
Sprickor i betongen?



Vi tätar och reparerar 
– genom injektering

Peab Grundläggning har i mer än 25 år utvecklat tekniker och metoder för injektering. 
Varje enskild spricka vi har tätat och varje åtgärdat vattenläckage, har kontinuerligt ökat vår 
kompetens inom området. Vi vet att det mesta går att reparera, täta eller limma – med rätt teknik 
och med rätt material.

Vattenläckage/fuktningar
Vi kan åtgärda läckage och sprickor i golv eller vägg,  
otäta hissgropar, läckande flänsar i brunnar, otäta 
rörgenomföringar, läckande dilatationsfogar, fuktade 
partier på väggar med mera.

Sprickbildning i konstruktionen
Med rätt teknik och material kan vi täta krympsprickor  
eller sättsprickor. Då undviks korrosion i armeringen och 
konstruktionens livslängd ökar.

Injektering av gjutbommar
Det är inte ovanligt att det blir bommar vid gjutningen av 
till exempel stora industrigolv. För att minimera åverkan 
på det befintliga golvet använder vi en beprövad teknik 
där vi limmar fast finsatsen med bottenplattan.

Utfyllnadsinjektering
Du kan öka bärigheten under dina tyngre maskiner 
eller tankar genom att fylla ut eventuella hålrum under 
en bottenplatta med hjälp av injektering. Det kan även 
minimera vibrationer i golvet.

Övriga lösningar
Vi har lösningar för ytförsegling av golv, balkonger, 
bassänger samt kantbalkar med vattentät och skyddande 
beläggning. Detsamma gäller även mindre murnings-
arbeten och lagningar vid bortsprängd eller skadad 
betong. Ytor som utsätts för stora påfrestningar såsom 
industrigolv, lastkajer, kantbalkar med mera kan 
repareras med specialbetong.

 

Så här gör vi
Vi börjar alltid med ett platsbesök där vi undersöker ditt 
objekt och klargör förutsättningarna för projektet. Utifrån 
dessa förutsättningar samt tillgängliga underlag såsom 
konstruktionsritningar och geotekniska undersökningar, 
tar vi fram en arbetsmetod och en riskanalys. Vi gör även 
en uppskattning av tidsåtgången för utförandet. Val av 
cement-, epoxi- eller polyuretanprodukt för injekteringen 
görs utifrån kvalitets- och miljöfaktorer på platsen och för 
den aktuella produkten. 

Våra duktiga injekterare arbetar i par för att utföra jobben 
effektivt och med minimal påverkan på din verksamhet. 
Efter slutfört arbete avsynas platsen och du får skriftlig 
dokumentation kring utförda arbeten. 



Kontakta 
oss

Vad behöver du hjälp med? 
Hör av dig till oss, vi hjälper dig från start till mål. 
Välkommen! 
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Järfälla

Norrköping

Göteborg

Malmö

Andreas Johansson
Arbetschef
0722-15 46 10 
andreas.johansson12@peab.se

Marcus Przeradzki
Platschef
0725-33 46 17
marcus.przeradzki@peab.se

Olle Holgersson
Arbetsledare
0725-33 32 26 
olle.holgersson@peab.se

Nordens Samhällsbyggare
Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo, leva och 
arbeta. Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett socialt ansvar 
och utmanar gamla sanningar med nya lösningar. Det är det som 
gör oss till Nordens Samhällsbyggare.

Läs mer på peabgrundlaggning.se


