
 

 
 
 

 

Fakta om SIS TK-namn 
SIS, Swedish Standards Institute är en del av det europeiska och globala nätverk 
som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet 
kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder. 
Standarder befrämjar handel och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. 
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig 
sektor.  

Texten ska kort förklara vad anordnande TK arbetar med. Använd gärna en 
förkortad version av ingressen/översikten på produktbladet eller sis.se 
 
Vill du veta mer? Kontakta Annika Almqvist  tfn: +46 8 5555 2295  
annika.almqvist@sis.se,  www.sis.se 

 

Seminarium om förändringar i EN 1504-4 Betongkonstruktioner - Produkter och 
system för skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong 
den 1 juni 2016 

  

 

Behovet av att reparera och förstärka vår byggda 
miljö är starkt. Det är väsentligt att de produkter 
och system vi använder är robusta och tillförlitliga. 
Vidhäftningen mellan befintlig betong och 
reparationsmaterial är en nyckelfråga. I den 
reviderade standarden EN 1504-4 ligger ytterligare 
fokus på de krav man bör ställa på produkten. 
 

 
09:15 – 9:30 Kaffe 

 

09:30 – 09:45 Presentation av SIS Tekniska kommitté 192 Betongreparationer 
Annika Almqvist, SIS projektledare för kommittén  
 

09:45 – 10:15 Förändringar i EN 1504-4 Betongkonstruktioner - Produkter och system för 
skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong 
Johan Silfwerbrand, KTH  
 

10:15 – 11:00 Diskussion om förslaget 
 

 
 
 
  



 

 

 

Praktiskt information 

Tid Dag den 1 juni 2016 Kl. 09:30 - 11:00 
 

Plats Seminariet äger rum hos SIS, Swedish Standards Institute, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm 

 

 

 Centralstationen 
 SIS, Sankt Paulsgatan 6 

 
Tunnelbana: Station Slussen, både 
grön och röd linje. 
 
Parkering: Det finns parkeringshus 
på Hilton Stockholm Slussen, 
Katarinavägen och vid 
Medborgarplatsen, för mer info om P-
hus: 
http://www.stockholm-parkering.se/ 

Arrangemang Seminariet arrangeras av SIS/TK 192 Betongreparationer i samarbete med Betongföreningen. 

Pris Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmälan För dig som deltar i någon av inbjudna SIS TK sker anmälan direkt till SIS projektledning. För 

dig som är inbjuden via Betongföreningen anmäler du dig via deras hemsida. Vi måste ha din 
anmälan senast fredag den 27 maj 2016. 

Frågor Kontakta Annika Almqvist, SIS, Swedish Standards Institute, +46 8 5555 2295, 
annika.almqvist@sis.se eller Joel Jonsson +46 8 5555 2061 joel.jonsson@sis.se 
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