0,9 2,466667 0,833333 0,133333 0,666667 0,8 0,766667 D (K2CO3) 0 0,833333 0,566667 0,5 0,533333 2,533333

E (NaCl) 0 0,366667 0,666667 0,233333 0 0,166667 0,266667 0,2 E (NaCl) 0 0,533333 0,233333 0,266667 0,233333 1,166667

Flöde kopp 

medelvärde 

(gram/timme)

Flöde kopp 

medelvärde 

(gram/timme)

[g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h]

A (LiCl) 0,124561 0,065278 0,063889 0,053333 0,064912 0,0625 0,065278 A (LiCl) 0,033333 0,026389 0,020833 0,023611 0,021469

B (MgCl2) 0,026316 0,018056 0,019444 0,006667 0,021053 0,016667 0,019444 B (MgCl2) 0,027778 0,026389 0,022222 0,018056 0,018362

C (Mg(NO3)2) 0,021053 0,012037 0,0125 0 0,012281 0,013889 0,011111 C (Mg(NO3)2) 0,029167 0,018056 0,016667 0,016667 0,015819

D (K2CO3) 0,047368 0,034259 0,034722 0,026667 0,035088 0,033333 0,031944 D (K2CO3) 0,034722 0,023611 0,020833 0,022222 0,021469

E (NaCl) 0,019298 0,009259 0,009722 0 0,008772 0,011111 0,008333 E (NaCl) 0,022222 0,009722 0,011111 0,009722 0,009887

Bilaga A



Referens Dry Cup RF Vi [g/m3] Ve [g/m3] Vs [g/m3] Termoskydd Dry Cup RF Vi [g/m3] Ve [g/m3] Vs [g/m3]

LiCl 0,1126 0,76568 6,54636 6,8 LiCl 0,1126 0,76568 6,54636 6,8

MgCl2 0,336 2,2848 6,54636 6,8 MgCl2 0,336 2,2848 6,54636 6,8

Mg(NO3) 0,5886 4,00248 6,54636 6,8 Mg(NO3) 0,5886 4,00248 6,54636 6,8

K2CO3 0,4313 2,93284 6,54636 6,8 K2CO3 0,4313 2,93284 6,54636 6,8

NaCl 0,7565 5,1442 6,54636 6,8 NaCl 0,7565 5,1442 6,54636 6,8

KNO3 0,9627 6,54636 6,8 KNO3 0,9627 6,54636 6,8

Slutet klimat 5 °C 96 % RH Slutet klimat 5 °C 96 % RH

Saltösningar

Z [s/m] 

(ånggenomgångsmo

tstånd)

Stationär 

viktskillnad [gram] Vesat-Visat [g/m3] 24 timmar tid [s] Aprov [m^2] Saltösningar

Ånggenomgångsmo

tstånd Z [s/m]

Stationär 

viktskillnad [gram] Vesat-Visat [g/m3] 24 timmar tid [s] Aprov [m^2]

LiCl LiCl

A1 2360,144015 1,5 5,78068 86400 0,007088218 A1 29010,10352 0,6 5,78068 424800 0,007088218

A2 2212,635014 1,6 5,78068 86400 0,007088218 A2 29010,10352 0,6 5,78068 424800 0,007088218

A3 2212,635014 1,6 5,78068 86400 0,007088218 A3 43515,15528 0,4 5,78068 424800 0,007088218

MgCl2 MgCl2

B1 5219,746809 0,5 4,26156 86400 0,007088218 B1 25663,75515 0,5 4,26156 424800 0,007088218

B2 5219,746809 0,5 4,26156 86400 0,007088218 B2 32079,69393 0,4 4,26156 424800 0,007088218

B3 6524,683512 0,4 4,26156 86400 0,007088218 B3 32079,69393 0,4 4,26156 424800 0,007088218

Mg(NO)3 Mg(NO)3

C1 7789,641301 0,2 2,54388 86400 0,007088218 C1 19149,53487 0,4 2,54388 424800 0,007088218

C2 7789,641301 0,2 2,54388 86400 0,007088218 C2 19149,53487 0,4 2,54388 424800 0,007088218

C3 3894,820651 0,4 2,54388 86400 0,007088218 C3 19149,53487 0,4 2,54388 424800 0,007088218

K2CO3 K2CO3

D1 2766,249257 0,8 3,61352 86400 0,007088218 D1 21761,16082 0,5 3,61352 424800 0,007088218

D2 2766,249257 0,8 3,61352 86400 0,007088218 D2 21761,16082 0,5 3,61352 424800 0,007088218

D3 3161,427722 0,7 3,61352 86400 0,007088218 D3 21761,16082 0,5 3,61352 424800 0,007088218

NaCl NaCl

E1 4293,568662 0,2 1,40216 86400 0,007088218 E1 14073,36395 0,3 1,40216 424800 0,007088218

E2 4293,568662 0,2 1,40216 86400 0,007088218 E2 21110,04592 0,2 1,40216 424800 0,007088218

E3 4293,568662 0,2 1,40216 86400 0,007088218 E3 21110,04592 0,2 1,40216 424800 0,007088218

Bilaga B



Slutet klimat 20 °C 11 % RH Slutet klimat 20 °C 11 % RH

Start 

mätning

Start 

mätning

Referensprover 

Wet Cup

2018-05-

02, 15:00

2018-05-

03, 16:00

2018-05-

04, 15:00

2018-05-

07, 15:00

2018-05-

08, 11:00

Termoskydd 

Wet Cup

2018-05-

08, 14:00

2018-05-

09, 14:00

2018-05-

11, 14:00

2018-05-

14, 14:00

2018-05-

15, 14:00

2018-05-

16, 14:00

Benämning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] Benämning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A1 (KNO3) 286,3 281,3 276,1 258,3 253,7 A1 (KNO3) 296,3 295,3 293,4 290,6 289,7 288,7

A2 (KNO3) 295 289,3 283,6 264,2 258,8 A2 (KNO3) 305,9 304,9 303 300,1 299,2 298,1

A3 (KNO3) 299,8 294,4 289,3 273,2 267,8 A3 (KNO3) 321,9 320,9 318,8 315,3 314,1 313,2

B1 (MgCl2) 292,9 292,2 291,2 287,9 286,9 B1 (MgCl2) 319,8 319,7 319,4 319 318,9 318,8

B2 (MgCl2) 291,4 290,8 290 286,5 285,6 B2 (MgCl2) 316,2 316,1 315,8 315,3 315,2 315

B3 (MgCl2) 286,3 285,8 285 280,9 279,8 B3 (MgCl2) 300,2 300,1 299,9 299,4 299,3 299,1

C1 (Mg(NO3)2) 264,1 262,5 261 256,3 254,8 C1 (Mg(NO3)2) 351,9 351,5 350,8 349,7 349,4 349,1

C2 (Mg(NO3)2) 264,3 261,8 259,3 250,2 248 C2 (Mg(NO3)2) 340,8 340,4 339,7 338,7 338,4 338,1

C3 (Mg(NO3)2) 288,8 286,9 284,5 276,9 274,9 C3 (Mg(NO3)2) 346,6 346,2 345,4 344,2 343,8 343,5

D1 (K2CO3) 300,9 299,9 298,4 293,5 292,1 D1 (K2CO3) 340,3 339,6 338,7 337,4 336,9 336,4

D2 (K2CO3) 326,7 326 324,6 319,4 317,6 D2 (K2CO3) 356,6 356,2 355,6 354,6 354,4 354,1

D3 (K2CO3) 308,8 307,8 306,5 300,4 298,8 D3 (K2CO3) 356,1 355,8 355,2 354,4 354,1 353,8

E1 (NaCl) 248,5 244,5 241,2 228,1 224,9 E1 (NaCl) 272,2 271,5 270,2 268,3 267,6 267

E2 (NaCl) 234,5 231,3 227,3 216,2 213 E2 (NaCl) 271,2 270,6 269,5 267,8 267,3 266,7

E3 (NaCl) 241,1 237,5 233,6 221,2 217,5 E3 (NaCl) 281,5 280,9 279,9 278,1 277,6 277

Tid (timmar) 0 25 48 120 140 Tid (timmar) 0 24 72 144 168 192

Tid från senast 

mätning 0 25 23 72 20

Tid från senast 

mätning 0 24 48 72 24 24

Viktskillnad per 

mätning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

Viktskillnad per 

mätning [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A1 (KNO3) 0 -5 -5,2 -17,8 -4,6 A1 (KNO3) 0 -1 -1,9 -2,8 -0,9 -1

A2 (KNO3) 0 -5,7 -5,7 -19,4 -5,4 A2 (KNO3) 0 -1 -1,9 -2,9 -0,9 -1,1

A3 (KNO3) 0 -5,4 -5,1 -16,1 -5,4 A3 (KNO3) 0 -1 -2,1 -3,5 -1,2 -0,9

B1 (MgCl2) 0 -0,7 -1 -3,3 -1 B1 (MgCl2) 0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 -0,1

B2 (MgCl2) 0 -0,6 -0,8 -3,5 -0,9 B2 (MgCl2) 0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,1 -0,2

B3 (MgCl2) 0 -0,5 -0,8 -4,1 -1,1 B3 (MgCl2) 0 -0,1 -0,2 -0,5 -0,1 -0,2

C1 (Mg(NO3)2) 0 -1,6 -1,5 -4,7 -1,5 C1 (Mg(NO3)2) 0 -0,4 -0,7 -1,1 -0,3 -0,3

C2 (Mg(NO3)2) 0 -2,5 -2,5 -9,1 -2,2 C2 (Mg(NO3)2) 0 -0,4 -0,7 -1 -0,3 -0,3

C3 (Mg(NO3)2) 0 -1,9 -2,4 -7,6 -2 C3 (Mg(NO3)2) 0 -0,4 -0,8 -1,2 -0,4 -0,3

D1 (K2CO3) 0 -1 -1,5 -4,9 -1,4 D1 (K2CO3) 0 -0,7 -0,9 -1,3 -0,5 -0,5

D2 (K2CO3) 0 -0,7 -1,4 -5,2 -1,8 D2 (K2CO3) 0 -0,4 -0,6 -1 -0,2 -0,3

D3 (K2CO3) 0 -1 -1,3 -6,1 -1,6 D3 (K2CO3) 0 -0,3 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

E1 (NaCl) 0 -4 -3,3 -13,1 -3,2 E1 (NaCl) 0 -0,7 -1,3 -1,9 -0,7 -0,6

E2 (NaCl) 0 -3,2 -4 -11,1 -3,2 E2 (NaCl) 0 -0,6 -1,1 -1,7 -0,5 -0,6

E3 (NaCl) 0 -3,6 -3,9 -12,4 -3,7 E3 (NaCl) 0 -0,6 -1 -1,8 -0,5 -0,6

Medelvärde 

viktskillnad

Medelvärde 

viktskillnad

[gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram] [gram]

A (KNO3) 0 -5,36667 -5,33333 -17,7667 -5,13333 A (KNO3) 0 -1 -1,96667 -3,06667 -1 -1

B (MgCl2) 0 -0,6 -0,86667 -3,63333 -1 B (MgCl2) 0 -0,1 -0,26667 -0,46667 -0,1 -0,16667

C (Mg(NO3)2) 0 -2 -2,13333 -7,13333 -1,9 C (Mg(NO3)2) 0 -0,4 -0,73333 -1,1 -0,33333 -0,3

D (K2CO3) 0 -0,9 -1,4 -5,4 -1,6 D (K2CO3) 0 -0,46667 -0,7 -1,03333 -0,33333 -0,36667

E (NaCl) 0 -3,6 -3,73333 -12,2 -3,36667 E (NaCl) 0 -0,63333 -1,13333 -1,8 -0,56667 -0,6

Flöde kopp 

medelvärde 

(gram/timme)

Flöde kopp 

medelvärde 

(gram/timme)

[g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h]

A (KNO3) 0,214667 0,231884 0,246759 0,256667 A (KNO3) 0,041667 0,040972 0,042593 0,041667 0,041667

B (MgCl2) 0,024 0,037681 0,050463 0,05 B (MgCl2) 0,004167 0,005556 0,006481 0,004167 0,006944

C (Mg(NO3)2) 0,08 0,092754 0,099074 0,095 C (Mg(NO3)2) 0,016667 0,015278 0,015278 0,013889 0,0125

D (K2CO3) 0,036 0,06087 0,075 0,08 D (K2CO3) 0,019444 0,014583 0,014352 0,013889 0,015278

E (NaCl) 0,144 0,162319 0,169444 0,168333 E (NaCl) 0,026389 0,023611 0,025 0,023611 0,025
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Wet Cup Referens RF Vi [g/m3] Ve [g/m3] Vs [g/m3]

Wet Cup 

Termoskydd RF Vi [g/m3] Ve [g/m3] Vs [g/m3]

LiCl 0,1131 1,954368 17,28 LiCl 0,1131 1,954368 17,28

MgCl2 0,3307 5,714496 1,954368 17,28 MgCl2 0,3307 5,714496 1,954368 17,28

Mg(NO3) 0,5438 9,396864 1,954368 17,28 Mg(NO3) 0,5438 9,396864 1,954368 17,28

K2CO3 0,4316 7,458048 1,954368 17,28 K2CO3 0,4316 7,458048 1,954368 17,28

NaCl 0,7547 13,041216 1,954368 17,28 NaCl 0,7547 13,041216 1,954368 17,28

KNO3 0,9462 16,350336 1,954368 17,28 KNO3 0,9462 16,350336 1,954368 17,28

Slutet klimat 11 % RH 20 C Slutet klimat 11 % RH 20 C

Saltösningar

Ånggenomgångsmot

stånd Z [s/m]

Stationär 

viktskillnad 

[gram]

Visat-Vesat 

[g/m3]

24 timmar 

tid [s] Aprov [m^2] Saltösningar

Ånggeno

mgångsm

otstånd Z 

[s/m]

Stationär 

viktskillnad 

[gram]

Visat-

Vesat 

[g/m3]

24 timmar 

tid [s]

Aprov 

[m^2]

KNO3 KNO3

A1 1916,610554 4,6 14,395968 86400 0,007088218 A1 8816,409 1 14,39597 86400 0,007088

A2 1632,66825 5,4 14,395968 86400 0,007088218 A2 8014,917 1,1 14,39597 86400 0,007088

A3 1632,66825 5,4 14,395968 86400 0,007088218 A3 9796,009 0,9 14,39597 86400 0,007088

MgCl2 MgCl2

B1 2302,78538 1 3,760128 86400 0,007088218 B1 23027,85 0,1 3,760128 86400 0,007088

B2 2558,650423 0,9 3,760128 86400 0,007088218 B2 11513,93 0,2 3,760128 86400 0,007088

B3 2093,441255 1,1 3,760128 86400 0,007088218 B3 11513,93 0,2 3,760128 86400 0,007088

Mg(NO)3 Mg(NO)3

C1 3038,632547 1,5 7,442496 86400 0,007088218 C1 15193,16 0,3 7,442496 86400 0,007088

C2 2071,794918 2,2 7,442496 86400 0,007088218 C2 15193,16 0,3 7,442496 86400 0,007088

C3 2278,97441 2 7,442496 86400 0,007088218 C3 15193,16 0,3 7,442496 86400 0,007088

K2CO3 K2CO3

D1 2407,553649 1,4 5,50368 86400 0,007088218 D1 6741,15 0,5 5,50368 86400 0,007088

D2 1872,541727 1,8 5,50368 86400 0,007088218 D2 11235,25 0,3 5,50368 86400 0,007088

D3 2106,609443 1,6 5,50368 86400 0,007088218 D3 11235,25 0,3 5,50368 86400 0,007088

NaCl NaCl

E1 2121,822007 3,2 11,086848 86400 0,007088218 E1 11316,38 0,6 11,08685 86400 0,007088

E2 2121,822007 3,2 11,086848 86400 0,007088218 E2 11316,38 0,6 11,08685 86400 0,007088

E3 1835,089303 3,7 11,086848 86400 0,007088218 E3 11316,38 0,6 11,08685 86400 0,007088
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Termoskydd Appliceringsanvisningar 

Underarbete 
Samma underarbete som vid målning 

(För mer detaljerade anvisningar se Underlagsdokumentet) 

Underlaget skall vara torrt, rengjort, rost- och fettfritt 

Skrapa vid behov och ta bort alla lösa rester 

Grunda med Primer om underlaget är sugande 

Viktigt är att underlaget är diffusionsöppet om alla egenskaper ska fungera 

Att tänka på när du Termoskyddsbehandlar 

Du kan rolla, pensla eller spruta på Termoskydd 

Tjocklek på färdigmålat skikt skall vara 0,33 mm på väggar och 0,45 på yttertak 

Produktåtgång  

Interior & Exterior - minst 1 liter för 6 kvm t ex väggar och innertak 

TopShield - minst 1 liter för 4 kvm t ex yttertak 

Verktyg 

Roller 

Vanligen två lager 

Rolla rikligt och säkra ett jämnt lager 

Pensel 

”Kryssmålning” rekommenderas 

Vanligen tre strykningar 

Färgspruta, luftfri 

Spruta i mjuka runda rörelser 

Spruta inte i kors 

Alla lager i samma riktning 

Genomspola med vatten före användning 

Ta bort alla filter 

Tryck 150 – 200 bar 

Munstycke 

Exterior & Interior 0,025 eller 0,027 

TopShield 0,031 

Rengöring verktyg 

Alla verktyg rengörs med vatten direkt efter användningen 

Färgspruta rengörs enligt anvisningar för aktuell modell  
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Kortinstruktion per produkt 
 

Produkt Var den appliceras Att tänka på 

 

 

 

Interiör 

Inomhus på väggar, tak 

och detaljer 

 

 Kolla vidhäftningsförmågan, 

speciellt på plastunderlag. 

 Sugande underlag grundas med 

FixPlus, t ex betong eller gips.  

 Trä grundas vid behov med Natur 

Primer. 

 Metall grundas med Rost- eller Zink 

Primer.  

 

 

 

Exteriör 

Utomhus på fasader och 

detaljer företrädesvis 

puts, sten och tegel. 

 

 Kolla vidhäftningsförmågan, 

speciellt på plastunderlag. 

 Betong och fibercement grundas vid 

behov med FixPlus. 

 Trä grundas vid behov med Natur 

Primer. 

 Metall grundas med Rost- eller Zink 

Primer.  

 

 

 

TopShield  

Utomhus på tak 

 Minst 6 % taklutning. 

 Betongpannor, takpapp eller 

gummiduk grundas med FixPlus. 

 Metall grundas med Rost- eller Zink 

Primer. 

 Trä grundas vid behov med Natur 

Primer. 

 Vid applicering på gummiduk 

grundas med 1/3 vatten och 2/3 

TopShield i första strykningen.  

Därefter tre omgångar vanligt.  

 

 

 

 

Natur täckande & 

lasyr 

Utomhus och inomhus 

på träfasader, trä och 

trädetaljer. 

 

 

 Grunda med Natur Primer 

 Finns både som lasyr och täckande 

 

 

 

 

Fixplus 

För grundning på alla 

sugande och lösa 

underlag t.ex. betong 

och cementunderlag  

 

 Minskar absorptionsförmågan och 

stabiliserar underlaget. 

 Kan spädas med vatten, se tekniskt 

datablad. 

 Torktid ca 4 timmar 
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Nature Primer 

För grundning av trä 

och trädetaljer utom- 

och inomhus  

 

 Minskar absorptionsförmågan hos 

mineraler respektive trä. 

 Kan spädas med vatten, se tekniskt 

datablad. 

 Torktid ca 4 timmar. 

 

 

GlossPlus 

Används för att öka 

glansigheten. 

 Appliceras på redan termoskyddade 

ytor. 

 Normalt räcker ett lager. 

 

 

Rost Primer 

För grundning av 

rostande metaller  

 

 Bör spädas med 3-5% ”luftfritt” 

vatten om sprutpistol används. 

 Rostborttagning & rengöring viktigt  

 Olika rengöringsmetod för olika 

underlag, se respektive datablad 

 Torktid minimum 2 timmar. Helt 

torr efter 24 timmar. 

 

 

Zink Primer 

För grundning av icke 

rostande metaller  

 

 Bör spädas med 3-5% ”luftfritt” 

vatten om sprutpistol används. 

 Rengöring extra viktigt.  

 Olika rengöringsmetod för olika 

underlag, se respektive datablad. 

 Torktid minimum 2 timmar. Helt 

torr efter 24 timmar. 

 
 

 

 

 

Om Du har några frågor, tveka inte utan Ring 0734 42420 eller 0734 424221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rev 1 091118 
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Z experiment 1 Z experiment 2

Index 

koppbehållare
RF (%) Ztot (s/m) Zref (s/m) Zfärg (s/m)

Zref regression 

(s/m)

Zfärg mah 

regression 

RF klimat-

kammare
RF medel

Index 

koppbehållare
RF (%) Ztot (s/m) Zref (s/m) Zfärg (s/m)

Zref 

regression 

(s/m)

Zfärg mah 

regression 

RF klimat-

kammare
RF medel

A1 11,26 29010 2360 26650 3126,91872 25883,08128 96,27 53,765 A1 94,62 8816 1916 6900 1849,85912 6966,14088 11,31 52,965

A2 11,26 29010 2212 26798 3126,91872 25883,08128 96,27 53,765 A2 94,62 8014 1632 6382 1849,85912 6164,14088 11,31 52,965

A3 11,26 43515 2212 41303 3126,91872 40388,08128 96,27 53,765 A3 94,62 9796 1632 8164 1849,85912 7946,14088 11,31 52,965

0

B1 33,6 25663 5219 20444 3928,2992 21734,7008 96,27 64,935 B1 33,07 23027 2302 20725 2374,51132 20652,4887 11,31 22,19

B2 33,6 32079 5219 26860 3928,2992 28150,7008 96,27 64,935 B2 33,07 11513 2558 8955 2374,51132 9138,48868 11,31 22,19

B3 33,6 32079 6524 25555 3928,2992 28150,7008 96,27 64,935 B3 33,07 11513 2093 9420 2374,51132 9138,48868 11,31 22,19

0

C1 58,86 19149 7789 11360 4834,42592 14314,57408 96,27 77,565 C1 54,38 15193 3038 12155 2192,86488 13000,1351 11,31 32,845

C2 58,86 19149 7789 11360 4834,42592 14314,57408 96,27 77,565 C2 54,38 15193 2071 13122 2192,86488 13000,1351 11,31 32,845

C3 58,86 19149 3894 15255 4834,42592 14314,57408 96,27 77,565 C3 54,38 15193 2278 12915 2192,86488 13000,1351 11,31 32,845

0

D1 43,13 21761 2766 18995 4270,15936 17490,84064 96,27 69,7 D1 43,16 6741 2407 4334 2288,50416 4452,49584 11,31 27,235

D2 43,13 21761 2766 18995 4270,15936 17490,84064 96,27 69,7 D2 43,16 11235 1872 9363 2288,50416 8946,49584 11,31 27,235

D3 43,13 21761 3161 18600 4270,15936 17490,84064 96,27 69,7 D3 43,16 11235 2106 9129 2288,50416 8946,49584 11,31 27,235

0

E1 75,65 14073 4293 9780 5436,7168 8636,2832 96,27 85,96 E1 75,47 11316 2121 9195 2013,09372 9302,90628 11,31 43,39

E2 75,65 21110 4293 16817 5436,7168 15673,2832 96,27 85,96 E2 75,47 11316 2121 9195 2013,09372 9302,90628 11,31 43,39

E3 75,65 21110 4293 16817 5436,7168 15673,2832 96,27 85,96 E3 75,47 11316 1835 9481 2013,09372 9302,90628 11,31 43,39
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Sökord vetenskapliga artiklar:

• Cup method
• Wet cup
• Dry cup
• Permeability
• Canvas paintings permeability
• Vapour permeability measurement
• Water vapour permeability measurement
• Water vapour transmission rate
• Saturated salt solutions

Databaser: ScienceDirect, Business Source Primer samt Journal of Research of the National Institute of 
Standards and Technology.   
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Material samt utrustning modifierad koppmetod 

● Plastkoppar Nalgene®, 120mm

● Unipak Unigum Sanitetskitt

● Duro Sweden AB, Iso Cover Select (Diameter prov anpassad efter koppens
öppningsarea, 0.095m. Area respektive prov 0.0071m^2

● Två Förvaringslådor av typen SmartStore™ Dry 31, volym 33 L

● Termoskydd samt Primer från Thermogaia AB

● Rollerset från Högskolan i Gävle

● Kemiskt rena salter till mättade saltlösningar

● Renat vatten enligt Reverse Osmosis System

● Klimatskåp, WK11 180 WEISS (Temperature range:-40 to + 180 ° C)

● Digital våg, Mettler PE 6000 (Weighting range 0...6100g, Readability 0.1g)

● Logger, testo 174H (Measuring range -20 to +70 °C, ±0.5 °C (-20 to +70 °C), ±3 %RH (2
to +98 %RH)

● Ugn, TS4057 with forced convection (Nominal temperature: 180ºC)
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RF slutet 
klimat 
[%/100]

RF i 
Mättnadsgrad 
[%/100]

Medel RF 
mättnadsgrad 
[%/100] Medel Z [s/m]

Z baserad på 
funktion [s/m]

0,11 0,33 0,22 11537,0292 10800,16912 2675,005 18,82
0,11 0,43 0,27 11196,05846 10171,21623 2674,552 19,28
0,11 0,54 0,325 10832,61827 9521,589441 2674,053 19,80
0,11 0,75 0,43 10171,21623 8394,374616 2673,101 20,81
0,11 0,94 0,525 9607,67053 7489,947536 2672,239 21,76

0,92 0,11 0,515 17391,78071 30661,1911 2738,425 13,60
0,92 0,33 0,625 14909,487 22533,37901 2741,833 15,53
0,92 0,43 0,675 13901,51353 19589,57861 2723 16,38
0,92 0,58 0,75 12515,87353 15879,00381 2741,474 17,97
0,92 0,75 0,835 11111,69016 12515,87353 2745,42 19,81

0,11 0,33 0,22 11537,0292 2675,005 18,82211
0,11 0,43 0,32 10865,16492 2674,098 19,28215
0,11 0,54 0,43 10171,21623 2673,101 19,79802
0,11 0,75 0,64 8967,095239 2671,196 20,81154
0,11 0,94 0,83 8000,962068 2669,473 21,76107

0,92 0,11 0,81 11507,48533 2745,958 13,60356
0,92 0,33 0,59 15658,24666 2752,774 15,5333
0,92 0,43 0,49 18011,27087 2723 16,37943
0,92 0,58 0,34 22220,10971 2752,056 17,96822
0,92 0,75 0,17 28190,85745 2744,164 19,81236
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