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Inkompabilitet
14 bokstäver för ett växande och förödande problem
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Från IT-världen känner vi till att kompabilitet är absolut nödvändigt. Programvaror måste vara
kompatibla med datorns operativprogram för att fungera. Nu handlar inte denna skrift om datorer,
skrivare eller annan IT-utrustning utan nu handlar det om planglas, fogmassor och fogband.
Kompabilitet är alltså bra. Det betyder att olika material fungerar ihop. Inkompabilitet är ett
jätteproblem. Det betyder att vissa material, t ex fogmassor, inte får kombineras. Det kan se bra ut
den första tiden men sedan kommer katastrofen. Ibland efter några veckor, ibland först efter något
år.
Inte alla förstår att missfärgning (se bild 1) är ett tecken på inkompabilitet, men vem bry sig så länge
som avloppsröret inte läcker.

Bild 1.

Missfärgning i fönsterkarmar och fönsterbågar (gulnade träknaggar) är ett annat tecken på
inkompabilitet mellan färgsystem och träkvistens hartser (kåda) som migrerat (se bild 2).

Bild 2.

Även missfärgning i fogade fasadstenar, övre delen av bild 3 är tecken på inkompabilitet, felaktigt
vald fogmassa (det mörka partiet kring fogen). Undre delen av samma bild visar hur det ser ut när
man använt en fogmassa som är kompatibel med det aktuella materialet. Ingen missfärgning eller
andra effekter orsakade av migration.

Bild 3.
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Just migration är problemet vid inkompabilitet. Mjukgöraren i lågvärdiga och billiga silikoner, som
innehåller mineraloljor eller har ättikbaserat härdsystem, vandrar till angräsande material och kan
orsaka missfärgning (bild 4) och än värre problem (bild 5). Mjukgöraren kan skada folien i ett
laminerat glas eller kantförseglingen i en isolerruta, likaså beläggningen på belagda glas.

Bild 4.

Bild 5.

Problemet med mineraloljan är att den inte håller sig på plats utan vandrar in i grannen, utan att
nödvändigtvis vara i direkt kontakt och fördärvar viktiga funktioner, missfärgar beläggningar och får
laminatet i lamellglaset att vattras (se bild 6 och 7). Alltför ofta används s.k. universalsilikon för att
lösa ett glasningsproblem och kan då få oönskade och ibland katastrofala konsekvenser.

Bild 6.

Bild 7.

En liten transparent droppe av mjukgörare på en glasyta (bild 8) är första tecknet på inkompabilitet
och ju mer ”billig” silikon som används vid glasning, desto tidigare och tydligare framträder effekten
av inkompabiliteten (bild 9).

Bild 8.

Bild 9.

Copyright © Svensk Planglasförening april 2012

Fel fogband eller rätt fogband i kombination med fel fogmassa kan också ställa till det och angripa
varandra. Det gäller att välja rätt fogband och att använda dem rätt.
Det är alltså direkt olämpligt, förödande ibland, att använda fogmassor med mjukgörare som inte är
av polymertyp. Fogmassor ska vara baserade på högvärdig silikon, akryl, polyuretan eller polysulfid.
Fogmassor baserade på mineraloljor får inte användas.

För att undvika katastrofala och kostsamma konsekvenser tillföljd av inkompabilitet, läs
bruksanvisningen på fogmassans förpackning (se bild ovan). Oftast framgår till vad och var fogmassan
kan och inte kan användas. Är man fortsatt osäker, fråga leverantören/tillverkaren av fogmassan
eller glasleverantören som bör veta vilka fogmassor som är kompatibla med aktuell glasprodukt.
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