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PRODUKT BESKRIVNING

GOLVAVJÄMNINGSMASSA FIBERFÖRSTÄRKT

Självutjämnande fiberförstärkt finspackel för jämna, oporösa och beläggningsklara ytor.  
För avjämning av cementgolv flytspacklade golv, råbetonggolv, stengolv och trägolv.  
Gångbar efter cirka 3 h, kan beläggas efter 24 h. Inomoch utomhus, golv.

PRODUKT BESKRIVNING

SANITETSSILIKON

Snabbhärdande sanitetssilikon för elastiska fogar i sanitär- och våtutrymmen.  
5 års mögelskyddsgaranti.Neutralhärdande. Inom- och utomhus.

GOLVAVJÄMNINGSMASSA

MJUKFOG & SILIKON

För oss på Norgips är det viktigt att hålla hög kvalité på vårt sortiment så att  

du som kund alltid skall känna dig trygg - från idé till färdig konstruktion. 

Vi erbjuder enkla och funktionella produkter för våtrumskonstruktioner  

– här finns allt du behöver för att skapa ett vattentätt våtrum.  

För mer information och senaste uppdateringar om våra produkter,  

se norgips.se.

DET HÄR ÄR KNAUF VÅTRUMSSYSTEM
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PRODUKT BESKRIVNING

FLEXFIX EXTRA

Extremt stark högflexibel tunnbäddsfästmassa. Idealisk för stora kakelplattor, fixerar med stor  
precision. C2TE S1-kraven enligt EN 12004. Gång- och fogbar efter ca 24 h. Uppfyller Inom- och 
utomhus, golv, vägg.

LIM- & GOLVELAST

Gör fäst- och spackelmassor högelastiska med extrem vidhäftningsförmåga.  
Idealisk för arbeten på besvärliga underlag som fuktbeständiga spånplattor (V100)  
och befintliga keramiska plattor. För starka temperaturväxlingar. Inom- och utomhus.

FÄSTMASSA/FIX

PRODUKT BESKRIVNING

FLEXFOG ALLROUND

Flexibel och snabbhärdande fogmassa. Smutsavvisande med Knauf pärleffekt.  
För alla keramiska plattor, stengods och reptålig natursten. Uppfyller CG2WA-kraven enligt EN 13888. 
Gångbar efter ca 3 h. Inom- och utomhus, golv, vägg.

FOGMASSA

PRODUKT BESKRIVNING

STARTPRIMER

Bruksfärdig lösningsmedelsfri specialprimer för sugande underlag. Snabbtorkande,  
fuktgenomsläpplig grundning av sugande underlag. Inomoch utomhus, golv, vägg, tak.  
Torktid ca 3h.

SPECIALHÄFTPRIMER

Lösningsmedelsfri primer för bättre vidhäftning på icke-sugande, sugande och kraftigt sugande  
underlag och trä. Inom- och utomhus, golv, vägg, tak. Torktid ca 12 h beroende på underlag.

PRIMERS
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PRODUKT BESKRIVNING

VÅTRUMSPRIMER

Flytande ångspärr för tätskikt före sättning av keramiska plattor i kombination med

Knauf Tätskiktsmassa. Används till Knauf Våtrumssystem Rollbart

TÄTSKIKTSMASSA

Lösningsmedelsfri, bruksfärdig tätskiktsmassa. Stryks, spacklas eller rollas för tätskikt före sättning  
av keramiska plattor i våtrum inomhus. Används även för limning av Knauf Våtrumsfolie samt  
tätning av skarvar och fogar.

VÅTRUMSFOLIE

Hållfast våtrumsfolie med hög ångtäthet, med fiberbeläggning på båda sidorna för god vidhäftning 
på cementbruk och flytande tätskikt.

FÖRSEGLINGSREMSA

Perforerad förseglingsremsa med fiberbeläggning på båda sidorna för tätning av våtrumsfolieskarvar, 
fogar, hörn och övergångar mellan golv och vägg före sättning av keramiska plattor i våtutrymmen 
inomhus.

INNER- & YTTERHÖRN

Tätningshörn med fiberbeläggning på båda sidor för förstärkning av inner- och ytterhörn .

POWER SEAL

Neutralhärdande högeffektivt tätningsmedel, för limning av Knauf Förseglingsremsor,  
Kragmanchetter och Inner-/Ytterhörn på Knauf Våtrumsfolie .

KRAGMANSCHETT

Kragmanschett i gummi med fiberbeläggning på båda sidor, perforerad och med högelastisk  
krage för säker tätning av rörgenomföringar. Finns i dimensionerna 12-26 mm, 32- 55 mm  
samt 75-110 mm.

BUTYLMANSCHETT

Självhäftande butylmanschett med fiberbeläggning för säker tätning av golvbrunnar före

sättning av keramiska plattor.

TÄTSKIKT
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Branschregler
Samtliga branschkrav på underlag, material och deras  

egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för 

våtrum, BBV 15:1. 

Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas  

i tryckt format från Byggkeramikrådet.»  För att översätta  

byggreglerna till praktiskt byggande har det skapats ett antal  

så kallade branschregler. Det är olika branschorganisationer för 

olika materialområden som har tagit fram rekommendationer 

och råd för byggutrymmen med vattentäta skikt, det vi  

dagligen kallar våtrum. 

Föreliggande vägledning bygger på Byggkeramikrådets 

branschregler, BBV 15:1. Denna avser funktion och applicering 

av tätskiktssystem på olika underlag där kakel, klinker eller  

mosaik skall utgöra ytskikt på golvoch väggar i våtrum. 

Branschreglerna avser detaljutförande med hänsyn till myndig-

hetskrav i Boverkets byggregler.

Enligt BBV 15:1 ska golv- och väggytor med keramisk 

beklädnad/beläggning i våtrum förses med tätskiktssystem. 

Godkända tätskiktssystem enligt BBV 15:1 ska vara provade 

enligt europanormen ETAG 022 (European Technical Approval 

Guideline). Samtliga komponenter i Knauf Våtrumssystem är 

provade enligt ETAG 022.

Vi på Norgips rekommenderar att ladda ner och läsa mer i BBV 

15:1 (www.bkr.se > branschregler). För vatten- och avlopps- 

installationer skall reglerna i Säker Vatteninstallation tillämpas,  

se www.säkervatten.se.

BOVERKETS BYGGREGLER
Boverkets Byggregler utgör Sveriges aktuella byggregler. De 

föreskriver och ger allmänna råd om hur utrymmen med krav 

på vattentäta eller vattenavvisande skikt skall och bör utföras).

Kraven:

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning 

skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt från att komma i 

kontakt med material som inte tål fukt. I detta fall bör det  

vattentäta skiktet vara större än 1 000 000 s/m. 

Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, kondens 

eller hög luftfuktighet skall ha ett vattenavvisande ytskikt.

Underlag för vattentäta skikt skall vara lämpliga för denna 

användning.

Föreliggande anvisningar förutsätter att samtliga krav

i BBR och BBV 15:1 uppfylls.

Knauf Våtrumssystem uppfyller kraven i BBR samt  

rekommendationerna i BBV 15:1. Knauf Våtrumssystem är  

speciellt framtaget och anpassat för de specifika svenska  

nationella branschkraven.

Standarder
ETAG 022 är den provningsmetod för tätskiktssystem som nu 
gäller i hela EU inklusive Norge, Island och Schweiz.

ETAG 022 består av följande tre delar:

• Del 1: vätskebaserade tätskikt

• Del 2: tätskiktsfolie

• Del 3: täta skivor

Knauf Våtrumssystem omfattar de två första av de tre  

ovanstående delarna (källor: BBR, BBV 15:1).

KVALITETSDOKUMENT
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av 

BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrums- 

ansvarig arbetsledare.

Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för 

det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och 

nyttjare/boende när arbetet är slutfört.

Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det 

av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för 

egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband 

med kvalitetsöversyn.

Fackmannamässigt utfört
Det betyder att branschregler och leverantörsanvisningar

skall följas.

Knaufs montageanvisningar måste följas och angivna 

produkter ska användas vid uppbyggnad av konstruk-

tionen - endast då anses arbetet utfört enligt gällande 

regler och rekommendationer, det vill säga fack- 

mannamässigt.

Våtrum som byggs med andra tätskiktssystem och  

ytskikt omfattas inte av denna vägledning.

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna

anvisning och dess hänvisningar till andra anvisningar.

GARANTIER OCH ANSVAR
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Vad är ett våtrum?
Ett våtrum är ett utrymme där golv- och väggytor helt eller 

delvis kan utsättas för återkommande vattenbegjutning.  

I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare 

avses endast golv.

FÖRBEREDELSER
Bearbetnings- och underlagstemperatur skall vara mellan 

+10°C till +25°C.

• Kontrollera att underlagen är rätt utförda innan arbetet  

 påbörjas.

 Underlaget skall vara bärkraftigt (se leverantörers  

 anvisningar), rent och torrt.

• Underlag och material skall inte ha temperaturer lägre än   

 +10°C.

• Samtliga krav på underlag, material och deras egenskaper   

 framgår av 15.1,  kapitel 3: underlag.

UNDERL AG PÅ VÄGG
Betong

Skall vara minst 2 månader gammal och vara gjuten mot en 

slät form. Spackla eventuella ojämnheter, sprickor och hålig-

heter. Använd Knauf Rotband Snabbspackel* till detta för att 

uppnå bäst resultat.

Cementhud skall alltid avlägsnas.

Lättbetong

Golv- och väggytor av lättbetong spacklas med Knauf Rotband 

Snabbspackel* eller putsas med Knauf Rotband Handgipsputs*.

Puts

Ytjämnhet för putsbruk skall motsvara putsstruktur 2-3 enligt 

kapitel LBS i AMA Hus 11. Knauf Rotband Handgipsputs* och 

Knauf Multi-Finish* kan användas som putsbruk i våtrum.

Spackel

Ytjämnhet för spackelmassor skall motsvara struktur 1-2 (enligt 

kapitel LBS i AMA Hus 11).

Knauf spackelmassor för väggar och som underlag för tätskikt 

och keramiska plattor i våtutrymmen som uppfyller kraven i 

BBV 15:1:

• Knauf Rotband Snabbspackel* – Idealisk för spackling och  

 utjämning av ojämna eller grova underlag som ny och 

 befintlig puts, murverk, betong och lättbetong, samt för   

 spackling av sprickor och hål.

• Knauf Multi-Finish* – för ojämna underlag av betong,  

 fogning av prefabricerade betongelement, lättbetong, puts,  

 gipsskivor.

• Knauf Montagegips* – För lagning av sprickor och hål i   

 väggar och tak.

• Knauf Uniflott Impregnerad* – för skarvspackling på  

 skivmaterial, ej för helspackling på andra ytor än gipsskivor.

Skivmaterial

Skivkonstruktioner byggs upp av en fukttålig stomme och 

fukttåliga skivmaterial.

Godkända skivmaterial finns på www.bkr.se.

Väggkonstruktionen skall ha erfoderlig böjstyvhet, vilket 

framgår av skivtillverkarens/leverantörens Egenskapskrav för 

våtrumsskivori bostadsutrymmen.

Exempel på våtrumsskivor, antal lag och regelavstånd:

Norgips rekommenderar att alltid spackla skivskarvar med 

avsedd spackelremsa och våtrumsspackel. 

UNDERL AG PÅ GOLV
Betong

Skall vara minst 2 månader gammal och ha en brädriven  

ytstruktur eller motsvarande.

Sprickor, håligheter och ojämnheter spacklas med Knauf 

Golvavjämningsmassa fiberförstärkt eller lämpligt  

cementbruk.

Cementhud skall alltid avlägsnas.

AVJÄMNINGSMASSA
Knauf Golvavjämningsmassa*, 5-40 mm, och Knauf Golv- 

avjämningsmassa Fiberförstärkt*, 2-15 mm (minst 5 mm på 

träunderlag), är självutjämnande flytande spackelmassor som 

passar att gjuta in golvvärme med. 

Skivmaterial

För bjälklagsförstyvning med skivkonstruktion, se skivleveran-

törers anvisningar.

FÖRBEHANDLING GOLV
Värmegolv

En behörig elektriker skall utföra montering av elburen  

golvvärme. Golvvärmesystem skall förläggas enligt tillverka-

rens anvisningar med eventuell förläggningsritning.

Likväl skall drift och start av system utföras enligt respektive 

tillverkares råd och anvisningar.

Knauf Golvavjämningsmassa Fiberförstärkt* är utmärkta  

produkter för att gjuta in golvvärme. När en elvärmekabel  

förekommer i konstruktionen måste minsta tjocklek vara  

15 mm av avjämningsmassan. Minst 5 mm avjämningsmassa 

måste finnas ovan elvärmekabeln.  

Vid vattenburen golvvärme skall minst 15 mm finnas ovan 

densamma.

VÅTRUMSSKIVA STOMME S300 STOMME S450

Aqua Panel, 13 mm 1 lag 1 lag

Humidboard, 13 mm 1 lag 2 lag
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Golvbrunn

Golvbrunnar skall alltid vara typgodkända enligt aktuell  

standard (se BBV 15:1). Så kallade väggnära brunnar skall  

dessutom vara provade och godkända enligt särskilt bransch-

godkännande (se BBV).

Samtliga golvbrunnar skall vara fastmonterade enligt till- 

verkarens anvisningar. De skall vara monterade vågrätt (tole-

rans +/- 2 mm, mätt från brunnscentrum till flänsens ytterkant) 

och på sådant sätt att anslutning av tätskiktet mot golvbrunnen 

kan göras i nivå med underlaget för tätskikt.

Golvbrunnar tillverkade före 1990 skall alltid bytas ut.
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VANLIGEN ÄLDRE HUS
Då golv- och väggytor utan utvändig isolering har direkt- 

kontakt med mark och inträngning av fukt eller vatten kan 

förekomma, medger reglerna ett undantag (BBV 15:1). Detta 

förekommer ofta vid renovering av äldre hus i källarplan.

Är fallet sådant kan applicering av tätskikt begränsas till  

golv- och väggytor som utsätts för kraftig vattenbelastning, 

som exempelvis vid en duschplats. Övriga ytor med direkt 

markkontakt kan då undantas kravet på tätskikt, vilka finns 

beskrivna i bygghandlingarna eller i egenkontrollsdokument. 

Undantagen förutsätter att golv- och väggmaterialet består  

av mineraliska material som tål fuktpåverkan.

VANLIGEN NYPRODUKTION
Då golv- och väggytor har underliggande eller utvändig  

isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering)  

skall tätskikt utföras på alla ytor i ett våtrum.

Det finns då ingen risk för kapillärsugning eller  

tillskjutande markfukt.

Bildkälla: Byggkeramikrådet, BBV 10:1

5

1. REGLERNAS TILLÄMPNING
Reglerna gäller för funktion och applicering av
tätskiktssystem på olika underlag då kakel,
klinker eller mosaik ska utgöra ytskikt på golv
och väggar i våtrum, såsom badrum och
duschrum i bostäder eller utrymmen med
motsvarande vattenbelastning. Reglerna kan
tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas
och liknande produkter används som ytskikt.

Reglerna tillämpas även för golv i toaletter
och för golv i tvättstugor samt för golv i utrym-
men med varmvattenberedare (BBR 6:5331).
Tätskikt från golv dras upp min. 50 mm på
vägg.

Både nyproduktion och renovering
omfattas av reglerna.

Reglerna gäller för ytskikt med keramiska
plattor monterade med fästmassa, bearbetad
med tandspackel till angiven tjocklek enligt
tunnskiktsteknik. Underlag kan vara av
betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet
spackel eller skivmaterial.

För vatten- och avloppsinstallationer ska
reglerna i VVS-företagens branschregler Säker
Vatteninstallation tillämpas.

Se www.sakervatten.se

2. KRAV PÅ VATTENTÄTHET
2.1 Branschreglernas krav
Branschreglerna avser detaljutförande med
hänsyn till myndighetskrav i Boverkets bygg-
regler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till
och med BFS 2008:6. 

Enligt föreliggande branschregler ska

samtliga golv- och väggytor med keramisk
beklädnad/beläggning i ett våtrum förses
med tätskiktssystem. Som våtrum betraktas
utrymmen där golv- och väggytor helt eller
delvis kan utsättas för återkommande vatten-
begjutning. I toaletter, tvättstugor och
utrymmen med varmvattenberedare avses
endast golv, om inte dessa rum är våtrum
enligt ovanstående.

Med vattentäta skikt enligt Boverkets
byggregler BBR avses i branschreglerna, BBV,
kakel- eller klinkerplattor monterade enligt
tunnskiktsteknik på tätskikt enligt ett tätskikts-
system som är godkänt av Byggkeramikrådet
efter provning vid ackrediterat laboratorium.
Provning utförs enligt Bilaga B. Endast hela
system provas.

2.2 Massivkonstruktioner mot mark
Då golv- och väggytor, utan underliggande/
utvändig isolering, står i direkt markkontakt
och där inträngning av vatten/ fukt kan före-
komma, medger reglerna undantag från
ovanstående krav, se fig 1. Denna frågeställ-
ning är vanlig vid renovering av äldre hus.
Tätskiktets utbredning kan här begränsas till
golv- och väggytor med kraftig vattenbelast-
ning, till exempel duschplats. Övriga ytor med
direkt markkontakt kan undantas från krav på
tätskikt. Undantag föreskrivs i bygghandling-
arna och förutsätter att golv- och väggmate-
rial i sin helhet består av mineraliskt material
som tål fuktpåverkan. 

Fördelning av ytor med, eller utan, tätskikt
bedöms i det enskilda fallet beroende på
konstruktionens utformning. Bedömning av
byggteknisk fackman kan vara nödvändig. 

FIGUR 1. Vanligen äldre hus.
Om golv och väggar med direkt markkontakt
saknar underliggande/utvändig isolering (kapillär-
brytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin
helhet består av mineraliskt material kan tätskikt
uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffu-
sion, transporteras genom konstruktionen utan att
stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid
duschplats eller liknande för att undvika lokal ned-
fuktning av konstruktionen.

FIGUR 2. Vanligen nyproduktion.
När golv och väggar har underliggande/utvändig
isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värme-
isolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum.
Här finns ingen risk för kapillärsugning eller till-
skjutande markfukt. 

Tätskikt endast lokalt
vid duschplats etc.

Tätskikt

Värmeisolering

Kapillärbrytande skikt

Bedömning av enskilda fall kan behöva göras av byggteknisk fackman.  

MASSIVKONSTRUKTION MOT MARK

Bildkälla: Byggkeramikrådet, BBV 10:1
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plattor monterade med fästmassa, bearbetad
med tandspackel till angiven tjocklek enligt
tunnskiktsteknik. Underlag kan vara av
betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet
spackel eller skivmaterial.

För vatten- och avloppsinstallationer ska
reglerna i VVS-företagens branschregler Säker
Vatteninstallation tillämpas.

Se www.sakervatten.se

2. KRAV PÅ VATTENTÄTHET
2.1 Branschreglernas krav
Branschreglerna avser detaljutförande med
hänsyn till myndighetskrav i Boverkets bygg-
regler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till
och med BFS 2008:6. 

Enligt föreliggande branschregler ska

samtliga golv- och väggytor med keramisk
beklädnad/beläggning i ett våtrum förses
med tätskiktssystem. Som våtrum betraktas
utrymmen där golv- och väggytor helt eller
delvis kan utsättas för återkommande vatten-
begjutning. I toaletter, tvättstugor och
utrymmen med varmvattenberedare avses
endast golv, om inte dessa rum är våtrum
enligt ovanstående.

Med vattentäta skikt enligt Boverkets
byggregler BBR avses i branschreglerna, BBV,
kakel- eller klinkerplattor monterade enligt
tunnskiktsteknik på tätskikt enligt ett tätskikts-
system som är godkänt av Byggkeramikrådet
efter provning vid ackrediterat laboratorium.
Provning utförs enligt Bilaga B. Endast hela
system provas.

2.2 Massivkonstruktioner mot mark
Då golv- och väggytor, utan underliggande/
utvändig isolering, står i direkt markkontakt
och där inträngning av vatten/ fukt kan före-
komma, medger reglerna undantag från
ovanstående krav, se fig 1. Denna frågeställ-
ning är vanlig vid renovering av äldre hus.
Tätskiktets utbredning kan här begränsas till
golv- och väggytor med kraftig vattenbelast-
ning, till exempel duschplats. Övriga ytor med
direkt markkontakt kan undantas från krav på
tätskikt. Undantag föreskrivs i bygghandling-
arna och förutsätter att golv- och väggmate-
rial i sin helhet består av mineraliskt material
som tål fuktpåverkan. 

Fördelning av ytor med, eller utan, tätskikt
bedöms i det enskilda fallet beroende på
konstruktionens utformning. Bedömning av
byggteknisk fackman kan vara nödvändig. 

FIGUR 1. Vanligen äldre hus.
Om golv och väggar med direkt markkontakt
saknar underliggande/utvändig isolering (kapillär-
brytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin
helhet består av mineraliskt material kan tätskikt
uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffu-
sion, transporteras genom konstruktionen utan att
stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid
duschplats eller liknande för att undvika lokal ned-
fuktning av konstruktionen.

FIGUR 2. Vanligen nyproduktion.
När golv och väggar har underliggande/utvändig
isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värme-
isolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum.
Här finns ingen risk för kapillärsugning eller till-
skjutande markfukt. 

Tätskikt endast lokalt
vid duschplats etc.

Tätskikt

Värmeisolering

Kapillärbrytande skikt

Bedömning av enskilda fall kan behöva göras av byggteknisk fackman.  

Tätskikt endast lokalt 
vid duschplats etc.

Tätskikt

Värmeisolering

Kapillärbrytande skikt
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BBV 14:1 delar in våtrummet i två zoner:

Våtzon 1
Väggar vid badkar och/eller dusch och väggytor minst en  

meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta.

Våtzon 2
Övriga väggytor.

TÄTHETSKL ASSER
•  VTgF = vattentäta golvsystem av folietyp

•  VTvF = vattentäta väggsystem av folietyp

•  VTg = övriga godkända tätskiktssystem för golv

•  VTv = övriga godkända tätskiktssystem för väggar

UPPFYLLER KRAVEN
Knauf Våtrumssystem är provat enligt ETAG 022 och uppfyller

kraven i BBV 15:1, vilket innebär att systemet kan användas i 

både våtzon 1 och 2:

• Knauf våtrumssystem folie - tätskiktssystem med  

 våtrumsfolie, uppfyller täthetsklass VTgF, VTvF.

• Knauf våtrumssystem rollbart- tätskiktssystem med  

 vätskebaserat tätskikt, uppfyller täthetsklass VTg och VTv.

• Knauf våtrumssystem folie systemet ger ett  

 ånggenomgångsmotstånd på ca. 3 880 000 s/m.

• Knauf våtrumssystem rollbart – ett rollat system för  

 fuktspärr i våtrum. Första delen utgör applicering på vägg   

 med Knauf Tätskiktsmassa.  

 Systemet ger en ångtäthet på cirka 3 320 000 s/m.

• Knauf våtrumssystem rollbart – ett rollat system för  

 fuktspärr i våtrum. Andra delen utgör applicering på golv   

 med Knauf Tätskiktsmassa. Systemet ger en ångtäthet   

 på cirka 3 160 000 s/m.

VÄLJ RÄT T TÄTSKIKT
Vid skivkonstruktion måste våtzon 1 beläggas med  

Knauf Våtrumssystem folie. Våtzon 2 kan beläggas med 

Knauf Våtrumssystem rollbart. 

Vid massivkonstruktion (till exempel konstruktion av  

betong, puts eller murverk) kan Knauf Våtrumssystem 

folie eller Knauf Våtrumssystem rollbart användas för  

hela utrymmet.

Bildkälla: Byggkeramikrådet, BBV 10:1

Övergång mellan tätskikt på skivunderlag

Rolla Knauf Våtrumsprimer fram till Knauf  Våtrumsfolies kant, täck därefter 
våtrumsprimern med Knauf Tätskiktsmassa som rollas ut minst 50 mm på  
våtrumsfolien (se markering).

Anslutning mot plastmatta/golv.
Uppvikets överkant ska vara minst 20 mm över
tätskiktets horisontella nivå.

6 BBV – branschregler

Hela golvet är våtzon 1

1 m

Våtzon 1
1 m

1 m

Våtzon 2 Våtzon 2Våtzon 1 Våtzon 1

Figur 5. Våtzonindelning våtrum.

2.1 Undantag vid massivkonstruktioner mot mark
Då golv- och väggytor utan underliggande/utvändig isolering står i 
direkt markkontakt och där inträngning av vatten/fukt kan förekomma, 
medger reglerna undantag från ovanstående krav, se figur 3 och 4. 
Denna frågeställning är vanlig vid renovering av äldre hus. Tätskiktets 
utbredning kan här begränsas till golv- och väggytor med kraftig 
vattenbelastning, till exempel duschplats.

Fördelning av ytor med, eller utan, tätskikt bedöms i det enskilda 
fallet beroende på konstruktionens utformning. Bedömning av bygg-
teknisk fackman kan vara nödvändig.

2.2 Våtrum indelas i våtzoner
Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter 
utanför dessa samt våtrummets hela golvyta, se figur 5. När badkar/
duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som 
ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/ dusch, inkl gavel, i våtzon 1.

Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas 
som tillhörande våtzon 1.
Våtzon 2 = Övriga väggytor.

Tätskikt endast lokalt
vid duschplats etc.

Figur 3. 
Om golv och väggar med direkt mark- 
kontakt saknar underliggande/utvändig 
isolering (kapillärbrytande skikt och/
eller värmeisolering) och i sin helhet 
består av mineraliskt material kan 
tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, 
i form av diffusion, transporteras genom 
konstruktionen utan att stoppas upp. 
Dock bör tätskikt utföras lokalt vid 
duschplats eller liknande för att undvika 
lokal nedfuktning av konstruktionen.

Tätskikt

Värmeisolering

Värme-
isolering

Kapillär-
brytande 
skikt

Figur 4. 
När golv och väggar har underliggande/
utvändig isolering (kapillärbrytande skikt 
och/eller värmeisolering) ska tätskikt 
utföras på alla ytor i våtrum. 

11BBV – branschregler

Försegling

Tätskikt

Försegling

Försegling

Tätskikt

Tätskikt

Figur 13. Hörn i skivvägg VTv. Figur 14. Anslutning mot 
plastmatta/golv.

Figur 15. Skarv i skivvägg VTv.

5.2 Förseglingar
Förseglingar är förstärkningar av tätskiktet där detta är nödvändigt 
på grund av ökad risk för rörelser, t.ex. vid vinklar, hörn, materialöver-
gångar eller vid rörgenomföringar.

Förseglingsmaterial kan vara vattentäta i sig själva eller bäddas in 
i flera lager av tjockflytande tätskikt. Vid skivkonstruktionen ska 
samtliga förseglingar förutom skivskarvar i våtzon 2 vara täta i sig 
själva. Förseglingsmaterial med samtliga tillhörande detaljer ska vara 
enligt tillverkarens monteringsanvisning.

Förseglingsmaterial ska vara märkta och vara möjliga att identi-
fiera som tillhörande aktuellt system.

5.2.1 Väggar
Förseglingar ska utföras vid

Massivväggar
Övergång mellan olika material, eller skarvar mellan element samt 
övergång mellan tätskikt på golv och vägg.

Skivväggar
Väggvinklar, hörn och skivskarvar, se figur 13 och 15.

5.2.2 Anslutning mot golvbrunn, trösklar och i golv/väggvinkel.
Försegling mot tröskel eller motsvarande ska ske genom uppvik av 
tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt 
golv, se figur 12.
Uppvikets överkant vid dörröppningen ska vara minst 20 mm över 
tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnens överkant. 

Keramisk platta

Mjukfog

Fästmassa

Tätskikt

Försegling

Figur 12. Avslutning mot tröskel.
(Tätskikt uppdraget till överkant      
keramisk platta).

Försegling

Tätskikt

Plastmatta

VÅTZONER OCH VÅTZONSINDELNING
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OBSERVERA!

Skivmaterial på golv skall inte utgöra direkt underlag för  

tätskikt. Konstruktionen måste vara helt styv, såväl på bjälk- 

lagets totala bärhet som  mellan bjälkarna. Svikt får inte  

förekomma. Bjälklaget skall även vara stabilt mot fuktrörelser  

i samband med variationer i den relativa fuktigheten (RF).  

För att minska risken för fuktrörelser och svikt på träbjälklag, 

kan dessa konstruktionsbeskrivningar användas.

Prima golvspånskivan med Knauf Specialhäftprimer. Fäst 

eventuellt armeringsnät på golvspånskivan. Spackla sedan 

med Knauf Golvavjämningsmassa eller Knauf Golvavjämnings-

massa Fiberförstärkt (beroende på typ av golvvärme) minst 

12 mm på lägsta punkt, det vill säga vid golvbrunnen. När en 

el värmekabel förekommer i konstruktionen måste minsta 

tjocklek vara 15 mm av avjämningsmassan. Minst 5 mm  

avjämningsmassa måste finnas ovan elvärmekabeln. Vid  

vattenburen golvvärme skall minst 15 mm finnas ovan  

densamma. För applicering av tätskikt, se monteringsanvisning 

på s. 18.

FIBERFÖRSTÄRKT  
GOLVAVJÄMNINGSMASSA

TRÄBJÄLKLAG S 300-600 MM*

GOLVSPÅNSKIVA 22 MM

KNAUF SPECIALHÄFTPRIMER

KNAUF ARMERINGSNÄT

VÄRMESLINGA

HUMIDBOARD

KNAUF SPECIALHÄFTPRIMER

BRUNN

KNAUF TÄTSKIKTSMASSA

KNAUF VÅTRUMSFOLIE

KNAUF KRAGMANSCHETT 

KLINKER

KAKEL

KNAUF FÖRSEGLINGSREMSA

KNAUF POWER SEAL

*Se skivleverantörens anvisningar

1 6

112

7 123

8 134

9 14

15

5

10

16

7 7

8
814

15

16
13

9

4

8

6

3

2

1

5

11

12

10

10

10

SKIVKONSTRUKTION
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Ytan på betongen skall vara brädriven, kontrollera att RF i  

betongen inte överstiger 90%. Slipa bort eventuella lösa  

partiklar och cementhud för att få en god vidhäftning för  

Knauf Startprimer. Dammsug noggrannt upp allt damm och 

lösa partiklar. Prima sedan golvet med Knauf Startprimer.  

Låt torka i cirka 2 timmar innan värmekabeln läggs ut.  

Spackla sedan med Knauf Golvavjämningsmassa med minst  

5 mm ovan kabeln. Vid vattenburen värme skall det vara minst 

15 mm ovan rör. För applicering av tätskikt, se monterings- 

anvisning på s. 22.

1 6 11

2 7

3 8

4 9 12

125 10

KNAUF TÄTSKIKTSMASSA 1:A LAGERBETONG VÄGG OCH GOLV

KNAUF SPECIALHÄFTTPRIMER

KNAUF GOLVAVJÄMNINGSMASSA

KNAUF VÅTRUMSPRIMER 1:A LAGER

KNAUF VÅTRUMSPRIMER 2:A LAGER

KNAUF TÄTSKIKTSMASSA 2:A LAGER

BRUNN

KNAUF KRAGMANSCHETT

KNAUF FÖRSEGLINGSREMSA ELAST

KNAUF FLEXFIX EXTRA 

KAKEL

KLINKER

(alt. Knauf Flexfix Snabb, Knauf Flexfix XXL 
eller Flexfix Marmor & Granit)

1

1

4

2

5

5

3

4

6

6

7

78

10

11
9

1010
11

12

13

MASSIVKONSTRUKTION



5:E UTGÅVAN DESEMBER 2017

18   NORGIPS   KNAUF VÅTRUMSSYSTEM FOLIE

Knauf våtrumssystem folie enligt ETAG 022 del II är ett folie-

system för fuktspärr i våtrum. Systemet monteras enklast kant 

i kant. Börja med väggar och golv och avsluta med att täta alla 

skarvar, vinklar, hörn och genomföringar allra sist. Var noga 

med att följa våra anvisningar steg för steg för korrekt  

montage. Systemet ger ett ånggenomgångsmotstånd på  

ca. 3 880 000 s/m.

Applicera ett lager Knauf Specialhäft-
primer på underlaget enligt produktens 
anvisningar. Torktid 4-12h.

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa på hela väggytan som skall 
beklädas med den första våden Knauf 
Våtrumsfolie. Använd roller eller pensel.  
3 kg Knauf Tätskiktsmassa räcker till ca 6 m².

Pressa ut luften som finns bakom Knauf 
Våtrumsfolie med en plastspackel, så 
att våtrumsfolien får 100% kontakt med 
Knauf Tätskiktsmassa. Skär sedan rent 
våden i väggvinkeln med en mattkniv.

Mät ut och kapa vådernas längd (från 
golv till tak). Beräkna sedan plats för 
eventuella rörgenom föringar. Mät upp 
och skär ut dessa.

Applicera rikligt med Knauf  
Tätskiktsmassa i golv- och vägg- 
vinkeln. Pensla eller rolla tätskiktsmassa 
minst 5 cm ut på golv och upp på vägg.

Montera våden kant i kant med den 
föregående.

Fortsätt våd för våd tills hela väggytan är 
klädd med Knauf Våtrumsfolie.

Fortsätt med nästa våd. Applicera rikligt 
med Knauf Tätskiktsmassa på väggytan 
och pressa fast våden i den blöta  
tätskiktsmassan.

Pressa fast den första våden Knauf 
Våtrums folie, enklast är att utgå från ett 
hörn. Viktigt att detta görs när Knauf 
Tätskiktsmassa är blöt.

Pressa ut all luft bakom våden med en 
plastspackel och säkerställ att det inte 
finns kvar glipor längs skarven.

PRIMNING MONTERA VÅTRUMSFOLIE

Applicera ett lager Knauf Specialhäft-
grund på underlaget. Låt torka enligt 
produktens anvisningar.

GOLVBRUNNSMANCHETT

Fortsätt vid golvbrunnen. Purusbrunn:  
Ta bort klämringen ur golvbrunnen och 
placera foten till puruskniven i brunnen. 
För andra brunnstyper se s. 26 och framåt.

PRIMNING

Mät upp och kapa golvvåderna så att de 
överlappar skarvremsorna i golvvinkeln. 
Beräkna sedan plats för ev. håltagningar 
för avloppsrör. Mät upp och skär ut 
dessa.

Montera den självhäftande Knauf  
Butyl manschetten över golvbrunnen 
och gör ett litet hål för styrtappen till 
puruskniven.

VÅTRUMSFOLIE

Applicera sedan rikligt med Knauf  
Tätskiktsmassa på den första ytan som 
skall täckas av Knauf Våtrumsfolie. 
Använd en roller eller pensel. 3 kg räcker 
till ca. 6 m2.

Applicera och jämna ut Knauf Power 
Seal över hela brunnsmanschetten med 
1,5-2 mm tandspackel. Applicera även 
Knauf Power Seal på ev. skarvremsa i 
golvinkeln.

1

5

9

13

6

10

14

7

11

15

8

12

16

2 3 4

PRESSA FAST 

MANSCHETTEN 

MOR UNDERLAGET 

MED EN PLAST-

SPACKEL ELLER 

METALLROLLER

FUKTA POWER SEAL 

MED SPRAYFLASKA 

FÖR ATT SÄKER-

STÄLLA OPTIMAL 

HÄRDNING AV 

LIMMET.
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VÅTRUMSFOLIE

Rulla omedelbart ut Knauf Våtrumsfolie 
i den blöta tätskiktsmassan och limmet. 
Våtrumsfolien skall rullas ut över hela 
golvytan samt golvbrunnen.  

Undvik att applicera massan på 
brunnsman schetten eller skarvremsan 
som är täckt med Knauf Power Seal. 
Åtgång minst 0,5kg/m2.

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa över ytan som skall täckas av våden. 
Använd roller eller pensel. Undvik att  
applicera tätskiktsmassa på ytor täckta 
med Knauf Power Seal.

Pressa fast våden i det blöta limmet och 
tätskikts massan. Säkerställ att all luft 
pressas ut under våden, den skall ha 
100% kontakt med limmet. Släta ut och 
försegla skarven med Knauf Power Seal.

Fortsätt med nästa golvvåd. Applicera  
och sprid ut Knauf Power Seal på 
vådernas överlappsmarkering samt på 
skarvremsan i golvvinkeln. Använd 1,5-2 
mm tandspackel.

Våderna pressas fast i det blöta limmet. 
Säkerställ att all luft pressas ut under 
våden så att den får 100% kontakt med 
limmet. 

FÖRSEGLA SKARVAR

Vid montering kant i kant skall skarvarna 
tätas med Knauf Förseglingsremsa. 
Applicera Knauf Power Seal över skarven 
inom markeringen. 

Tryck därefter fast Knauf Förseglings- 
remsa i det blöta limmet.

17

21

25

18

22

19

23

20

Vattna Power Seal med sprayflaska för 
att säkerställa jämn och snabb härdning. 
Speciellt viktigt vid torra miljöer, under 
50% relativ fuktighet.

Den färdiga skarven ska ha helt fyllda hål 
och kanterna helt inbäddade i limmet.

Sprid limmet med 3mm limspridare. 
Säkerställ så att tillräckligt med power 
seal används så hela ytan täcks samt 
någon cm utanför markeringen. Pressa 
fast remsan för 100% kontakt med 
underlaget.

Applicera Power Seal i golv/vägg vinkeln. 
Släta ut limmet i vinkeln för att försegla 
skarven. fortsätt sedan med Power Seal 
längs hela vinkeln.

GOLV- OCH VÄGGVINKLAR

Försegla kanterna på remsan. Säkerställ 
att tillräckligt med Power Seal har  
använts genom att kontrollera att 
remsans alla hål har fyllts och att  
kanterna är helt inbäddade i limmet.

Applicera Knauf Power Seal runt röret 
som skall täckas av rörmanschetten. 
Sprid med 3mm limspridare.

Montea manchetten i det blöta limmet. 
Pressa ordentligt med en plastspackel 
för att säkerställa vidhäftning och 100% 
kontakt med underlaget. 

Var noga med att välja lämplig storlek på 
Knauf Kragmanchett. Se till att röret täcks 
av minst 3 mm gummi. Försegla kanterna 
på manchetten och kontrollera att alla 
hål är fyllda med lim.

24

26 27 28

29 30 31 32

EN TUB KNAUF  

POWER SEAL RÄCKER 

TILL CIRKA 3 LÖPMETER 

MED 120 MM FÖRSEG-

LINGSTEJP OCH  

3 MM TANDSPACKEL. 

= CA. 0,3 M2

EN TUB KNAUF  

POWER SEAL RÄCKER 

TILL CIRKA 3 LÖPMETER 

MED 120 MM FÖRSEG-

LINGSTEJP OCH  

3 MM TANDSPACKEL. 

= CA. 0,3 M2

ÄVEN GOLVET  

KAN MONTERAS  

MED VÅDERNA  

KANT I KANT OCH  

FÖRSEGLAS  

MED REMSA.

LÅT NU TORKA  

TILL DAGEN  

EFTER.

FUKTA YTAN.
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RÖRGENOMFÖRINGAR GOLVBRUNN

INNER- OCH YTTERHÖRN

1

Använd ordentligt med kraft för att 
säkerställa vidhäftning och 100% kontakt 
med underlaget. Pressa med plastspackel 
eller roller.

Säkerställ att alla hål i hörnen är fyllda 
med lim och att kanterna är ordentligt 
inbäddade i limmet. 

Applicera och sprid rikligt med Power 
seal med en 3 mm limspridare. Möt 
med Knauf inner/ytterhörn så att limmet 
täcker ytan + någon cm.

Kontrollera att alla skarvar & förseglingar 
är ordentligt inbäddade i lim och att 
inga veck eller glipor finns. Låt torka 12 
timmar innan plattsättning. Tätskiktet kan 
vattenbelastas tidigast efter 7 dygn. 

Mät ut en våglinje mitt på väggytan och 
utgå från den.

Applicera ett tunt kontaktskikt med 
Knauf Flexfix Extra på underlaget och på 
plattornas baksida.

Stryk ut fästmassan på underlaget  
med en slät spackel eller murslev och  
dra ut den med en tandspackel. Den  
utkammade fästmassan har en öppentid 
på ca 30-40 minuter och får inte yttorka.

Börja vid ett vägghörn utmed våglinjen 
och tryck fast plattorna i fästmassan. 
Efter applicering bör några plattor  
avlägsnas för vidhäftningskontroll.  
Baksidan av plattan skall då vara helt 
täckt av fästmassa.

Avlägsna överskott av fästmassan till 
halva fogens djup. Foga med Knauf  
Flexfog Allround, men undvik vinklar  
och hörn, rör och snickerier etc. Mot 
dessa skall istället Knauf Sanitetssilikon 
användas som mjukfog.

Därefter kan kakelramen monteras över 
brunnen. 

Placera klämringen över brunnen och ta 
sedan hjälp av den medföljande silen för 
att trycka ned klämringen i sitt rätta läge.

Ta upp foten till puruskniven ur brunnen. 
Applicera power seal under duk kanten 
för att säkra den mot brunnen. fukta den 
för att säkerställa korrekt härdning.

Montera puruskniven på styrpinnen och 
skär upp våtrumsfolien över golvbrunnen. 

Fortsätt nu med brunnen. Skär ett litet 
hål för purusknivens styrpinne så att 
kniven kan monteras.

Applicera Knauf Power Seal runt avlopps-
röret. Sprid ut med 3mm limspridare.

Säkerställ att alla hål i manchetten är 
fyllda och att kanterna är helt inbäddade i 
limmet. Pressa fast manschetten i under-
laget för att säkerställa 100% vidhäftning.

KAKELSÄTTNING

FOGNING

1

5

9

13

6

10

14

7

11

15

8

12

16

2 3 4

OBS!
FUKTA YTAN MED  

EN SPRAYFLASKA FÖR 

ATT SÄKERSTÄLLA 

GOD HÄRDNING.

OBS!
FUKTA YTAN MED  

EN SPRAYFLASKA FÖR 

ATT SÄKERSTÄLLA 

GOD HÄRDNING.

FOGNINGEN PÅBÖRJAS 

NORMALT DAGEN EFTER 

PLATTORNA MONTERATS 

ELLER NÄR FÄSTMASSAN 

TORKAT. 

OBS!
FÖLJ ALLTID  

BRUNNSLEVERAN- 

TÖRENS ANVISNINGAR 

FÖR RESPEKTIVE 

BRUNNSMODELL.

TIPS!
PLACERA EFTERKOMMANDE 

PLATTA KANT I KANT MED 

DEN FÖREGÅENDE OCH 

PRESSA SEDAN UT DEN TILL 

RÄTT POSITION. DÅ 

SLIPPER DU FÅ FÄSTMASSA 

I FOGEN.
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MJUKFOGNING

PLATTSÄTTNING

Finrengör med torr trasa när fogen torkat.Rengör plattorna med en fuktad, styv 
svamp. 

Tryck fast plattorna med en vridande 
rörelse så att full fixfyllnad erhålls under 
plattorna. Efter applicering bör några 
plattor avlägsnas för vidhäftningskontroll, 
där baksidorna skall vara helt täckta av 
fästmassa.

Foga med Knauf Sanitetssilikon i vinklar 
och hörn, mot rör och snickerier etc.  

Använd gärna maskeringstejp för att få en 
jämn och fin fog. Vi rekommenderar alltid 
att bottningslist används för att undvika 
trepunktsfäste vid fogning.

Eftersläta fogen inom 20 minuter med en 
fogpinne doppad i såpvatten. 

Applicera ett tunt kontaktskikt Knauf 
Flexfix Extra på underlaget och på  
plattornas baksida. Stryk ut fästmassan 
med en slät spackel eller murslev. 

Använd en tandspackel med fixkammens 
tandade sida för att dra ut massan. Den 
utkammade fästmassan har en öppentid 
på ca 30-40 minuter och får inte yttorka.

Foga med Knauf Flexfog Allround enligt 
förpackningsinstruktioner men undvik 
vinklar och hörn, rör och snickerier etc. 
Mot dessa skall istället Knauf Sanitets- 
silikon användas.

Foga med Knauf Sanitetssilikon i vinklar 
och hörn, mot rör och snickerier etc.  

Rengör först plattorna med en fuktad, 
styv svamp.

Gör slutligen rent hela ytan med en mjuk, 
torr trasa efter att fogen torkat.

Eftersläta fogen inom 20 minuter med en 
fogpinne doppad i såpvatten. 

Upprepa proceduren tills hela golvytan 
är täckt av Knauf Våtrumsfolie. Säkerställ 
slutligen att varje skarv är förseglad med 
Knauf Power Seal.

FOGNING MJUKFOGNING

17

21

25

29

22

26

30

23

27

24

28

18 19 20

OBS!
KONTROLLERA  

TORKTID FÖR  

RESPEKTIVE FIX OCH 

FOG INNAN RUMMET 

TAS I BRUK.
DEN FÄRDIGA YTAN 

KAN VATTENBELASTAS 

TIDIGAST EFTER 7 DYGN. 

VID KLIMAT UNDER 50% 

RELATIV FUKTIGHET OCH 

UNDER 23°C FÖRLÄNGS 

HÄRDTIDEN YTTERLIGARE.
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PRIMNING

VÄGG

Knauf våtrumssystem rollbart enligt ETAG 022 del I – ett rollat system för fuktspärr i våtrum.  

Första delen utgör applicering på vägg med Knauf Tätskiktsmassa. Systemet ger en ångtäthet på cirka 3 320 000 s/m. 

Applicera ytterligare ett lager Knauf 
Våtrumsprimer med minst 100 g/m2. 
Total åtgång är minst 200 g/m2 för att 
uppnå erfoderlig ångtäthet.

Låt den färdiga ytan torka helt innan strykning med två lager tätskiktsmassa. Under tiden 
fortsätter du med montering av övriga detaljer

Pressa fast Knauf Förseglingremsa Elast i 
det våta tätskiktet.

INNER- OCH YTTERHÖRN

Säkerställ att det inte finns några glipor 
eller luftbubblor med en spackel eller 
spackelspade.

Täck Knauf Förseglingsremsa Elast helt 
med ett lager Knauf Tätskiktsmassa. 
Använd en roller eller pensel.

Applicera första lagret Knauf Våtrums-
primer. Åtgång minst 100 g/m2. Låt torka 
minst 2 timmar.

 RESULTAT PRIMNING

Stryk ut ett flödigt skikt Knauf Tätskikts-
massa i väggvinkeln med en roller eller 
pensel. 

VÄGGVINKLAR

Applicera ett flödigt skikt Knauf  
Tätskiktsmassa med en pensel eller roller 
i skarvarna på Humidboardskivorna.

VÄGGSKARVAR

Applicera ett flödigt skikt Knauf  
Tätskiktsmassa i golvvinkeln med hjälp av 
en pensel eller roller.

GOLVVINKLAR

Placera Knauf Förseglingsremsa Elast i 
det det våta tätskiktet. Säkerställ att det 
inte bildas bubblor eller glipor, genom 
att pressa fast med en spackel eller 
spackelspade.

Täck Knauf Förseglingsremsa Elast helt 
med ett lager Knauf Tätskiktsmassa. 
Använd en roller eller pensel.

Täck hörnet helt med ett lager Knauf 
Tätskiktsmassa. Använd en pensel eller 
roller.

Pressa fast Knauf Inner- och Ytterhörn 
Elast i det blöta tätskiktet och säkerställ 
att det inte finns kvar glipor eller luft-
bubblor.

Släta ut och ta bort de sista luftbubblor-
na eller gliporna med en spackel eller 
spackelspade.

Applicera ett flödigt skikt Knauf Tätskikts-
massa med en pensel eller roller i inner- 
och ytterhörn.

1

3

7

11

8 9

13

10

14

4 5 6

2

ÅTGÅNG KNAUF  

TÄTSKIKTSMASSA:  

CA. 0,5KG/M2

12
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 RÖRGENOMFÖRINGAR

Var noga med att välja en lämplig storlek 
på Knauf Kragmanchett. Se till att röret 
täcks av minst 3 mm gummi.

Applicera Knauf Tätskiktsmassa över hela 
väggytorna, även över remsor och rör-
genomföringar. Använd en roller som ger 
ett flödigt skikt. Åtgång 0,5 kg per m2. Låt 
torka tills ytan är helt torr, ca 4-6 h.

Applicera ett flödigt skikt Knauf Tätskikts-
massa runt rörgenomföringar med en 
pensel eller roller.

Applicera 0,5 kg/m² Knauf Tätskiktsmassa 
 ytterligare en gång över hela väggytorna. 
Total åtgång är 1,0 kg/m² efter två 
strykningar.

Montera Knauf Kragmanchetter över 
rören och pressa fast dem i det blöta 
tätskiktet. Säkerställ att inga bubblor eller 
glipor finns kvar. 

Täck sedan Knauf Kragmanchett helt 
med ett lager Knauf Tätskiktsmassa. 
Använd en pensel eller roller.

Låt den färdiga ytan torka minst 12 tim-
mar innan plattsättning påbörjas. Normalt 
på börjas denna först dagen efter.

Applicera ett tunt kontaktskikt Knauf 
Flexfix Extra på underlaget och på plat-
tornas baksida.

Stryk ut fästmassan på underlaget med 
en slät spackel eller murslev, dra sedan 
ut den med en tandspackel. Den utkam-
made fästmassan har en öppentid på ca 
30-40 minuter och får inte yttorka.

Börja vid ett vägghörn och tryck fast 
efterkommande platta kant i kant med 
den föregående. Pressa sedan ut plattan 
till rätt position. Efter appliceringen bör 
några plattor avlägsnas för vidhäftnings-
kontroll, där baksidorna skall vara helt 
täckta av fästmassa.

Avlägsna överskott av fästmassan till 
halva fogens djup. Foga med Knauf 
Flexfog Allround men undvik vinklar och 
hörn, rör och snickerier etc. Mot dessa 
skall istället Knauf Sanitetssilikon fogas.

VÄGGAR

KAKELSÄTTNING

Rengör plattorna med en fuktad, styv 
svamp. Finrengör sedan med torr trasa 
när fogen torkat.

Placera Knauf Förseglingremsa Elast i det 
våta tätskiktet. Säkerställ att det inte bildas 
bubblor eller glipor genom att pressa 
fast remsan med hjälp av en spackel eller 
spackelspade.

Täck Knauf Förseglingsremsa Elast med 
ett lager Knauf Tätskiktsmassa. Använd en 
roller eller pensel.

15
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28
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21

25

18

22

26OBS!
TIDIGAST  

VATTENBELAST-

NING EFTER  

12 TIMMAR.

FOGNINGEN PÅBÖRJAS 

NORMALT DAGEN EFTER 

PLATTORNA MONTERATS 

ELLER NÄR FÄSTMASSAN 

TORKAT. 

TIPS!
MONTERA  PLATTORNA 

KANT I KANT OCH 

JUSTERA SEDAN TILL 

RÄTT PLATS. DÅ  

UNDVIKER DU ATT  

FYLLA FOGEN MED FIX.

TIPS!
MÄT UT EN PAPP SKIVA OM 

40X40 CM OCH APPLICERA 

TÄTSKIKTSMASSA PÅ 

DENNA. VÄG HINKEN FÖRE 

OCH EFTER FÖR ATT SE HUR 

MYCKET MASSA DU ANVÄNT.
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GOLV

Knauf våtrumssystem rollbart enligt ETAG 022 del I - ett rollat system för fuktspärr i våtrum.  

Andra delen utgör applicering på golv med Knauf Tätskiktsmassa. Systemet ger en ångtäthet på cirka 3 160 000 s/m. 

Gör ett litet hål i manschetten för styr-
tappen till Puruskniven. Tryck sedan fast 
manschetten ordentligt på golvet.

Applicera slutligen Knauf Tätskiktsmassa 
över hela manschetten.

Total åtgång är 200 g/m2 för att uppnå 
erfoderlig ångtäthet.

Purusbrunn: Montera foten till puruskniv-
en i brunnen. Avlägsna skyddspappret på 
Knauf Butylmanschett (självhäftande) och 
centrera den sedan över brunnen.

Applicera Knauf Tätskiktsmassa med 
0,5 kg/m² ytterligare en gång över hela 
golvytan, total åtgång är 1,0 kg/m² efter 
två strykningar. 

Ta upp foten till puruskniven ur brunnen.

Applicera Knauf Tätskiktsmassa över  
hela golvytan, även över remsor, 
rörgenomföringar samt hela golvbrunns-
manschetten. Använd en roller som ger 
ett flödigt skikt. Åtgång per strykning:  
0,5 kg/m². 

RÖRGENOMFÖRINGAR

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts-
massa runt avloppsröret. Använd en 
roller eller pensel. Montera sedan Knauf 
Kragmanschett i det blöta tätskiktet och 
pressa ut ev. bubblor.

Låt torka minst 12 timmar innan platt-
sättning påbörjas, vilken normalt först 
påbörjas dagen efter.

Tryck till kanterna på manschetten ner 
i brunnen.

Tryck ned klämringen i sitt rätta läge. Lägg klämringen tillsammans med golv-
brunnssilen centrerat över golvbrunnen.

GOLVBRUNNSMANSCHETT

Applicera första lagret Knauf Våtrumspri-
mer, åtgång minst 100 g/m2. Låt torka 
ca 2 h innan nästa lager appliceras med 
minst 100 g/m2. 

GOLV

GOLVBRUNN

Montera puruskniven på styrtappen.  
Skär hål med kniven.

KLINKERLÄGGNING

Applicera ett tunt kontaktskikt Knauf 
Flexfix på underlaget och på plattornas 
baksida. Stryk ut fästmassan på under- 
laget med en slät spackel eller murslev. 

Använd en tandspackel med fixkammens 
tandade sida för att dra ut massan. Den 
utkammade fästmassan har en öppentid 
på ca 30-40 minuter och får inte yttorka.

PRIMNING
1
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ANVÄND MINST 

0,5KG/M2  

TÄTSKIKTSMASSA

TORKTID CA  

4–6 H, TILLS  

HELA YTAN  

ÄR TORR.

OBS!
FÖLJ ALLTID BRUNNS-

LEVERANTÖRENS  

ANVISNINGAR FÖR 

RESPEKTIVE  

BRUNNSMODELL.

OBS!
TIDIGAST VATTEN-

BELASTNING  

EFTER 12 TIMMAR.
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PRIMNING

Rengör plattorna med en fuktad, styv 
svamp.

Fogningen kan normalt ske dagen efter 
plattorna monterats eller när fästmassan 
har torkat. Avlägsna överskott av fäst-
massan till halva fogens djup. 

Eftersläta fogen inom 20 minuter med en 
fogpinne doppad i såpvatten. 

Tryck fast plattorna i den våta fästmassan. 
Efter appliceringen bör några plattor 
avlägsnas för vidhäftningskontroll, där 
baksidorna ska vara helt täckta av 
fästmassa.

Foga med Knauf Flexfog Allround enligt 
instruk tioner på förpackningen, men 
undvik vinklar och hörn, rör och snick-
erier etc. Mot dessa skall istället Knauf 
Sanitetssilikon användas.

Finrengör med torr trasa när fogen 
torkat.

Använd gärna maskeringstejp för att få 
en jämn och fin fog. Vi rekommenderar 
alltid att bottningslist används för att 
undvika trepunktsfäste vid fogning.

FOGNING 

Foga med Knauf Sanitetssilikon i vinklar 
och hörn, mot rör och snickerier etc. Gör 
detta både för golv och vägg.

MJUKFOGNING

20

24

21 22 23

OBS!
KONTROLLERA TORKTID 

FÖR RESPEKTIVE FIX OCH 

FOG INNAN RUMMET TAS 

I BRUK.

TIPS!
MONTERA PLATTORNA 

KANT I KANT OCH  

JUSTERA SEDAN TILL 

RÄTT PLATS.  

DÅ UNDVIKER DU ATT 

FYLLA FOGEN MED FIX.

17 18 19



5:E UTGÅVAN DESEMBER 2017

26   NORGIPS   ALTERNATIVE MONTAGEANVISNINGAR 

KNAUF VÅTRUMSSYSTEM ROLLBART

Nedan följer alternativa lösningar till förslutning av vägg- och golvvinklar med Knauf Förseglingsremsa, 

där a) utgörs av Knauf Tätskiktsmassa och b) utgörs av Knauf Power Seal. Välj en av dessa alternativ.

Vägg

Golv

Nedan följer en alternativ lösning till montering med Knauf Golvbrunnsmanschett Elast.

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa på ytan runt brunnen. Använd en 
roller eller pensel.

Låt ytan torka enligt moment 8 på sid 20 
innan brunnen skärs upp. Använd bruks-
anvisning för aktuell golvbrunn.

Pressa fast Knauf Golvbrunnsmanchett 
Elast i det blöta tätskiktet.

Försegla kanterna med Knauf Tätskikts-
massa.

Applicera två lager tätskiktsmassa över 
hela golvytan och på Knauf Golvbrunns-
manschett enligt moment 7 på s. 20.

VÄGGSKARV & VÄGGVINKEL 
MED KNAUF FÖRSEGLINGSREMSA
– MOMENT 10-16 PÅ SID 22

GOLVVINKEL MED 
KNAUF FÖRSEGLINGREMSA
– MOMENT 7-9 PÅ SID 22

Väggvinklar och skivskarvar kan även förseglas med Knauf Förseglingsremsa i det rollade systemet.  
Båda typerna av för seglingsremsor kan antingen monteras med Knauf Tätskiktsmassa eller Knauf Power Seal.

Golvvinklarna i det rollade systemet kan även de förseglas med Knauf Förseglingsremsa, antingen med Knauf Tätskiktsmassa  
eller med Knauf Power Seal.

A A AB B B

GOLVBRUNNSMANSCHETT MED 
KNAUF GOLVBRUNNSMANSCHETT 
ELAST – MOMENT 3-8 PÅ SID 24

1

1

1

4

2

2

2

5

3

3

3

A A A

B B B

EN TUB KNAUF POWER 

SEAL RÄCKER TILL CIRKA 

5 LÖPMETER MED 120 MM 

FÖRSEGLINGSTEJP OCH 

1,5-2 MM TANDSPACKEL  

= CA. 0,6 M2

ÅTGÅNG KNAUF 

TÄTSKIKTSMASSA: 

CA. 0,5KG/M2

OBS!
FÖLJ ALLTID  

BRUNNS LEVERANTÖRENS 

ANVISNINGAR FÖR  

RESPEKTIVE  

BRUNNSMODELL.

FORTSÄTT DÄREFTER MED 
MOMENT 10 PÅ S. 23
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KNAUF VÅTRUMSSYSTEM FOLIE

Vägg

I foliesystemet kan våderna monteras med minst 5 cm överlapp istället för kant i kant. Välj antingen alternativet med a) Knauf 

Tätskiktsmassa, eller med b) Knauf Power Seal.

VÄGGSKARV MED
KNAUF FÖRSEGLINGSREMSA  
ELAST – MOMENT 11-13 PÅ SID 18

Applicera rikligt med Knauf Tätskiktsmassa 
 enligt moment 7 på sid 14. Undvik att  
applicera in på föregående våd.

Applicera Knauf Power Seal i det marke-
rade överlappsområdet på folien.

Använd en limspridare med 1,5-2 
mm tandning för att sprida ut limmet. 
Säkerställ att limmet täcker minst 5 cm 
in på våden.

Pressa fast nästa våd i det blöta limmet 
och säkerställ att det inte finns några 
luftbubblor eller glipor kvar.

Försegla slutligen skarven ordentligt med 
Knauf Power Seal.

Försegla remsans kanter med ett lager 
Knauf Tätskiktsmassa eller Knauf Power 
Seal.

Pressa fast remsan i det blöta limmet. 
Säkerställ att det inte finns glipor eller luft 
kvar under remsan.

Applicera rikligt med Knauf Tätskiktsmassa 
eller Knauf Power Seal över skarven.  
Följ markeringarna på våderna.

VÄGGSKARV  MED 
KNAUF POWER SEAL
– MOMENT 7 PÅ SID 18

1

1

4

2

2

5

3

3

EN TUB KNAUF POWER 

SEAL RÄCKER TILL CIRKA 

5 LÖPMETER MED 120 MM 

FÖRSEGLINGSTEJP OCH 

1,5-2 MM TANDSPACKEL  

= CA. 0,6 M2

FORTSÄTT SEDAN MED 
MOMENT 14 PÅ S. 11

FORTSÄTT SEDAN MED 
MOMENT 14 PÅ S. 18
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KNAUF VÅTRUMSSYSTEM FOLIE

Nedan följer en alternativ lösning till montering av Golvbrunnsmanschett.  

Golvbrunnen kan även förseglas med Knauf Golvbrunnsmanschett Elast.

GOLVBRUNNSMANSCHETT MED 
KNAUF GOLVBRUNNSMANSCHETT 
ELAST – MOMENT 3-8 PÅ SID 16

Pressa fast Golvbrunnsmanchetten i 
det blöta limmet och säkerställ att inga 
luftbubblor eller glipor finns kvar.

Applicera Knauf Power Seal på  
Golvbrunnsmanchetten.

Använd en limspridare med 2 mm  
tandning för att sprida ut Knauf  
Power Seal.

Applicera sedan rikligt med Knauf 
Tätskiktsmassa på ytan som ska täckas 
med Knauf Våtrumsfolie. 3kg räcker till 
ca. 6m².

Rulla omedelbart ut Knauf Våtrumsfolie i 
det blöta limmet.

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa på ytan runt golvbrunnen.  
Säkerställ att ytan täcker storleken på 
Knauf Golvbrunnsmanchett Elast.

ÅTGÅNG KNAUF 

TÄTSKIKTSMASSA: 

CA. 0,5KG/M2

OBS!
UNDVIK ATT APPLICERA 

TÄTSKIKTSMASSA PÅ 

YTAN SOM TÄCKTS AV 

POWER SEAL.

OBS!
FÖLJ ALLTID BRUNNS-

LEVERANTÖRENS  

ANVISNINGAR FÖR  

RESPEKTIVE 

BRUNNSMODELL.

FORTSÄTT SEDAN MED 
MOMENT 9 PÅ S. 17

1

4

2

5

3

6
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ROLLAT SYSTEM

Nedan finner du montageanvisningar för Blücher Golvbrunn i Knauf våtrumssystem rollbart enligt ETAG 022  

del I – ett rollat system för fuktspärr i våtrum.

Gör ett litet hål i mitten av Knauf  
Butyl manschett, avlägsna skyddspappret 
och placera manschetten centrerat över 
brunnen.

Pressa fast Knauf Butylmanchett på  
golvet och släta ut ev. veck och bubblor.

Rolla Knauf Tätskiktsmassa över 
manschetten och hela golvytan.  
Åtgång 0,5kg/m². Låt torka minst 4-6 h.

Montera foten till Blüchers skärmall i 
golvbrunnen.

Skär små snitt från markeringen in mot 
mitten av brunnen. Tryck noggrant ner 
Brunnsmanschettens kanter i brunnen.

GOLVVINKLAR

Placera klämringen över skruvhålen. 
Säkerställ att brunnsmanschetten inte viks 
eller hamnar snett under ringen. Skruva 
fast runt om.

Placera ev. klinkerram över hålet enligt 
leverantörens anvisningar.

Markera hålen med en penna och a 
vlägsna skärmallen.

Montera Blüchers skärmall på foten i 
brunnen.

Skär ut brunnen längs skärmallens insida. 
Ta ur skärbiten och återmontera skär-
mallen. Säkerställ att mallens markeringar 
stämmer med foten i brunnen.

Applicera Knauf Tätskiktsmassa med 
0,5 kg/m² ytterligare en gång över hela 
golvytan, totalt 1,0 kg/m² efter två  
strykningar. Låt torka ytterligare 4-6 h 
innan brunnen skärs ut.

1
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6 7 8

2 3 4

INNAN KLINKER-

SÄTTNING SKALL 

YTAN TORKA I 

MINST 12H.

FORTSÄTT SEDAN MED 
MOMENT 15 PÅ S. 24

BLÜCHER MED ROLLAT SYSTEM
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FOLIESYSTEM

Montageanvisningar för Blücher golvbrunn med Knauf våtrumssystem folie enligt ETAG 022  

del II – ett foliesystem för fuktspärr i våtrum. 

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa på den första ytan som skall täckas 
av Knauf Våtrumsfolie. Använd en roller 
eller pensel. 3 kg räcker till ca. 6 m2.

Pressa fast våden i det blöta limmet.  
Säkerställ att all luft pressas ut under 
våden så att den får 100% kontakt med 
limmet. 

Pressa fast Knauf Butylmanschett mot 
golvet och släta ut ev. veck och bubblor.

Montera skärmallen med vingmuttern 
och skär försiktigt ut golvbrunnen längs 
skär mallens insida. 

Applicera och jämna ut Knauf Power Seal 
över hela brunnsmanschetten med en 
limspridare, 1,5 mm tandning.

Rulla omedelbart ut Knauf Våtrumsfolie 
i den blöta tätskiktsmassan och limmet. 
Våtrumsfolien skall rullas ut över hela 
golvytan samt golvbrunnen. 

Ta ur skärbiten och återmontera skär-
mallen. Säkerställ att mallens markeringar 
stämmer med foten i brunnen.

Markera hålen med en penna och 
avlägsna skärmallen.

Skär små snitt från markeringen in mot 
 mitten. Tryck noggrant ned brunns-
manschettens kanter i brunnen.

Placera klämringen över skruvhålen. 
Säkerställ att brunnsmanschetten inte 
viks eller hamnar snett under ringen. 
Skruva fast runt om.

Placera ev. klinkerram över hålet enligt 
leveran törens anvisningar.

Montera foten till Blüchers skärmall i 
golvbrunnen.

Gör ett litet hål i mitten av Knauf Butyl-
manschett, avlägsna skyddspappret och 
placera manschetten centrerat över 
brunnen.
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OBS!
FÖLJ ALLTID BRUNNS-

LEVERANTÖRENS 

ANVISNINGAR FÖR 

RESPEKTIVE BRUNNS-

MODELL.

FORTSÄTT DÄREFTER MED 
MOMENT 21 PÅ S. 21

EN TUB KNAUF POWER 

SEAL RÄCKER TILL CIRKA 

5 LÖPMETER MED 120 MM 

FÖRSEGLINGSTEJP OCH 

1,5-2 MM TANDSPACKEL  

= CA. 0,6 M2

OBS!
UNDVIK ATT APPLICERA  

MASSAN PÅ BRUNNS-

MANSCHETTEN ELLER  

SKARVREMSAN SOM ÄR TÄCKT 

MED KNAUF POWER SEAL.

BLÜCHER MED FOLIESYSTEM
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ROLLAT SYSTEM

Nedan finner du montageanvisningar för Jafo Golvbrunn i Knauf våtrumssystem rollbart enligt ETAG 022  

del I – ett rollat system för fuktspärr i våtrum. 

Avlägsna skyddspappret och placera 
den självhäftande Knauf Butylmanschett 
centrerat över brunnen.

Pressa fast manchetten mot golvet och 
släta ut ev. veck och bubblor.

Rolla Knauf Tätskiktsmassa över 
manschetten och hela golvytan. Åtgång: 
0,5kg/m². Låt torka minst 4-6 h.

Montera Jafos skärmall i golvbrunnen.

Tryck ned kanterna på brunnsmanschet-
ten och placera klämringen över 
brunnen.

Skruva fast klämringen i brunnen. Säker-
ställ att brunnsmanschetten inte viks eller 
kläms fast snett under ringen.

Avsluta med att montera silen eller ev. 
klinkerram över brunnen.

Avlägsna skärmallen ur brunnen.Låt torka ytterligare 4-6 h innan brunnen 
skärs ut. Torktid minst 12 h innan platt-
sättning påbörjas, vilken normalt först 
påbörjas dagen efter.

Skär försiktigt ut golvbrunnen längs  
skär mallens insida. 

Applicera Knauf Tätskiktsmassa med 
0,5 kg/m² ytterligare en gång över hela 
golvytan. Total åtgång är 1,0 kg/m² efter 
två strykningar. 
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FORTSÄTT SEDAN MED 
MOMENT 15 PÅ S. 26

OBS!
FÖLJ ALLTID  

BRUNNS LEVERANTÖRENS 

ANVISNINGAR FÖR  

RESPEKTIVE  

BRUNNSMODELL.

JAFO MED ROLLAT SYSTEM
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FOLIESYSTEM

Montageanvisningar för Jafo golvgrunn med Knauf våtrumssystem folie enligt ETAG 022  

del II - ett foliesystem för fuktspärr i våtrum. 

Applicera rikligt med Knauf Tätskikts- 
massa på den första ytan som skall täckas 
av Knauf Våtrumsfolie. Använd en roller 
eller pensel. 3 kg räcker till ca. 6 m2.

Pressa fast våden i det blöta limmet.  
Säkerställ att all luft pressas ut under 
våden så att den får 100% kontakt med 
limmet. 

Pressa fast manchetten mot golvet och 
släta ut ev. veck och bubblor.

Montera skärmallen med vingmuttern 
och skär försiktigt ut golvbrunnen längs 
skär mallens insida. 

Applicera och jämna ut Knauf Power Seal 
över hela brunnsmanschetten med en 
limspridare, 1,5 -2 mm tandning.

Rulla omedelbart ut Knauf Våtrumsfolie 
i den blöta tätskiktsmassan och limmet. 
Våtrumsfolien skall rullas ut över hela 
golvytan samt golvbrunnen. 

Avlägsna skärmallen ut brunnen. Tryck noggrant ned kanterna på 
våtrumsfolien och placera klämringen 
över brunnen.

Skruva fast klämringen i brunnen. Säker-
ställ att våtrumsfolien inte viks eller kläms 
fast snett under ringen.

Avsluta med att montera sil eller ev. 
klinkerram över brunnen.

Montera Jafos skärmall i golvbrunnen. Avlägsna skyddspappret och placera 
Knauf Butylmanschett (självhäftande) 
centrerat över brunnen.
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OBS!
FÖLJ ALLTID BRUNNS-

LEVERANTÖRENS 

ANVISNINGAR FÖR 

RESPEKTIVE BRUNNS-

MODELL.

FORTSÄTT DÄREFTER MED 
MOMENT 21 PÅ S. 20

EN TUB KNAUF POWER 

SEAL RÄCKER TILL CIRKA 

5 LÖPMETER MED 120 MM 

FÖRSEGLINGSTEJP OCH 

1,5-2 MM TANDSPACKEL  

= CA. 0,6 M2

OBS!
UNDVIK ATT APPLICERA  

MASSAN PÅ BRUNNS-

MANSCHETTEN ELLER  

SKARVREMSAN SOM ÄR TÄCKT 

MED KNAUF POWER SEAL.

JAFO MED FOLIESYSTEM
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INFÄSTNINGAR

• Undvik håltagningar och infästningar i våtzon 1. 
• Borra endast genom ytskikt och tätskikt  
 - ej  genom våtrumsskiva eller underkonstruktion

• Använd alltid maskeringstejp vid håltagning i kakel och  

 klinker för att markera borrhål och förhindra att borren  

 glider

• Krokar, hängare och speglar kan med fördel limmas upp  

 för att undvika håltagning i tätskiktet. Använd Knauf Power  

 Glue (max 29 kg/cm2)

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Så långt det är möjligt bör fönster och dörrar placeras i  

våtzon 2 vid utformning av våtrum. Om fönster placeras i 

våtzon 1 bör brösthöjden (mått från golv till underkant fönster) 

inte understiga 1600 mm.

Om dörr placeras inom våtzon 1 måste höjdförhållandet  

mellan tätskiktets uppvik på tröskeln och golvbrunnen beaktas 

(se 6.3.2 i BBV 10:1). Spalt mellan vägg och karm ska ilagas  

så att tätskiktet kan anslutas mot karmen.

TÄTSKIKTETS ANSLUTNING MOT TAK
För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskikts- 

behandling normalt avslutas max 10 mm under tak- och  

väggvinkeln.

Mjukfog
Keramisk platta
Försegling
Fästmassa

Fästmassa

Fästmassa
Fästmasa

Försegling

Mediarör

Skyddsrör

Kakel

Tätskikt

Tätskikt

Tätskikt

Plastplugg

13

FIGUR 1. Väggenomföring med rör-i-rörsystem. FIGUR 2. Avslutning mot tröskel.

FIGUR 3. Tätskikt golv/vägg. FIGUR 4. Infästning i vägg.

Tätskikt, vägg

Tätskikt, golv

Försegling

1. BORRA HÅL

2. FYLL HÅLET  
 MED TÄTMASSA

3. PLASTPLUGG

4. FYLL PLUGGEN  
 MED TÄTMASSA

5. SKRUVA!

EFTERKOMMANDE INSTALLATIONER
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Reparationer kan vara möjliga beroende på vilka förut- 

sättningar som finns i det enskilda fallet. Det är skillnad på  

reparation i ytskiktet (byte av platta/or) och reparation i och  

av tätskiktet (där tätskikt måste bytas).

KNAUF VÅTRUMSSYSTEM FOLIE
Hål eller skador på Knauf Tätskiktsfolie som uppkommit före 

platt sättning, skall lagas genom att applicera Knauf Power Seal 

över den skadade ytan. Skär till en bit av tätskiktsfolien som 

täcker den skadade ytan (inkl. 5 cm överlapp), montera folie-

biten i det blöta limmet och avsluta med att försegla kanterna 

med Knauf Power Seal.

KNAUF VÅTRUMSSYSTEM ROLLBART
Hål eller skador på tätskiktet som uppkommit före plattsättning 

skall lagas genom att montera Knauf Förseglingsremsa över 

hålet. Applicera rikligt med Knauf Tätskiktsmassa över skadan 

och tryck fast förseglingsremsan. Avsluta med att applicera 

ytterligare ett lager tätskiktsmassa ovanpå förseglingsremsan.

SKÖTSELANVISNINGAR
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golv-

beläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet eller läsas i 

Byggkeramikhandboken.

REPARATIONER



5:E UTGÅVAN DESEMBER 2017

36   NORGIPS   KNAUF VÅTRUMSSYSTEM FOLIE

SHOPPINGLISTA – DET HÄR BEHÖVER DU!

KOMPONENT PRODUKT ÂTGÅNG M2YTA SUMMA
ANTAL 
FÖRP.

PRIS

1. Primer Knauf Specialhäftprimer 50-100g/m² kg

2. Tätskiktsmassa Tätskiktsmassa 0,5kg/m² kg

3. Våtrumsfolie Våtrumsfolie 1,05m/ m² m

4.
Skarvremsor
För skarvar & vägg/
golvvinklar 

Knauf Förseglingsremsa 1m/m skarv m

5.
Förseglingslim
För limning av remsor/
hörn/manschetter

Power Seal 300ml ca. 5lpm/tub st

6.
Manschetter
För rörgenomföringar

12-26mm ca. 5lpm/tub st

32-55mm st

75-110mm st

Butylmanschett (för golvbrunn) st

7. Hörn
Innerhörn st

Ytterhörn st

8. Fästmassa Ex. Flex Fix Extra 1,9-3,3kg/ m² kg

DINA KAKELYTOR:

Vägg Golv

. . . . . . . . . .  x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . . . . . . . . . .

= .. . . . . . . . . . . . 
m²

= .. . . . . . . . . . . . 
m²

GIPSPLATER  |  LETTBJELKER  |  STÅLPROFILER
FLEX HIMLINGSPROFILER  |  GIPSPUSS OG SPARKEL  |  SKRUER  |  INSPEKSJONSLUKER 

VERKTØY OG TILBEHØR  |  AQUAPANEL®  |  DANOLINE®

MONTERINGSANVISNING

VÅTRUMSSYSTEM

BRANSCHGODKÄNDA VÅTRUMSSYSTEM FÖR VÄGG OCH GOLV

NOVEMBER 2017

Följ sedan monterings- 
anvisningen steg för steg för 
korrekt montage av systemet.
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4

TÄTSKIKT FÖR SKIVKONSTRUKTIONER
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SHOPPINGLISTA – DET HÄR BEHÖVER DU!

KOMPONENT PRODUKT ÂTGÅNG M2YTA SUMMA
ANTAL 
FÖRP.

PRIS

1. Ångspärr Knauf Våtrumsprimer 200g/m² kg

2. Tätskiktsmassa Tätskiktsmassa 1kg/m² kg

3.
Skarvremsor
För väggskarvar & 
golv/väggvinklar

Knauf Förseglingsremsa 1m/m skarv m

12-26mm

32-55mm

75-110mm

Butylmanschett (för golvbrunn)

4.
Manschetter
För rörgenomföringar

Innerhörn st

5. Hörn Ytterhörn

6. Fästmassa Ex. Flex Fix Extra 1,9-3,3kg/ m²

DINA KAKELYTOR:

Vägg Golv

. . . . . . . . . .  x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x . . . . . . . . . .

= .. . . . . . . . . . . . 
m²

= .. . . . . . . . . . . . 
m²

GIPSPLATER  |  LETTBJELKER  |  STÅLPROFILER
FLEX HIMLINGSPROFILER  |  GIPSPUSS OG SPARKEL  |  SKRUER  |  INSPEKSJONSLUKER 

VERKTØY OG TILBEHØR  |  AQUAPANEL®  |  DANOLINE®

MONTERINGSANVISNING

VÅTRUMSSYSTEM

BRANSCHGODKÄNDA VÅTRUMSSYSTEM FÖR VÄGG OCH GOLV

NOVEMBER 2017

Följ sedan monterings- 
anvisningen steg för steg för 
korrekt montage av systemet.
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TÄTSKIKT FÖR MASSIVKONSTRUKTIONER
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ANTECKNINGAR



5:E UTGÅVAN DESEMBER 2017

ANTECKNINGAR   NORGIPS PRODUKTER   39   

2007

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

13
0010_Wetroomsystem_ETAG022_part2_SE

ETAG 022-2:2010
Kit based on flexible sheets

CRACK BRIDGING ABILITY

BOND STRENGHT

JOINT BRIDGING ABILITY

WATER TIGHTNESS AROUND 

PENETRATIONS

RESISTENCE TO TEMPERATURE

RESISTANCE TO WATER

RESISTANCE TO ALKALINITY

CATEGORY 3: 1.5 MM

CATEGORY 2 AND 3: ≥ 0.3 MPA OR ≥0.5 MPA (SEE 

ANNEX 3)

CATEGORY 2: WATERTIGHT

CATEGORY 2: WATERTIGHT

TEMPERATURE RESISTANT

CATEGORY 2 AND 3: ≥ 0.3 MPA OR ≥ 0.5 MPA (SEE 

ANNEX 3)

CATEGORY 2: ALKALI RESISTANT (50 °C/16 W)

2007

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

13
0010_Wetroomsystem_ETAG022_part1_SE

ETAG 022-1:2010
Liquid applied coverings with or without wearing surface

CRACK BRIDGING ABILITY

BOND STRENGHT

JOINT BRIDGING ABILITY

WATER TIGHTNESS AROUND 

PENETRATIONS

RESISTENCE TO TEMPERATURE

RESISTANCE TO WATER

RESISTANCE TO ALKALINITY

CATEGORY 1: 0.4 MM

CATEGORY 2: ≥ 0.5 MPA

CATEGORY 2: WATERTIGHT

CATEGORY 2: WATERTIGHT

CATEGORY 2: ≥ 0.5 MPA

CATEGORY 2: ≥ 0.5 MPA

CATEGORY 2: ≥ 0.5 MPA
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NORGIPS KUNDESERVICE
T:  019-20-74 50 #1
E: kundsupport@norgips.com

NORGIPS TEKNIKSUPPORT
T: 019-20 74 50 #2
E: teknik@norgips.com


