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Förord 
 
Kunskap om limning och detaljer kring stora limmade tvärsnitt är ett område för 
träbyggande med eftersatt FoU. Samtidigt är god kunskap inom detta område en 
förutsättning för fortsatt utveckling av komponenter och processer för större 
träkonstruktioner.  
 
TräCentrum Norr initierade därför detta projekt under 2006 för att sammanställa  
befintlig kunskap och driva utvecklingen vidare inom området.  
 
Denna rapport är ett resultat från det arbete som drivits under ett par år. Rapporten 
innehåller en litteraturöversikt, analys och provningsresultat från ett antal angelägna 
frågeställningar framtagna av företag inom TräCentrum Norr.  
 
Arbetet har finansierats av TräCentrum Norr och arbetet har genomförts av företag i 
TräCentrum Norr, SP Trätek, Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla deltagare för entusiasm och mycket gott samarbete. 
Förhoppningsvis har vi bidragit för att utveckla träbyggnadet i Sverige. 
 
Ett speciellt tack till:  
 
Per Lundgren, Martinsons Trä AB 
Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem AB 
Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar AB 
Lotta Johansson Jänkänpää, Luleå Tekniska Universitet, FB Engineering AB  
Viktor Rönnblom, Umeå Universitet, Martinsons Byggsystem  
Ulf-Arne Girhammar, Umeå Universitet 
Helena Johnsson, Luleå teknisk universitet 
Göran Berggren, SP Trätek 
Björn Schneider, Fachhochschule Rosenheim 
Per-Johan Gustafsson, Lunds Tekniska Universitet 
Göran Forsberg, SP Trätek 
 
               
Skellefteå augusti 2008 
 
Anders Gustafsson 
SP Trätek  
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Sammanfattning 
 
Rapporten är en sammanställning av det arbete som genomförts inom projektet 
”Utveckling av stora limmade konstruktioner”. Projektet delades in i två huvudområden, 
dels ”Produkt- och förbandsegenskaper för flerskiktslimmade skivor”, dels ”Teknik och 
detaljer kring flerskiktslimmade skivor”.  
 
I den första delen genomfördes ett antal provningar av en fullstor vägg uppbyggd av 
korslimmade skivor. Provningsresultaten visade att krafter i skivor och fogar kan 
beräknas med förenklade antaganden och behandlas i programvara för 
stångkonstruktioner. Ytterligare förfinade beräkningsmetoder bör dock eftersträvas med 
programvaror som kan simulera korslimmade skivor.  
 
Ett stort antal flerskiktsskivor har provats med beaktande av styvhet och böjhållfasthet. 
Resultaten från provningar har vidare använts för verifiering av beräkningsmodeller och 
underlag för processflöde vid tillverkning av flerskiktsskivor.  
 
Resultat från projektet har lett till en bättre produktkännedom och kunskap kring vilka 
delar av produktionen som är av stor betydelse för slutproduktens mekaniska egenskaper. 
Det ger möjlighet till bättre styrning av produktionen och att sågning av brädor bör 
specifikt anpassas för massivträprodukter.   
 
Inom projektdelen ”Teknik och detaljer kring flerskikslimmade skivor” har en 
litteraturgenomgång genomförts för att fastställa befintlig kunskap och vara en 
utgångspunkt för provning och utvärdering av fortsatt arbetet. Det innebar att kunskap 
gällande inlimmade skruvar för klimatklass III och spik- eller skruvlimning inhämtades 
och kompletterande provningar genomfördes.  
 
Ett antal provningar gjordes där annat bland skillnaden mellan inlimmade stänger i skilda 
klimat jämfördes. För inlimmade stänger i klimatklass III (utomhuskonstruktioner) visar 
provningarna på att stora reduktioner för bärförmågan måste göras för 
utomhuskonstruktioner. Det finns dock fortfarande stora frågeställningar kring vad som 
kan hänföras till klimatklass III för t.ex. inlimmade stänger. Det saknas fortfarande 
underlag och beräkningsformler för limfogar.  
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1 Bakgrund 
 
Kraven ökar på den trämekaniska industrin för att utveckla nya produkter och finna 
avsättning för skogsråvaran samt att stärka industrins lönsamhet. Genom att ständigt öka 
kunskapen och utveckla tekniken för nya användningsområden kan den trämekaniska 
industrins lönsamhet förbättras. 
 
Trä används i allt större utsträckning till större inomhus- och utomhuskonstruktioner. En 
ny produkt för trä är stora flerskiktslimmade skivor vars användning har ökat kraftigt 
under de senaste åren. Den senaste tiden av utveckling och byggande med massivträ-
tekniken (Inre Hamnen i Sundvall, Kvarteret Plogen i Umeå m.fl.) samt pågående eller 
genomförda investeringar hos producenter visar på vilja och tro på produkten. Fördelen 
med flerskiktslimmade skivor är förutom möjligheten till alternativa konstruktiva 
lösningar är den potential som finns för bättre utnyttjade av trämaterialets goda 
förutsättningar för anpassning till nya användningsområden.   
 
Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och bidragit till inte enbart arbetstillfällen vid 
tillverkning av broar och flerskiktskivor utan även en ökad kunskap kring tekniken med 
flerskiktskivor i trä. Detta har även bidragit till underlag till beräkningssätt för 
konstruktioner och för produkter. Nya produktstandarder som skall vara underlag för 
dimensionering håller på att sammanställas på nordisk nivå.  
Trots detta finns det fortfarande ett stort antal frågeställningar och potentiella 
förbättringsåtgärder som skulle öka stora träkonstruktioners konkurrenskraft, inte minst 
för produkter som används för mera avancerade konstruktioner.  

Största användningsområdet är som bärande stomme till flervåningshus men även andra 
typer av byggnader är och kan vara aktuella. Exempelvis har över 500 nya träbroar byggts 
i Sverige under de senaste tio åren. Broarna är efter 10 år i bra skick och fria från 
allvarliga skador och brister som på sikt kan påverka broarnas bärighet. Eftersom 
nuvarande träbroar har visat sig fungera bra finns det en framtida god marknad med 
möjligheter för nya typer av brokonstruktioner. Parkeringshus av trä eller andra 
byggnader som kräver stora fria ytor är andra konstruktioner där flerskiktslimmade skivor 
skulle kunna används. Alla dessa konstruktioner ställer stora krav på väl verifierade 
produkter och väl utformade detaljer.     
 
Vid en genomgång av de områden som idag skapar hinder för fortsatt utveckling och 
anpassning har direkta frågeställningar framkommit som bör belysas och bearbetas för att 
finna framtida lösningar.  

- Egenskaper och förband för flerskiktslimmade skivor 
- Möjligheten att utnyttja inlimmade skruvar i klimatklass II, III 
- Förband i klimatklass III 
- Möjligheten att utnyttja skruvlimmade konstruktioner 
- Tillverkningsmetodik för stora limmade förband (skapande av presstryck) 
- Hur fungerar och beräknas stora limmade förband 
- Vilka limtyper är att föredra  
- Infästningar av stolpar i flerskiktskivor 
 

Några av dessa frågeställningar finns behandlade i olika forsknings- och 
utvecklingsarbeten. De flesta av genomförda arbeten är dock för små eller medelstora 
förband och i inomhusmiljö. Arbeten är oftast enbart presenterade i olika 
forskningsskrifter och anpassningar med praktiska beräkningsmetoder med tillhörande 
informationsmaterial saknas.   
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1.1 Syfte/målsättning 
 
Syftet med projektet är att skapa bättre underlag för konstruktiva lösningar för stora 
limmade konstruktioner i olika miljöer. Det för att stärka kunskapen kring limmade 
konstruktioner och öka möjligheten att använda större limmade komponenter i byggandet.   
 
Mål, del 1: Bestämning av karakteristiska egenskaper för flerskiktslimmade skivor samt 
verifiering och anpassning av beräkningsmodeller för flerskiktslimmade skivor. 
 
Mål, del 2: Analys och sammanställning av befintligt arbete samt skapande av riktlinjer 
och modeller för specificerade detaljer för limmade konstruktioner 

 
1.2 Industrinytta 
Genom att utveckla och förbättra möjligheten att styra uppbyggnaden av flerskiktskivor 
samt öka kunskapen om större limmade konstruktiva lösningarna får industriföretagen 
ökad konkurrenskraft avseende:  

• Anpassning för nya användningsområden 

• Ökad förädlingsgrad av produkter och råvara  

• Ökad teknisk kunskap i företagen 

 
1.3 Arbetsplan 
 
Projektet genomförs i två huvuddelar. Den slutgiltiga omfattningen och innehåll i 
delprojekt 2 har baserats på information som framkommer i delprojektets inledande fas.  
 
1.3.1 Del 1 Produkt- och förbandsegenskaper för 

flerskiktslimmade skivor 
 
Användningen av flerskiktslimmade skivor i bärande konstruktioner har ökat under de 
senaste fem åren. Flerskiktslimmade skivor av trä byggs upp av brädor i flera skikt. 
Brädornas kvalité och placering i tvärsnittet påverkar skivans egenskaper. Det ger stora 
frihetsgrader att skapa olika lösningar på tvärsnittets uppbyggnad baserat på 
gynnsammare fördelning av ingående material i beaktande av mängd, kostnad och 
kvalité.  Det ger också möjlighet till alternativa lösningar i hörn, balkar mm.  
 
Kunskapen hur dessa skivor fungerar under belastning finns presenterad i artiklar och 
rapporter av bland annat Kreutzinger et al. och H-J Blaβ et al.  Beräkningsmodeller och 
ingående materialparametrars påverkan på bärighet och styvhet bör verifieras och vidare 
utvecklas för att nå en optimal anpassning och användning av ingående träråvara.  
Det slutliga målet med projektdelen är att göra simuleringar för att bedöma styrkan hos 
ett uppbyggt tvärsnitt. På så sätt går det framledes att minska behovet av tidsödande och 
kostsamma tester vid minsta förändring av skivornas uppbyggnad. Det första steget i 
projektdelen är att göra provningar för att noggrant bestämma ingående bräders 
karakteristika i relation till slutproduktens karakteristiska värden. I det andra steget 
kompletteras och utvecklas matematiska modeller som beskriver skivornas egenskaper. 
Det tredje steget går ut på att implementera dessa modeller i en datormiljö för att därefter 
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kunna göra simuleringar skivornas uppbyggnad. Enligt principskissen nedan kommer 
huvuddelen av delprojektet beröra kopplingen material-modell-produkt.  

Principskiss: 

 

Behov 
 Objekt 1 
 Objekt 2 

Krav 
 Dimensionerande   
 värden

Material 
Kvalité 
Mängd 
Dimensioner 
Lim 

Produkt 
 Skivtyp X - objekt 1 
 Skivtyp Y – objekt 2 
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1.3.2 Del 2: Teknik och detaljer kring flerskiktslimmade 
skivor  

 
Projektdel 2 har fokuseras kring tre huvudområden. Stora limförband, inlimmade skruv i 
utomhuskonstruktioner och spik/skruvlimning. Beräkningsmetoder för infästningar av 
stolpar har under projekttiden valts bort. Samtliga frågeställningar har utgångspunkt från 
konkreta problemformuleringar vars svar inte fås via handböcker och andra 
beräkningshjälpmedel. Arbetet startades upp med litteratursammanställning (fas a) och 
utifrån den information som framkommit har ett antal provningar genomförts.   
 
a) Inventering och sammanställning av befintlig kunskap  
Syftet med föreliggande delprojekt var att i en första fas analysera och samla in  
tillgänglig information. Med utgångspunkt från inventering analyserades vilka delar som 
saknade praktiska anvisningar och vilka kompletterande arbeten som skulle genomföras.  
 
 
b) Stora limförband 
Stora lastupptagande limförband (> 400x400 mm2) skiljer sig från mindre förband och 
har en spänningsfördelning som ej överensstämmer med små förband. Kunskapen inom 
detta område bör stärkas för att utnyttja fördelarna hos limmade träkonstruktioner och 
element.  Inom projektet bör därför ett antal frågeställningar analyseras. Med 
utgångspunkt från litteratursammanställningen gjordes prioriteringar och togs beslut om 
omfattning.    
 
- Hur stora limmade ytor kan tillgodoräknas vid beräkningar och hur ser 
spänningsfördelningen ut ? 
- Hur fungerar skruv- och limförband tillsammans i ett stor förband?  
 
c) Inlimmade skruvar i utomhuskonstruktioner 
Inlimmade skruvar är idag godkända för enbart inomhuskonstruktioner. Möjligheten att 
använda inlimmade skruvar i utomhuskonstruktioner skall klarläggas. Inlimmade skruvar 
skyddas av trämaterialet och under ett år varierar troligen inte fuktkvoten kring 
inlimmade stänger i direkt relation till relativa luftfuktigheten. En del i arbetet kommer 
därför att vara att fastställa vilket klimat som påverkar en inlimmad skruv i stora tvärsnitt.  
 
d) Beräkningsmodeller vid dimensionering av infästningar för stolpar till 
massivträplattor 
Stolpar till balkonger, parkeringshus och broar dimensioneras vanligen som inspända 
stänger. Dimensionering av infästningar enligt gällande bronorm av exempelvis 
brostolpar innebär att stora teoretiska skjuvkrafter uppkommer. Förband av aktuell typ 
bör därför analyseras för klarläggande av verkliga spänningsförhållanden.   
 
 
 
 
 
 

2 Produkt- och förbandsegenskaper för 
flerskiktslimmade skivor  

 
Syftet med arbetet var att utvärdera egenskaper för massiva flerskiktsskivor i trä samt 
verifiera beräkningsmetoder för sammansatta tvärsnitt. Primärt är det skivornas styvhet 
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som är av intresse. Skivorna är uppbyggda av bräder som limmas i olika skikt korsvis 
enligt samma princip som plywoodskivor. Två typer av skivor har studerats, med tre 
respektive fem skikt. Det finns idag förenklade beräkningsmodeller för flerskiktsskivor, 
som inte tar inte hänsyn till skjuvdeformationer och är därmed giltiga endast för 
spännvidder motsvarande 30 gånger skivtjockleken. 
 
 
2.1 Provning av väggar med bärande korslimmade 

skivor 
Att optimera en konstruktion innebär vanligtvis en sammanvägning av en stor mängd 
olika funktionskrav. Konstruktioner med stor andel trä har visat sig klara dessa 
förhållanden bra. Bärande väggar uppbyggda av korslimmade skivor har förmågan att 
klara höga vertikala laster och laster parallellt planet. Vid höga byggnader ökar kravet på 
den bärande konstruktionen att motstå höga krafter parallellt väggens plan för att 
säkerställa konstruktionens stabilitet. Målet med provning av fullstora väggelement av 
korslimmade skivor har varit att verifiera beräkningar och analysera kompletterande 
förstärkningars inverkan på konstruktionen.  
 
Resultaten från provningarna visar på relativt stora rörelser. Resultaten överensstämmer 
dock mycket bra med resultat från programvara för stångkonstruktioner. Fortfarande 
saknas dock för lite kännedom vad gäller dynamiska laster  
 
Resultat från provningar har inneburet en rekommendation riktad till arkitekter om att det 
alltid skall finnas 600 mm obearbetad vägg vid hörn och under/över fönster för att väggen 
skall kunna anses stabiliserande. 
Ytterligare information redovisas bilaga 1. 
 
 
2.2 Provning av ingående material till korslimmade 

skivor 
Ingående brädors egenskaper påverkar hela skivans beteende. Genom att mäta egenskaper 
för brädor avsedda för flerskiktsskivor uppnås en bättre förståelse för uppbyggnaden av 
olika tvärsnitt. Sambandet mellan brädornas egenskaper och skivans egenskaper ger även 
en verifiering av befintliga modeller för beräkning av egenskaper hos sammansatta 
tvärsnitt.  
Förs samtliga provade skivor har ingående brädors egenvikt och elasticitetsmodul 
bestämts. Arbetet genomfördes vid två olika tillfällen och med icke sorterade sidobräder, 
resultatet framgår av tabell nedan.  
 
Tabell 1 Elasticitetsmodul för brädor 
 Antal Max Min. Medel Standardavvikelse 
Omgång 1 145 st 17447 Mpa 8167 Mpa 12725 Mpa 1685 Mpa 
Omgång 2 138 st 15290 Mpa 5748 Mpa 11140 Mpa 1704 Mpa 
 
 
Ytterligare information om ingående brädor finns presenterade i bilaga 2  
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2.3 Provning av korslimmade skivor 3 och 5-
skitsskivor 

För att utvärdera eventuell koppling mellan brädornas egenskaper och det färdiga 
resultatet har ett antal flerskiktsskivor provats. 
   
Provning har genomförts av korslimmade skivor med avseende på brotthållfasthet och 
styvhet. Provningarna genomfördes i två omgångar med 3-skiktskivor och 5-skiktsskivor. 
Provade skivor indelades i tre olika bredder, 200, 600 och 1200 mm för att fastställa 
inverkan av skivbredd. Resultaten på egenskapskillnader hos provobjekt har betydelse 
som bör beaktas vid två olika situationer, smala bärande väggskivor och för val av 
lämpliga provbitar vid tillverkningskontroll.    
 
I omgång 1 var brädorna i skivornas längdriktning (bärande riktning) stumskarvade och 
skarvarnas placering slumpmässig. I omgång 2 användes fingerskarvade brädor för 
ytskiktsbrädor. Justering gjordes även gällande måtttoleranser för ingående brädor.    
 
Fingerskarvning av virke samt mindre toleranser ger en ökning av hållfastheten för skivor 
med bredden större eller lika med 600 mm. För 3-skiktsskivor med bredden 200 mm fås 
enbart en mindre ökning av medelvärdet för brotthållfastheten, medan för 5-skiktsskivor 
blev resultaten sämre för de bredare skivorna i omgång I. Resultat beror på att 
stumskarvar samt ofullständiga limfogar fick stort genomslag på resultatet för 5-
skiktsskivor med bredden 600 mm, se Figur 1och Figur 2. Standardavvikelsen för 
brotthållfastheten minskar med bredden 600 mm i relation till skivor med bredden 200 
mm.  
 
Betydligt högre värden påräknas för elasticitetsmodul om fingerskarvat material med små 
toleranser används. Skillnader mellan provskivornas bredd 200-1200 mm hade enbart en 
mindre påverkan på elasticitetsmodulen, se Figur 3och Figur 4.  
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Brotthållfasthet 5-skiktsskivor 
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Figur 1  Brotthållfasthet 3-skiktsskivor 
omgång I och II  

Figur 2  Brotthållfasthet 5-skiktsskivor 
omgång I och II 
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Elasticitetsmodul 5-skiktsskivor 
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Figur 3 Elasticitetsmodul för 3-skiktsskivor 
omgång I och II  

Figur 4 Elasticitetsmodul 5-skiktsskivor 
omgång I och II 
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Genomfört arbete har medfört att tillverkningen idag sker med skärpta krav på toleranser 
för ingående material. Tillverkningskontroll av skivor bör för brotthållfasthet och styvhet 
göras med skivor bredare än 200 mm. Används stumskarv i ytskikt innebär det väsentligt 
lägre karakteristiska värden.  
  
Provningarna redovisas i sin helhet i bilaga 2 och 3. 
 
 
2.4 Provning och utvärdering av massivträelement, 

5- och 7-skiktsskivor 
 
Korslimmade skivor har en stor potential för användning till brokonstruktioner. För 
broplattor skiljer last och lastfördelning betydligt i jämförelse med bjälklag till kontor, 
skolor etc. Stora punktlaster förekommer och brottlasten kan i vissa situationer vara 
dimensionerande. Under däck och järnvägshjul på broplattan förekommer mycket höga 
tryck. Brokonstruktionens syfte är att föra över dessa krafter till bärande balkar ner till 
bärkraftig undergrund.  
 
Provningar har därför gjorts med ett antal olika latsfördelningar och lastriktningar för 
utvärdera möjligheten att använda korslimmade plattor till brokonstruktioner.  
 
Provningar av 7 skiktskivor visar att skivan kan användas för tex. broar genom att förses 
med uppstyvande liv och slitskikt. Limning av stora träkonstruktioner är dock fortfarande 
ett litet frågetecken vad gäller lim, metod och presstryck.  
 
Resultaten redovisas i bilagorna 4 och 5.  
 
 
 

3 Teknik och detaljer kring 
flerskiktslimmade skivor 

 
Syftet med denna del var att samla in den information som finns tillgänglig. Många av de 
frågeställningar som uppkommit under genomförd utvecklingsarbetet och konkreta 
byggprojekt är av sådan art att en sammanställning av befintligt arbete bör göras före 
beslut om fortsatt arbete. Arbetet indelades i tre områden  

- Sammanställning av befintlig kunskap 
- Inlimmade skruvar  
- Spik- eller skruvlimmning 

 
3.1 Sammanställning av befintlig kunskap   
Limmade förband omfattar många områden och en mängd olika applikationer. 
Stora lastupptagande limförband skiljer sig från mindre förband och har en spännings-
fördelning som ej överensstämmer med små förband. Kunskapen inom detta område bör 
stärkas för att utnyttja fördelarna hos limmade träkonstruktioner och element.  Inom 
projektet bör därför ett antal frågeställningar analyseras. Med utgångspunkt från 
genomförd litteraturstudie prioriterades ett antal områden där befintlig kunskap och 
dokumentation saknades.  Inom projektet har även kontakt skapats med Per-Johan 
Gustafsson i Lund som har arbetat med gummi i fogar för att nå en jämnare fördelning av 
krafterna i limfogar.  
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Limfogens längd har betydelse för spänningskoncentrationer i en limfog. Betydelsen har 
dock varit oklar och tydliga regler kring limfogens kritiska längd finns ej presenterad. 
Provningar gjordes därför av ett antal limfogar med olika limfogslängder. Högsta värden 
för brottspänning erhölls vid längden 300 mm, se Figur 5. 
 

Skjuvprov av limfog, längd 100-1000 mm
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Figur 5 Brottspänning för limfog med olika längder  
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Provningsförfarande och resultat presenteras i bilaga 6 och 7.  
 
 
3.2 Inlimmade skruvar  
Inlimmade skruvar är relativt vanligt förekommande. Godkännande finns i dag för 
användning av inlimmade skruvar i förhållanden som motsvarar klimatklass 2. En av de 
frågeställningar som uppkommer är under vilka förhållanden inlimmade skruvar 
påverkas, och finns det lämpliga provningsmetoder. För att skapa bättre kunskaper om 
hållfasthetsförändringar genomfördes ett antal prov med inlimmade stänger där 
jämförelser gjordes före och efter genomförda delamineringsprovning av provobjekten. 
För att uppnå fukt och temperatur inverkan på provbitarena användes en standardiserad 
delamineringsmetod. Provningarna visade att draghållfastheten för inlimmade skruvar 
minskade med ca 50 %.   
 
Dimensioneringsvärden för inlimmade stänger gäller vanligen när tillverkningen sker 
med vertikala stänger och då limfyllnad kan konstateras genom att limmet pressas ut.   
Frågeställningar finns vid tillverkning eftersom en stor del av produktionen gäller 
”liggande” ingjutning, vilket innebär att limmet ej kan garanteras fördelas på rätt sätt. 
Sådan tillverkningen sker genom att vid tillverkning läggs lim i hålet och sedan även på 
bulten när den gängas in. Vid jämförelser mellan de två olika tillverkningsmetoderna har 
ingen signifikant skillnad konstaterats för draghållfastheten.  
 
Provningsförfarande och resultat presenteras i bilaga 6. 
 
3.3 Spik- eller skruvlimning 
 
Limförband där spik eller skruv används som presstryck under limningens härdningstid är 
ett område där information saknas. Inom projektet gjordes ett antal initialförsök för att 
bestämma klämkraft från ett antal utvalda skruvtyper. Skjuvprov gjordes även på 
limmade fogar där presstrycket varierade på grund av utförande (antal skruv).  
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Används träskruv med två olika gängstigningar vid limning för att uppnå presstryck finns 
en risk för att skruven kan bidra till dragpåkänningar vinkelrätt limfogen. Inledande 
försök genomfördes och finns presenterade i bilaga 8.  
 
4 Diskussion  
Projektet har omfattat ett mycket brett område med många skiftande frågeställningar.   
Arbetet har dock inneburit att förståelsen och kunskapen kring stora limmade 
konstruktioner har ökat.  
 
Projektet har i många delar enbart påbörjat ett arbete som i många avseenden kräver 
fördjupad insats för att uppnå efterfrågade behov och slutgiltig kunskap. Detta gäller 
speciellt för: 

• Rörelser hos massivträväggar  
• Enkla beräkningsmodeller för limfogar 
• Miljöns påverkan på inlimmade stänger i utomhusklimat 
• Verifiering av egenskaper av inlimmade stänger i produktion 
• Verifiering av egenskaper för limmade skivor i produktion 
• Verifiering av konstruktions-limfog för färdiga produkter 
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