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GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar i våtrum, såsom
badrum och duschrum i privata bostäder, på golv i toaletter, tvättstugor och utrymmen med
varmvattenberedare, där tätskikt dras upp minimum 50 mm på vägg. Både nyproduktion och
renovering omfattas. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor monterade med fästmassa
enligt tunnskiktsteknik.
Underlag kan bestå av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller fukttåligt
skivmaterial. Sopro AEB tätskiktssystem är testat av SP, Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,
se certifikat nr SC1478-11, och godkänt av Byggkeramikrådet. Vid plattsättning och eventuella
tätskiktsarbeten i källarutrymmen, se särskild anvisning för Sopro DSF 623.
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande
vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar
och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara beständiga mot alkalitet från
betong, bruk, vatten, temperaturskillnader och rörelser i underlaget samt ha ett tillräckligt högt
ånggenomgångsmotstånd.

ALLMÄNT RÅD
Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1x106 s/m = 1.000 000 s/m.
Sopro AEB Tätskiktsduk har ett ånggenomgångsmotstånd på ca 1.500 000 s/m.
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr
och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta
tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids.

BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV

Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum
Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av
Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets
byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2008:6.

För mer information: www.bkr.se
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GENERELLA KRAV PÅ UNDERLAGET
Vägg och golvunderlag för montering av keramiska plattor i våtutrymmen skall i första hand
vara av icke fuktkänslig karaktär. Kartongklädda gipsskivor skall inte användas i våtzon 1. På
golv skall skivor inte utgöra underlag för tätskikt. Dock kan skivmaterial vara underliggande
konstruktion för avjämningsmassa/spackel som underlag för tätskikt.
Grundregeln är att ytskikt på befintliga underlag skall avlägsnas. Underlag skall vara
bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas.
Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Material och underlag
skall ha en temperatur mellan +5°C och +30°C när applicering och montering av Sopro AEB 640
sker. Fukten i underlaget får max vara 85% RF.

Underlaget skall vara bärkraftigt och ytan stark och fast.
Gör ett ritsprov vid osäkerhet.

Kontrollera att inga svackor eller bulor förekommer innan
tätskiktsduken appliceras.

Rörinstallationerna i våtutrymmet skall vara utförda enligt Branschregler
Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se.
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GOLV
Betongytan skall ha brädriven ytstruktur. Cementhud alternativ stålglättad yta skall avlägsnas.
Toleranskrav enligt Hus AMA skall uppfyllas. Sprickor, toppar, grader och andra ojämnheter skall
spacklas med cementbundet spackel/avjämningsmassa som t.ex. Sopro AMT 468 eller Sopro FS 15,
alternativt också slipas. Betongens deformation p.g.a. krympning och krypning skall beaktas.

FÖRSTÄRKNING AV TRÄBJÄLKLAG
Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm
skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar av måtten 45x195mm med ett regelavstånd
på C/C 300 mm eller mindre. Spännvidden på bjälklaget får ej överskrida 4200 mm. Vid C/C
600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt
följande: Prima med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en godstjocklek av minimum
2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 45, minimum 12 mm vid golvbrunnen. Vid
förläggning av värmekabel (med max 7 mm Ø) som skall spacklas in, skall spackelskiktet vara
minimum 15 mm vid golvbrunnen.

GOLVLUTNING
Fall mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutningen
skall utföras i intervallet 1:100-1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis
kommer att bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon
del av utrymmet.
I anslutning till golvbrunn, i dusch och under badkar skall golvlutningen utföras i intervallet
1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m). Alternativt kan golvlutning avtalas vid fasta installationer, som
t.ex. vid en duschvägg.

Fall mot golvbrunnen skall utföras med t.ex. Sopro FS 45.
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Ojämnheter spacklas med avjämningsmassan Sopro FS 15
plus.
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GOLVBRUNN
Golvbrunnen skall vara typgodkänd enligt aktuell standard och vara fastmonterad enligt
tillverkarens anvisning, se www.unidrain.se, så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan
avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.
Golvbrunnen skall vara monterad vågrätt +-2mm, så att anslutning av tätskikt mot
golvbrunnen kan göras i nivå med underlag för tätskikt. Eventuell fläns skall vara
tillräckligt bred för anslutning av tätskikt.

Monteringsanvisningen på kommande sidor
avser den här golvbrunnen, Unidrain Hörn.
Bilden visar Hörn med Classic Line-ram och galler.

Sopro AEB tätskiktssystem är testat av SP,
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,
se certifikat nr SC1478-11, och godkänt av
Byggkeramikrådet.

TRYCKSAKER
Förutom denna broschyr finns monteringsanvisningar för golvbrunnarna
Purus Line, Purus Corner och Unidrain Classic Line.

www.sopro.se
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UNIDRAIN CLASSIC LINE, HÖRN

1

2

Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt
material som t.ex. betong, lättbetong, puts eller skivor som
är dokumenterat lämpliga för våtutrymmen. Underlaget
ska vara torrt, rent och damfritt före monteringen
påbörjas.

3

4

Sugande och starkt sugande underlag skall primas med
Sopro GD 749 för att reducera sugförmågan och förbättra
vidhäftningen. Primern GD 749 skall torka i cirka 10 minuter
före fortsatt arbete påbörjas.

5

Rengör golvbrunnen grundligt från ev. gjutrester, lim,
smuts, primer m.m. Den rena ramen avfettas med T-sprit,
Wipes 915 eller annat lämpligt avfettningsmedel.
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Markera på brunnen med hjälp av ramen som ritmall.
Tätskiktsduken får inte läggas in under ramen.
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Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad +-2mm och
enligt golvbrunnstillverkarens anvisning. Bakfall får inte
förekomma i någon del av utrymmet.

www.sopro.se

Mät från golv till tak, vägg till vägg och kapa till
färdiga våder av tätskiktsduken Sopro AEB 640 innan
du börjar blanda fästmassan. För mer info, se separat
monteringsanvisning för AEB 640.

UNIDRAIN CLASSIC LINE, HÖRN
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Blanda fästmassan Sopro FKM XL 444 enligt anvisning på
säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” 2–3 minuter och
rör därefter om på nytt.

9

Applicera ut Racofixet med t.ex. en liten roller eller en
elementpensel över armaturens väggfläns, fördela ut det
jämnt och slätt fram till det markerade blyertsstrecket.

11

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i
fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var försiktig så
du inte skadar duken. Släta från mitten av duken och utåt
kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna.

8

Använd en 4 mm tandspackel och stryk ut ett kontaktskikt
för optimal vidhäftning med den släta sidan av
tandspackeln. Vänd sedan på kammen och kamma upp
fästmassan. Rillorna skall vara åt samma håll i vägrät
riktning. Kamma inte ut mer fästmassa än vad som hinner
beläggas med tätskiktsduken inom cirka 20 minuter.
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Börja sätt upp våden från taket och neråt i den nyuppkammade fästmassan.

12

Applicera ut Racofixet med t.ex. en liten roller eller en
elementpensel över armaturens golvfläns, fördela ut det
jämnt och slätt fram till det markerade blyertsstrecket.

www.sopro.se
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Blanda fästmassan Sopro FKM XL 444 enligt anvisning på
säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” 2–3 minuter och
rör därefter om på nytt.
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16

Börja rulla ut våden från väggen i den utkammade
fäst-massan, våden skall sluta och börja cirka 1 cm från
väggarna.
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Skär bort eventuellt överflöd av duken, ramens kant
användas som skärmall. Tätskiktsduken får inte läggas in
under ramen!
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Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i
fästmassan och Racofixet med hjälp av en plastspackel. Var
försiktig så du inte skadar duken. Släta från mitten av duken
och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut
rillorna. Fortsätt sedan på samma sätt över hela golvet.
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Stryk ut ett kontaktskikt för optimal vidhäftning med den
släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på kammen och
kamma ut fästmassan med en 4 mm tandspackel. Kamma
inte ut mer fästmassa än vad som hinner beläggas med
tätskiktsduken inom cirka 20 minuter.

www.sopro.se

När duken torkat i minst 12 timmar skall det i vinkeln
mellan golv och vägg utföras försegling med Sopro AEB
641. Mät och kapa till remsorna innan Racofixet appliceras.
Pensla sedan Racofix i vinkeln mellan golv och vägg minst
5 cm ut på golvet samt upp på väggen.

UNIDRAIN CLASSIC LINE, HÖRN

19

Applicera sedan tätbandet Sopro AEB 641 i det blöta
Racofixet. Eventuella skarvar av AEB 641-remsan skall
överlappas med minst 5 cm.

21

När samtliga förseglingar i golv-/väggvinkeln, inner-/
ytterhörn och tätdukskarvar är monterade skall det se ut
så här. Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar.

23

Blanda någon av fästmassorna Sopro’s No. 1, Sopro SC 808
eller FKM XL 444 enligt anvisning på säcken. Låt fästmassan
stå och ”mogna” 2–3 minuter och rör därefter om på nytt.

20

Tryck och släta fast remsan i Racofixet med t.ex. en liten
stålspackel, var noga med att inga luftblåsor eller hålkärl
bildas i golv/väggvinkeln. Dessa förseglingar skall göras i
golv/väggvinkeln i hela utrymmet.

22

Rengör armaturen från smuts och ojämnheter så att ramen
vilar direkt på brunnsarmaturen. Ramen placeras/fixeras
i armaturen. Kontrollera att ramen har korrekt höjd i
förhållande till golvplattorna.

24

Stryk ut ett kontaktskikt för optimal vidhäftning med den
släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på kammen upp
och kamma ut fästmassan med den tandade sidan. Kamma
inte ut mer fästmassa än vad som hinner beläggas med
plattor inom ca 20 minuter.
www.sopro.se
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Golvplattorna läggs med valfri Sopro fästmassa, men plattor större än 25x25 cm rekommenderas att läggas med Sopro FKM XL.
Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom cirka 20 minuter. Fortsätt därefter med plattläggningen över
resterande golvyta. Golvplattorna kan fogas med Sopro Brillant, Sopro FL eller Sopro HF-30.

26

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet, som även finns
att läsa i Byggkeramikhandboken.
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DETTA BEHÖVER DU
SOPRO GD 749 PRIMER
Primer GD 749 används som dammbindare och
för att öka vidhäftningen. Påföres outspädd på
underlag såsom gipsskivor, gipsputs, puts, betong,
lättbetong och cementbaserade spackel. GD 749
är fri från lösningsmedel och diffusionsöppen.
Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg

SOPRO FKM XL

Sopro FKM XL är en cementbaserad, extremt
dryg, dammreducerad, multifunktionell fästmassa
som kan användas till sättning och läggning av
t.ex. kakel, klinker och AEB 640. FKM XL kan
användas på vägg, golv med eller utan golvvärme
och plattsättning inom- och utomhus.
Förpackning: 15 kg

Sopro Racofix® Monteringslim

Vattenbeständigt, enkomponentsmonteringslim för vattentät vidhäftning och
tätning av skarvar i Sopro AEB 640 tätskiktsduk
samt med Sopro AEB 641 tätband, Sopro AEB
642/643 inner- och ytterhörnsmanschetter och
Sopro AEB 644 rörmanschetter.
Förpackning: 1,4 kg, 7 kg

Sopro AEB 641 Tätband

Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel
vattentätning av flexibla skarvar. Används
tillsammans med Sopro AEB 640 tätskiktsduk
under keramik och naturstensplattor.
Förpackning: Rulle á 25 m x 120 mm

Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett
Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett

För format innerhörn av Sopro AEB 642
tätband för enkel och flexibel vattentätning
av innerhörn i våtutrymmen. Används
tillsammans med Sopro AEB 641 tätband.
Förpackning: Styckvis

Rörmanschetter

Passar till de vanligt mest förekommande
rörstorlekar för våtutrymmen. Rörmanschetterna
är flexibla och mycket lätta att applicera.
Förpackning: Styckvis

Sopro AEB 640 Tätskiktsduk

För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar
och golv under kakel, klinker och icke fukt
känsliga naturstensplattor i badrum, duschar
och våtutrymmen.
Förpackning: Rulle á 30 m x 1 m
www.sopro.se
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Kakelspecialisten är ett av Sveriges största och ledande företag inom kakel
med tillhörande verktyg, tätskikts-, fäst- och fogsystem. Precis som företags
namnet antyder så är vi specialister på kakel och alla dess kringliggande
produkter. Kakelspecialistens kunder är såväl professionella entreprenörer,
privatkonsumenter som byggkonsulter. De åtnjuter alla en stark service
känsla samt väl utvecklad logistik för snabba och säkra leveranser.
Samtliga varumärken och produkter som Kakelspecialisten marknadsför och
levererar är av högsta kvalitet och tillhör marknadens mest ansedda. Kakeloch klinkerplattor i Kakelspecialistens sortiment är alltid av första sortering
samt testade och klassificerade enligt Svensk Standard Europa Norm 14010
Byggkeramiska Plattor. De tätskiktssystem för våtrum i bostäder som Kakelspecialisten marknadsför är i enlighet med Boverkets Byggnadsregler (BBR)
samt testade och godkända enligt Byggkeramikrådets Branschregler för
Våtrum (BBV) och de krav enligt Etag 022 del 1 och 2 som från och med den
1 juli 2013 är obligatoriska.
Kakelspecialistens medarbetare har lång erfarenhet och besitter erforder
liga kun
skaper inom de produkt
om
råden före
taget verkar inom. Samt
liga anställda har genomgått Byggkeramikrådets branschunika utbildning
Byggkeramikakademin och medverkar kontinuerligt på internutbildningar
i företagets alla produktgrupper. Kakelspecialistens proffssäljare har dess
utom genom
gått en hel
dags
kurs i Byggkeramikrådets Branschregler för
Våtrum (BBV).
För mer information besök oss gärna på www.kakelspecialisten.se.
KAKELSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB

E-post: teknik@kakelspecialisten.se
www.kakelspecialisten.se

02.12 · Ändringar förbehålles

Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68

Kakelspecialisten 2012
©©
Kakelspecialisten
2011

Sockenvägen 289, Box 90285, 120 24 Stockholm
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GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar i våtrum, såsom
badrum och duschrum i privata bostäder, på golv i toaletter, tvättstugor och utrymmen med
varmvattenberedare, där tätskikt dras upp minimum 50 mm på vägg. Både nyproduktion och
renovering omfattas. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor monterade med fästmassa
enligt tunnskiktsteknik.
Underlag kan bestå av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller fukttåligt
skivmaterial. Sopro AEB tätskiktssystem är testat av SP, Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,
se certifikat nr SC1478-11, och godkänt av Byggkeramikrådet. Vid plattsättning och eventuella
tätskiktsarbeten i källarutrymmen, se särskild anvisning för Sopro DSF 623.
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande
vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar
och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara beständiga mot alkalitet från
betong, bruk, vatten, temperaturskillnader och rörelser i underlaget samt ha ett tillräckligt högt
ånggenomgångsmotstånd.

ALLMÄNT RÅD
Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1x106 s/m = 1.000 000 s/m.
Sopro AEB Tätskiktsduk har ett ånggenomgångsmotstånd på ca 1.500 000 s/m.
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr
och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta
tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids.

BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV

Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum
Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av
Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets
byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2008:6.

För mer information: www.bkr.se
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GENERELLA KRAV PÅ UNDERLAGET
Vägg och golvunderlag för montering av keramiska plattor i våtutrymmen skall i första hand
vara av icke fuktkänslig karaktär. Kartongklädda gipsskivor skall inte användas i våtzon 1. På
golv skall skivor inte utgöra underlag för tätskikt. Dock kan skivmaterial vara underliggande
konstruktion för avjämningsmassa/spackel som underlag för tätskikt.
Grundregeln är att ytskikt på befintliga underlag skall avlägsnas. Underlag skall vara
bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas.
Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Material och underlag
skall ha en temperatur mellan +5°C och +30°C när applicering och montering av Sopro AEB 640
sker. Fukten i underlaget får max vara 85% RF.

Underlaget skall vara bärkraftigt och ytan stark och fast.
Gör ett ritsprov vid osäkerhet.

Kontrollera att inga svackor eller bulor förekommer innan
tätskiktsduken appliceras.

Rörinstallationerna i våtutrymmet skall vara utförda enligt Branschregler
Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se.

www.sopro.se
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GOLV
Betongytan skall ha brädriven ytstruktur. Cementhud alternativ stålglättad yta skall avlägsnas.
Toleranskrav enligt Hus AMA skall uppfyllas. Sprickor, toppar, grader och andra ojämnheter skall
spacklas med cementbundet spackel/avjämningsmassa som t.ex. Sopro AMT 468 eller Sopro FS 15,
alternativt också slipas. Betongens deformation p.g.a. krympning och krypning skall beaktas.

FÖRSTÄRKNING AV TRÄBJÄLKLAG
Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm
skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar av måtten 45x195mm med ett regelavstånd
på C/C 300 mm eller mindre. Spännvidden på bjälklaget får ej överskrida 4200 mm. Vid C/C
600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt
följande: Prima med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en godstjocklek av minimum
2,5 mm och 5x5 cm rutor, spackla med Sopro FS 45, minimum 12 mm vid golvbrunnen. Vid
förläggning av värmekabel (med max 7 mm Ø) som skall spacklas in, skall spackelskiktet vara
minimum 15 mm vid golvbrunnen.

GOLVLUTNING
Fall mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutningen
skall utföras i intervallet 1:100-1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis
kommer att bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon
del av utrymmet.
I anslutning till golvbrunn, i dusch och under badkar skall golvlutningen utföras i intervallet
1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m). Alternativt kan golvlutning avtalas vid fasta installationer, som
t.ex. vid en duschvägg.

Fall mot golvbrunnen skall utföras med t.ex. Sopro FS 45.
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Ojämnheter spacklas med avjämningsmassan Sopro FS 15
plus.

GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

GOLVBRUNN
Golvbrunnen skall vara typgodkänd enligt aktuell standard och vara fastmonterad enligt
tillverkarens anvisning, se www.unidrain.se, så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan
avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.
Golvbrunnen skall vara monterad vågrätt +-2mm, så att anslutning av tätskikt mot
golvbrunnen kan göras i nivå med underlag för tätskikt. Eventuell fläns skall vara
tillräckligt bred för anslutning av tätskikt.

Monteringsanvisningen på kommande sidor
avser den här golvbrunnen, Unidrain Linje.
Bilden visar Linje 1002 med Classic Line ram och galler.

Sopro AEB tätskiktssystem är testat av SP,
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,
se certifikat nr SC1478-11, och godkänt av
Byggkeramikrådet.

TRYCKSAKER
Förutom denna broschyr finns monteringsanvisningar för golvbrunnarna
Purus Line, Purus Corner och Unidrain Hörn.

www.sopro.se
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1

2

Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt
material som t.ex. betong, lättbetong, puts eller skivor som
är dokumenterat lämpliga för våtutrymmen. Underlaget ska
vara torrt, rent och damfritt före monteringen påbörjas.

3

4

Sugande och starkt sugande underlag skall primas med
Sopro GD 749 för att reducera sugförmågan och förbättra
vidhäftningen. Primern GD 749 skall torka i cirka 10 minuter
före fortsatt arbete påbörjas.

5

Rengör golvbrunnen noggrant från ev. gjutrester, lim,
smuts, primer m.m. Den rena ramen avfettas med T-sprit,
Wipes 915 eller annat lämpligt avfettningsmedel.

6

Markera på brunnen med hjälp av ramen som ritmall.
Tätskiktsduken får inte läggas in under ramen.

6

Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad +-2mm och
enligt golvbrunnstillverkarens anvisning. Bakfall får inte
förekomma i någon del av utrymmet.

www.sopro.se

Mät från golv till tak, vägg till vägg och kapa till
färdiga våder av tätskiktsduken Sopro AEB 640 innan
du börjar blanda fästmassan. För mer info, se separat
monteringsanvisning för AEB 640.

UNIDRAIN CLASSIC LINE

7

Blanda fästmassan Sopro FKM XL 444 enligt anvisning på
säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” 2–3 minuter och
rör därefter om på nytt.

9

Applicera ut Racofixet med t.ex. en liten roller eller en
elementpensel över armaturens väggfläns, fördela ut det
jämnt och slätt fram till det markerade blyertsstrecket.

11

Applicera ut Racofixet med t.ex. en liten roller eller en
elementpensel över armaturens golvfläns, fördela ut det
jämnt och slätt fram till det markerade blyertsstrecket.

8

Stryk ut ett kontaktskikt för optimal vidhäftning med den
släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på kammen och
kamma ut fästmassan med rillorna åt samma håll i vågrät
riktning med den tandade sidan. Kamma inte ut mer
fästmassa än vad som hinner beläggas med tätskiktsduken
inom cirka 20 minuter.

10

Börja sätt upp våden från taket och neråt i den ny
uppkammade fästmassan. Släta ut och pressa fast
tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av
en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta
från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort
luftbubblor och släta ut rillorna.

12

Blanda fästmassan Sopro FKM XL 444 enligt anvisning på
säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” 2–3 minuter och
rör därefter om på nytt.

www.sopro.se
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13

14

Stryk ut ett kontaktskikt för optimal vidhäftning med den
släta sidan av tandspackeln, vänd sedan på kammen och
kamma ut fästmassan med rillorna åt samma håll med den
tandade sidan. Kamma inte ut mer fästmassa än vad som
hinner beläggas med plattor inom cirka 20 minuter.

15

16

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget
i fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var försiktig
så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken
och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut
rillorna. Fortsätt sedan på samma sätt över hela golvet.

17

Utskärning av hålet kan ske 12 timmar efter att
tätskiktsduken är applicerad. Markera på golvbrunnen
med hjälp av ramen som ritmall eller använd ramen som
skärmall och skär bort duken.

18

Var noga med att tätskiktduken inte ligger under ramen.

8

Börja rulla ut våden från väggen i den utkammade
fästmassan, våden skall sluta och börja cirka 1 cm från
väggarna.

www.sopro.se

I vinkeln mellan golv och vägg skall försegling utföras med
Sopro AEB 641. Mät och kapa till remsorna innan Racofixet
appliceras. Pensla sedan Racofix i vinkeln mellan golv och
vägg minst 5 cm ut på golvet samt upp på väggen.

UNIDRAIN CLASSIC LINE

19

Applicera sedan Tätbandet Sopro AEB 641 i det blöta
Racofixet.

21

När samtliga förseglingar i golv-/väggvinkeln, inner-/
ytterhörn och tätdukskarvar är monterade skall det se ut
så här. Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar.

23

Blanda någon av fästmassorna Sopro’s No. 1, Sopro SC 808
eller Sopro FKM XL 444 enligt anvisning på säcken. Låt
fästmassan stå och ”mogna” 2-3 minuter och rör därefter
om på nytt.

20

Tryck och släta fast remsan i Racofixet med t.ex. en liten
stålspackel. Var noga med att inga luftblåsor eller hålkärl
bildas i golv/vägg vinkeln. Dessa förseglingar skall göras i
golv/väggvinkeln i hela utrymmet.

22

Rengör armaturen från smuts och ojämnheter så att ramen
vilar direkt på brunnsarmaturen. Ramen placeras/fixeras
i armaturen med den breda långsidan in mot väggen.
Kontrollera att ramen har korrekt höjd i förhållande till
golvplattorna.

24

Stryk ut ett kontaktskikt för optimal vidhäftning med
den släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på kammen
och kamma ut. Kamma inte ut mer fästmassa än vad som
hinner beläggas med plattor inom ca 20 minuter.
www.sopro.se
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25

Golvplattorna läggs i valfri Sopro fästmassa, men plattor större än 25x25 cm rekommenderas att läggas med Sopro FKM XL.
Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom ca 20 minuter. Fortsätt därefter med plattläggningen över
resterande golvyta. Golvplattorna kan fogas med Sopro Brillant, Sopro FL eller Sopro HF-30.

26

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet, som även finns
att läsa i Byggkeramikhandboken.

10
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DETTA BEHÖVER DU
Sopro GD 749 Primer

Sopro AEB 641 Tätband

Primer GD 749 används som dammbindare och
för att öka vidhäftningen. Påföres outspädd på
underlag såsom gipsskivor, gipsputs, puts, betong,
lättbetong och cementbaserade spackel. GD 749
är fri från lösningsmedel och diffusionsöppen.
Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel
vattentätning av flexibla skarvar. Används
tillsammans med Sopro AEB 640 tätskiktsduk
under keramik och naturstensplattor.
Förpackning: Rulle á 25 m x 120 mm

Sopro FKM XL

Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett
Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett

Sopro FKM XL är en cementbaserad, extremt
dryg, dammreducerad, multifunktionell fästmassa
som kan användas till sättning och läggning av
t.ex. kakel, klinker och AEB 640. FKM XL kan
användas på vägg, golv med eller utan golvvärme
och plattsättning inom- och utomhus.
Förpackning: 15 kg

Sopro Racofix® Monteringslim

Vattenbeständigt, enkomponentsmonteringslim för vattentät vidhäftning och
tätning av skarvar i Sopro AEB 640 tätskiktsduk
samt med Sopro AEB 641 tätband, Sopro AEB
642/643 inner- och ytterhörnsmanschetter och
Sopro AEB 644 rörmanschetter.
Förpackning: 1,4 kg, 7 kg

För format innerhörn av Sopro AEB 642
tätband för enkel och flexibel vattentätning
av innerhörn i våtutrymmen. Används
tillsammans med Sopro AEB 641 tätband.
Förpackning: Styckvis

Rörmanschetter

Passar till de vanligt mest förekommande
rörstorlekar för våtutrymmen. Rörmanschetterna
är flexibla och mycket lätta att applicera.
Förpackning: Styckvis

Sopro AEB 640 Tätskiktsduk

För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar
och golv under kakel, klinker och icke fukt
känsliga naturstensplattor i badrum, duschar
och våtutrymmen.
Förpackning: Rulle á 30 m x 1 m
www.sopro.se
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Kakelspecialisten är ett av Sveriges största och ledande företag inom kakel
med tillhörande verktyg, tätskikts-, fäst- och fogsystem. Precis som företags
namnet antyder så är vi specialister på kakel och alla dess kringliggande
produkter. Kakelspecialistens kunder är såväl professionella entreprenörer,
privatkonsumenter som byggkonsulter. De åtnjuter alla en stark service
känsla samt väl utvecklad logistik för snabba och säkra leveranser.
Samtliga varumärken och produkter som Kakelspecialisten marknadsför och
levererar är av högsta kvalitet och tillhör marknadens mest ansedda. Kakeloch klinkerplattor i Kakelspecialistens sortiment är alltid av första sortering
samt testade och klassificerade enligt Svensk Standard Europa Norm 14010
Byggkeramiska Plattor. De tätskiktssystem för våtrum i bostäder som Kakelspecialisten marknadsför är i enlighet med Boverkets Byggnadsregler (BBR)
samt testade och godkända enligt Byggkeramikrådets Branschregler för
Våtrum (BBV) och de krav enligt Etag 022 del 1 och 2 som från och med den
1 juli 2013 är obligatoriska.
Kakelspecialistens medarbetare har lång erfarenhet och besitter erforder
liga kun
skaper inom de produkt
om
råden före
taget verkar inom. Samt
liga anställda har genomgått Byggkeramikrådets branschunika utbildning
Byggkeramikakademin och medverkar kontinuerligt på internutbildningar
i företagets alla produktgrupper. Kakelspecialistens proffssäljare har dess
utom genom
gått en hel
dags
kurs i Byggkeramikrådets Branschregler för
Våtrum (BBV).
För mer information besök oss gärna på www.kakelspecialisten.se.
KAKELSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB

E-post: teknik@kakelspecialisten.se
www.kakelspecialisten.se
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