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Tätskiktsmassa
för sugande underlag, djupverkande

Användningsområde:  » För väggar, golv och tak.

 » För tätskikt i våtutrymmen, t.ex. duschrum, badrum och andra utrymmen 
där täthetsklass VA eller VT krävs.

 » På fuktkänsliga underlag som gipsputs, gips- och gipsfiberskivor, kalciumsul-
fatgolv o.s.v.

 » På sugande mineraliska underlag som kalkputs, kalkcementputs, cement-
puts, cementplattor, gjutna cementgolv, betong, lättbetong o.s.v.

 » För en vattentät elastisk försegling av underlag innan plattsättning (i kom-
bination med Knauf Förseglingsremsa Elast och cementbaserad fästmassa, t.ex. 
Knauf Flex Fix Extra).

 » För en flexibel fuktspärr innan plattsättning på ytor med hög termisk 
belastning (t.ex. värmegolv).

 » För användning inomhus.

Produktegenskaper:  » Spricköverbryggande upp till 2 mm: ger ett säkert tätskikt även vid senare 
sprickor i underlaget.

 » Bildar ett membran med hög täthet som effektivt förhindrar att fukt tränger 
in i underlaget.

 » Lätt att applicera: kan spacklas eller strykas på med roller, pensel eller borste.

 » Bruksfärdig och lösningsmedelsfri. Kompatibel med silikon.
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Knauf Tätskiktsmassa uppfyller kraven i ZDB-märkbladet ”Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus 
Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” (januari 2010).



Tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Tätskiktsmassa Produktinformation
December 2012

Knauf Tätskiktsmassa

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +25°C

Skikttjocklek, våt: ca. 1,1 mm

Total skikttjocklek, torkad: ca. 0,8 mm

Förtunning:
                  - för grundbehandlingsskikt:
                  - för varje tätskikt:

1:4 med vatten
oförtunnad

Torktid:*  **
 - grundbehandling**:
 - per tätskikt: 
 - innan plattsättning:  

ca. 3 timmar
ca. 3 timmar
ca. 12 timmar

Åtgång per tätskikt och m2:
 - på obehandlade, porösa underlag:
 - på släta underlag:  

ca. 450–700 g/m2

ca. 350–500 g/m2

Total åtgång per m2

 - på obehandlade, porösa underlag:
 - på släta underlag:  

ca. 900–1 400 g/m2

ca. 700–1 000 g/m2

Räcker till:**
                  • 5 kg: ca. 3,5–5,5 m2

Temperaturbeständighet: -20°C till +80°C

Materialtekniska data

Bas: flytande dispersion med syntetlatex och 
neutral ballast 

pH-värde: ca. 8,5–9

Densitet: ca. 1,55 kg/l

Viskositet: ca. 15 000 mPa•s

Sd-värde: ca. 1,5 m

Färg: blå

Lukt: svag

Hållbarhet: minst 18 månader 

Förvaring: svalt och torrt, frostfritt

Förpackning: 3/5/10 kg polyetenhink

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Tätskiktsmassa
3 kg: 271660 / 4006379079995
5 kg: 271661 / 4006379080007
10 kg: 271662 / 4006379080014

Sid 2 / 4

Säkerhetstekniska data

Innehåller inga hälsovådliga ämnen, ej märkningspliktig.

*Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. **Varierar med underlagets sugförmåga
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Åtgärder vid hud- 
och ögonkontakt:

Låt inte Knauf Tätskiktsmassa torka på huden. Skölj med vatten och tvätta bort med tvål. 
Bär skyddsglasögon vid stänkrisk. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rinnande 
vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Underlag: Underlaget ska vara torrt, fast, rent och fritt från olja, fett och skiljemedel. Avlägsna lösa 
föremål, damm, färg- och bruksrester.

Spackla sprickor och skarvar i underlaget. Använd aldrig Knauf Tätskiktsmassa för att fylla 
ut ojämnheter i underlaget. Dessa ska spacklas med Knauf Fall- & Reparationsspackel (på 
cementbaserade underlag inom- och utomhus) eller Knauf Uniflott Impregnerad (på gips-
baserade underlag inomhus) innan tätskiktsmassan appliceras.

Applicera ett förtunnat första skikt på underlag som redan är grundbehandlade med 
Knauf Startprimer.

Kritande underlag behandlas först med Knauf Startprimer.

Vattenfast färg ruggas upp, rengörs och grundbehandlas med Knauf Startprimer.

Porösa underlag som lättbetong behandlas med Knauf Special Häftprimer.

Det får absolut inte finnas någon uppstigande fukt genom t.ex. golv eller ytterväggar.

Arbetsanvisning: För en säker fuktspärr krävs en strykning med primer (Knauf Startprimer eller Knauf Special 
Häftprimer) och minst två strykningar med Knauf Tätskiktsmassa med full täckning. För att 
säkerställa en tillräcklig skikttjocklek får inte den minsta åtgång som anges under rubriken 
Användningstekniska data underskridas.

Rör om noggrant innan användning. 

Grundbehandlingsskikt: Grundbehandla underlaget med Knauf Tätskiktsmassa utblandad 
1:4 med vatten.

Tätskikt (2–3 strykningar): När grundbehandlingsskiktet torkat helt kan det första oförtun-
nade tätskiktet appliceras med pensel, borste eller roller. Skiktet ska vara jämnt och täck-
ande (men inte för tjockt, se rekommenderad åtgång i tabellen). I övergångar mellan golv 
och vägg samt i hörn ska Knauf Förseglingsremsa appliceras i det första våta oförtunnade 
tätskiktet. Rörgenomföringar och golvbrunnar förseglas på motsvarande sätt med Knauf 
Kragmanschett.

Låt varje skikt torka fullständigt innan nästa skikt appliceras. Torktid minst 3 timmar (vid 
+20°C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre luftfuktighet och lägre temperaturer kan 
torktiden förlängas.

På porösa underlag rekommenderas tre strykningar med oförtunnad tätskiktsmassa.

Det färdiga membranet får inte vara för tunt (se tabell för minsta åtgång). Tjocka skikt 
torkar mycket långsamt. Flera tunna skikt är att föredra.

Plattsättning: Plattsättning kan inledas först när tätskiktet har härdat helt (tidigast 12 timmar efter sista 
strykningen). Använd en vattenfast, flexibel fästmassa (t.ex. Knauf Flex Fix). För fogning ska 
en flexibel fogmassa användas (t.ex. Knauf Flex Fog Snabb).

ANMÄRKNING: Bruksfärdig dispersionsfästmassa (t.ex. Knauf Kakel Lim) ska inte användas 
med Knauf Tätskiktsmassa p.g.a. den mycket långa torktiden.
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Anteckningar:

Knauf Expert
Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Ytterligare information Knauf Tätskiktsmassa ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och +25°C. Undvik 
stark värme, kraftig ventilation och direkt solljus. 

Applicera alltid Knauf Tätskiktsmassa på den sida som exponeras för fukt. 

Knauf Tätskiktsmassa får inte blandas med några andra material än vatten och högst 2 
viktprocent dekorfärg. 

Knauf Tätskiktsmassa kan färgas för att lättare kunna särskilja de olika lagren. För detta finns 
ett flertal dekorfärger tillgängliga i handeln. 

Tätskiktet får inte skadas. Skydda därför ytan från vassa eller spetsiga föremål. Knauf Tät-
skiktsmassa är av denna anledning inte lämpligt som slityta. 

Använd en lösningsmedelsfri och vattenhärdande fästmassa vid plattsättning. Använd inte 
bruksfärdig dispersionsfästmassa!

Innan en andra respektive tredje strykning samt innan plattsättning måste underliggande 
skikt Knauf Tätskiktsmassa vara helt torra.

Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning. Torkad produkt kan endast 
avlägsnas mekaniskt.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu

Observera: Knauf Tätskiktsmassa är inte lämplig vid kontinuerlig vattenbelastning, t.ex. i simbassänger 
och brunnar. 

Knauf Tätskiktsmassa är inte lämpligt för underlag på mark. 

Knauf Tätskiktsmassa får inte blandas med några andra material än vatten och högst 2 
viktprocent dekorfärg. 

Knauf Tätskiktsmassa kan färgas för att lättare kunna särskilja de olika lagren. För detta finns 
ett flertal dekorfärger tillgängliga i handeln. 


