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Hvordan forhindre radongassinntrengning i betongkonstruksjoner 
Skrevet av Albert Berenguel - 8. april 2021 

Permeabilitet av vanntettingsmembraner for gasser - Del 1  

"Standardbetong så vel som andre byggevarer (gips, kalkstein, murstein ...) hindrer ikke migrering av radon på en tilstrekkelig måte" 
Professor Dr. Keller, radonekspert, Universitetet i Saarland 

Hva er Radon?Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når uran, thorium eller radium brytes ned i bergarter, jord og 
grunnvann. Derfor, da radon kommer naturlig fra jorden, blir folk alltid utsatt for det, hovedsakelig fra å puste det inn luft som trenger inn 
i bygninger gjennom sprekker og hull. 

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft i befolkningen generelt, etter røyking. WHO 
anslår at andelen lungekreft som kan tilskrives radon varierer fra 3 til 14%, avhengig av den gjennomsnittlige radonkonsentrasjonen i det 
aktuelle landet og beregningsmetodene som brukes. 
Hovedproblemet er at radon er en fargeløs, luktfri og smakløs gass som ikke kan oppdages av menneskelige sanser alene, og allmennheten 
er ofte uvitende, ikke bare om risikoen forbundet med radon, men til og med om dens eksistens og effekter. 

Radon hjemme? 

 
 
Selv om radon er til stede overalt, skjer den høyeste mengden av radoneksponering hjemme eller i bygninger der folk tilbringer lange 
perioder, som skoler eller kontorer. 
Radon beveger seg vanligvis opp gjennom bakken til luften over og inn i bygninger gjennom sprekker, porer og andre hull i fundamentet 
og akkumuleres i bygninger. 
Som professor Dr. Gert Keller , en ekspert i radon fra Institutt for biofysikk ved Universitetet i Saarland, uttaler, hindrer ikke standard 
byggematerialer migrasjonen av radon, og spesielt betong må konsolideres nøye "for å unngå et sterkt koblet poresystem og derfor en 
diffusjonssti ”. 

https://blog.master-builders-solutions.com/en/radon-mitigation
https://blog.master-builders-solutions.com/en/author/albert-berenguel
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health
https://www.ccb.uni-saarland.de/people/prof-dr-andreas-keller/
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Materialers permeabilitet 

 

Mur og betong, uansett hvor godt komprimert, inneholder porene, og det er ingen måte å unngå 
dette. 
Porene tillater vann, luft og andre flytende eller gassformige stoffer å komme inn i 
betongmatrisen. De er den viktigste årsaken til forringelse av betong, enten på grunn av 
armering av stålkorrosjon (f.eks. På grunn av karbonatisering eller kloridavsetting) eller på 
grunn av nedbrytning av sementmatrise (f.eks. Sulfat- eller syreangrep). 
Betongens permeabilitet kan også føre til usunne miljøer relatert til fuktighet eller 
radoneksponering. 
Permeabilitet avhenger hovedsakelig av størrelsen på porene, forbindelsen til porene, og hvor 
kronglete banen er for den gjennomsyrende væsken. Også tilstedeværelsen av sprekker, bikaker 
og andre betongdefekter vil åpenbart øke permeabiliteten til betong. 
Maksimum radonnivå 

 
 
 
 

 
På kartet nedenfor kan du se områdene i Europa med høyere Radon-konsentrasjoner: 

 

 
 
 
 
WHO foreslår, basert på de nyeste vitenskapelige dataene, et maksimumsnivå på 100 Bq / m3 for å minimere helsefare på grunn av 
innendørs radoneksponering. 
Imidlertid, hvis dette nivået ikke kan nås under gjeldende landsspesifikke forhold, bør det valgte maksimumsnivået ikke overstige 300 Bq 
/ m3, og nasjonale forskrifter må overholdes. 
Dette kartet kan bare brukes som en guide, siden den eneste måten å virkelig kjenne radonkonsentrasjonen i en bygning er å måle 
den. Radonmålinger i hjem er enkle å utføre, men testregimet må ta hensyn til belegget i de forskjellige rommene i bygningen og dets 
arkitektoniske konfigurasjon. 
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Radon-avbøtende teknikker 

Radon er en global risiko som må løses. Forsegling av sprekker og andre åpninger i fundament er det første trinnet i radonreduksjon. Det 
er et tiltak som forbedrer effektiviteten til andre metoder for radonkontroll i nye bygninger og utbedringsalternativer for eksisterende. 
Noen vanlige måter å redusere radonnivået i bygninger inkluderer: 

• Barrierer eller membraner mellom jorda og bygningens ytre hud, brukt som en frittstående strategi for forebygging av radon 
eller i kombinasjon med ventilasjonsanordninger. 

• Ventilasjon av ledige rom mellom jord og okkupert rom. Dette reduserer radonkonsentrasjonen innendørs ved å skille det 
okkuperte rommet fra jorden og redusere konsentrasjonen av radon under det rommet. 

• Systemer basert på lufttrykkforskjeller mellom jord og innendørs okkupert rom, som passiv eller aktiv ventilasjon i ledig plass. 
Vanligvis kan passive avbøtende systemer redusere radonnivået innendørs med mer enn 50%. Med ekstra ventilasjonsvifter kan 
radonnivået reduseres ytterligere. 
Når korrigerende tiltak er installert, er det viktig at radonnivåene i huset måles igjen. 

Radonbarrierer og anbefalte evalueringskriterier 

Det er ingen standard som definerer når et materiale er "radontett". Imidlertid, når man vurderer kapasiteten til et materiale til å fungere 
som radonbarriere, er det vanlig å referere til arbeidet til professor Keller. Hans forskning har vist at et materiale er radontett hvis dets 
påførte tykkelse er mer enn tre ganger diffusjonsgjennomtrengningslengden oppnådd ved testing. 
Resultatene av tester på to av våre materialer, som nylig er testet som radonbarrierer, er oppført i tabellen nedenfor, som viser 
gjennomtrengningslengder og dermed den nødvendige tykkelsen på påføring. 
MasterTop P 622 er en epoxy-primer fra Master Builders Solutions som brukes i kombinasjon med flere typer epoxy- og 
polyuretanbaselakker og -membraner. Det gir ikke bare vedheft til underlaget, men også en effektiv beskyttelsesbarriere mot Radon. 
MasterSeal 6100 FX er en vanntettingsmembran fra Master Builders Solutions som brukes til vanntetting av kjellere og andre betong- og 

murkonstruksjoner. Bruk av et 2 mm tykt lag MasterSeal 6100 FX forhindrer inntrengning av både vann og Radon. 

 

 
 

https://assets.master-builders-solutions.com/en-gb/mastertop%20p622%20tds%20mbsuk%20version%201.pdf
https://www.master-builders-solutions.com/en-gb/products/masterseal/masterseal-6100-fx
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Tegningene nedenfor viser flere måter å installere barrierer på, avhengig av bygningens konfigurasjoner: 
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