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BrAnCHeregler For tÆtlAg i vÅdrUM

Vtv3, Vtv10, Vtg1, Vtg10 | BrAnCHereGLer For tÆtLAG

introduktion 
i denne monteringsanvisning beskrives, 
hvordan man monterer Bostiks vådrums-
konstruktioner, som opfylder de europæi-
ske	krav	iht.	ETAG	022.	For	at	gøre	disse	
krav nemme at arbejde med og desuden 
inkludere de aktuelle danske tillægsregler, 
har etA danmark udformet de retningslinjer, 
der	gælder	i	Danmark.	På	fugtfølsomme	un-
derlag er der krav til membranens dampdif-
fusionsmodstand: Z = 100 gPa × s × m2/kg 
(750000 s/m) samt krav om en membrantyk-
kelse	på	mindst	1	mm.	På	ikke-fugtfølsomme	
underlag er de vejledende kravniveauer: 
revneoverbyggende egenskaber på 0,4 
mm. Membrantykkelse på mindst 1 mm. 
reglerne gælder ved både ny konstruktion 
og renovering af vådrum i boliger, hoteller og 
øvrige	vådrum,	hvor	yderlaget	skal	beklædes	
med byggekeramik eller natursten iht. gæl-
dende regler: Bygningsreglementet 2008, 
Br 08 Bygningsreglement for småhuse, 
Br-s 98 sBi anvisning 200 sBi anvisning 
180, Badeværelser. sBi anvisning 224, fugt 
i bygninger. 

HVordAn sikres det, At Ar-
Bejdet er korrekt udFørt?
Bostiks	 monteringsanvisninger	 skal	 følges,	
og angivne produkter skal anvendes ved 
opbygning af konstruktionen. Kun da anses 
arbejdet	 for	 at	 være	 udført	 i	 overensstem-
melse	med	SBI200.	Det	er	vigtigt	at	følge	Bo-
stiks anvisninger og tekniske datablade ved 
anvendelsen af produkterne nævnt i monte-
ringsanvisningen. For mere information, kon-
takt din forhandler af Bostiks produkter, eller 
besøg	hjemmesiden	www.bostik.dk.	

zoneinddeLinG
Ifølge	 bygningsreglementet	 stilles	 der	 sær-
lige krav til gulv og vægge i de vandudsatte 
dele	af	 vådrummet.	For	at	 tydeliggøre	dette	
inddeles vådrummet i to zoner afhængigt af 
vandbelastning. Zonerne betegnes som hhv. 
vådzone og fugtig zone.

Vådzone
vådzonen omfatter den del af rummet, der 
konstant udsættes for direkte vandbelast-
ning. i denne zone stilles de strengeste krav 
til	konstruktioner,	materialer	og	overfladelag.	
vådzonen omfatter hele gulvet og 100 mm 
op ad alle vægge samt vægge ved badekar, 
brusevægge og håndvask. vådzonen stræk-
ker	sig	fra	gulv	til	loft	(hvis	loftet	er	meget	højt,	
skal vådzonen strække sig til "normal" lofts-
højde	dvs.	2,3	m).	Anvendes	fast	monterede	
skærmvægge, som slutter tæt mod væggen, 

så afgrænser disse vådzonen på væggene. 
I	 f.eks.	 vaskerum	 med	 gulvafløb,	 som	 ikke	
har vandbelastning på væggene, omfatter 
vådzonen gulvet og 100 mm op på væggen. 
Der	stilles	ingen	krav	i	øvrigt	til	vægbeklæd-
ningen.

små Vådrum
i vådrum, som har et gulvareal under 3,25 
m2, regnes samtlige vægge som vådzone.

FuGtiG zone
Fugtig zone er området uden for vådzonen. 
Også	her	kan	man	regne	med	større	påvirk-
ning	af	 fugt	end	 i	boligens	øvrige	 rum.	Som	
følge	 af	 dette	 stilles	 der	 også	 i	 fugtig	 zone	
krav til materialevalg og konstruktionens op-
bygning.
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Vådrumsmåtte
Ved	vådrumsmåtte	med	opbøjning	skal	måt-
ten	 gøres	 ru,	 og	 tilslutningen	 til	 tætlaget	 på	
væggen forsegles med tætlagsstrimmel mon-
teret i Bostik Membrane. vådrumsmåtten skal 
overlappes 50 mm af tætlagsstrimlen.

underLAG på VÆG
egnede underlag til tætlag er beton, puds og 
godkendte vådrumsplader. (se sBi200)
Beton, vægspartel og letbeton
skal være mindst 2 måneder gammel og 
være	 støbt	 mod	 en	 glat	 form.	 Ujævnheder,	
sprækker og hulrum skal spartles med f.eks. 
Bostik Håndspartel Combi, Bostik Wall Pla-
ster, Bostik rep & Fix eller Build 10. svage 
overfladelag	 og	 eventuel	 cementhud,	 form-
olie og andre forureninger skal fjernes. Be-
mærk, at der ikke må anvendes færdigblan-
det vægspartel.
puds
Ujævnhed skal svare til struktur 2-3 iht. de 
afbildede pudsstrukturer, i AMA Hus. svage 
overfladelag	 skal	 fjernes.	 Nypudsede	 flader	
skal forbehandles med fortyndet Fugtspærre 
2000K eller Fugtspærre 6030, se afsnittet om 
pladematerialer. organisk bundet vægspar-
tel, såkaldt sandspartel e.l., må ikke anven-
des.
pladematerialer
træbaserede plader må ikke anvendes som 
underlag	for	tætlagssystemer	og	følgende	ke-
ramiske	fliser.	Plader	og	pladekonstruktioner	
skal være dokumenteret egnede til brug i våd-
rum iht. sBi200 og skal monteres efter produ-
centens anvisninger.  visse pladematerialer 
bør	bredspartles,	inden	tætlaget	påføres.	For	
senest	 opdaterede	 tabel,	 se	 www.bostik.dk.	
Pladevægge skal opfylde tolerancekravene 
iht. anvisningerne.

underLAG på GuLV
egnede underlag til tætlag er beton. gulvet 
skal	have	fald	mod	afløbet.	På	gulvflader,	der	
regelmæssigt	bliver	udsat	for	vand,	ved	aflø-
bet, i brusedelen og under badekarret skal 
faldet være mindst 2%. Bagfald må ikke fore-
komme i nogen del af rummet.
Beton
skal være mindst 2 måneder gammel og 
være	 støbt	 mod	 en	 glat	 form.	 Ujævnheder,	
sprækker og hulrum skal spartles med f.eks. 
Bostik	Håndspartel	Combi.	Svage	overflade-
lag og eventuel cementhud, formolie og an-
dre forureninger skal fjernes. Betonens defor-
mation på grund af skrumpning. den relative 
fugtighed (rF) må ikke overstige 85 %.
udjævningsmasse
skal være cementbundet, f.eks. Bostik Fiber, 
Fiber Quick eller level 10.

sÅdAn ForBereder dU UnderlAget

ViGtiGt!
Alle produkter i tætlags-
systemet er afprøvet 
sammen for at opfylde 
kravene i gældende 
brancheregler. ingen del 
af systemet må derfor 
udskiftes.

ForBeHAndLinG AF GuLV
For at sikre vedhæftningen skal gulvet forbe-
handles med fortyndet Bostik Primer 6000, 
se emballagen for blandingsforhold. Fortynd 
1 del Primer 6000 med 3 dele vand. Forbrug: 
ca. 100 g fortyndet Primer 6000/m2.	Påføres	
med	blød	børste.	
For	at	sikre	vedhæftningen	bør	visse	plade-
materialer forbehandles med fortyndet Fugt-
spærre 2000K (eller Fugtspærre 6030). se 
www.bostik.dk.	 Fortynd	 1	 del	 Fugtspærre	
2000K med 2 dele vand. Forbrug: ca. 100 
g fortyndet Fugtspærre 2000K/m2. Bemærk, 
at forbehandlingen ikke er en del af tætlags-
systemet, men har til formål at binde svage 
yderlag.	 Forbehandlingen	 skal	 tørre,	 inden	
Fugtspærre	 2000K	 påføres	 i	 koncentreret	
form. 
Gulv med gulvvarme
ved indspartlet varmekabel skal kablet dæk-
kes med mindst 10 mm spartel.  ved vand-
båret	 gulvvarme	 skal	 varmerørene	 dækkes	
med et spartellag, som svarer til 1/10 af c-
afstanden	mellem	 varmerørene;	 f.eks.	 giver	
en c-afstand på 150 mm 15 mm spartel over 
varmerøret.	 Gulvvarmesystemer	 skal	 mon-
teres i henhold til producentens anvisninger. 
Drift	 og	 start	 af	 systemet	 skal	 udføres	 efter	
den respektive producents anvisning, dog 
tidligst	efter	28	døgn.	Til	varmegulve	anven-
des som hæftemasse Fix Combi, Fix Hurtig, 
Fix	Gulv	&	Væg	eller	Fix	DF.	Keramiske	fliser	
med	højere	vandabsorption	end	6	%	må	ikke	
anvendes på gulvvarmesystemer.

GuLVAFLøB
Gulvafløbet	skal	være	typegodkendt	og	mon-
teret	 iht.	 producentens	 anvisninger.	 Afløbet	
skal monteres i niveau med underlaget for 
tætlaget. ved behov kan der anvendes en for-
højningsring,	der	er	typegodkendt	til	afløbet.	
Afløb	 fremstillet	 før	 1990	 skal	 udskiftes	 ved	
renovering. Minimumstykkelsen for udjæv-
ningsmassen på pladematerialer skal være 
12	mm	ved	afløbet.

rør
Rørene	 skal	 være	 ordentligt	 fastgjort.	 Cen-
trumsafstanden	mellem	rør	på	væg	skal	være	
mindst	 40	mm.	Afstanden	mellem	 rør	 i	 gulv	
og	færdig	væg	skal	være	mindst	60	mm.	Rø-
rene skal stikke ud mindst 100 mm fra gulv og 
væg	 samt	 være	monteret	 vinkelret.	 Rørene	
skal forsegles mod gulvet og vægkonstruk-
tionens	 tætlag.	Ved	 gennemføringer	 af	 rør	 i	
rørsystemer	 skal	 forseglingen	 udføres	 mod	
kapperøret,	 som	 skal	 stikke	 ud	 vinkelret	 og	
mindst	100	mm	fra	væggen.	Hvis	kapperøret	
mangler eller er skåret over i plan med væg-
konstruktionen, skal tætlagsarbejdet ikke ud-

GenereLt om underLAG
•		 Inden	 arbejdet	 påbegyndes,	 skal	

underlaget kontrolleres, så det er 
bæredygtigt,	rent	og	tørt.

•		 Eksisterende	 overflademateriale	
skal	fjernes;	det	gælder	f.eks.	våd-
rumsmåtte	 og	 malede	 overflader.	
Eventuelle	 afvigelser	 ved	 påførin-
gen på eksisterende underlag skal 
noteres i kvalitetsdokumentet.

•		 Den	 relative	 fugtighed	 (RF)	 i	 un-
derlaget må ikke overstige 85 %.

•		 Trækonstruktion	 skal	 være	 godt	
tør,	 inden	 tætlaget	 monteres,	
maks. fugtindhold 8 %, ved gulv-
varme 6 %.

•	 Betonplade	på	 jord	og	kælder	bør	
kontrolleres for opstigende fugt. 
Hvis opstigende fugt forekommer, 
skal	 kun	 bruserummet	 og	 flader,	
som jævnligt udsættes for vand, 
tætnes med et tætlagssystem.

•		 Materialer	 og	 underlag	 skal	 have	
en temperatur på mellem +10 ºC 
og +25 ºC, inden monteringen på-
begyndes.

•		 Temperaturen	 i	 lokalet	 skal	 være	
mellem +10 ºC og +25 ºC.

•		 Mellemrum	 mellem	 rør	 og	 væg	
samt revner i væg- og gulvvinkler 
spartles eller fuges med en egnet 
fugemasse, inden tætningslaget 
påføres.

•		 Rørgennemføringer	skal	være	fast	
forankrede.
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FAstGøreLser
For at rummet skal opfylde kravene 
til et vandtæt vådrum, er det meget 
vigtigt	at	tænke	på	følgende:
•		 Undgå	at	lave	huller	i	vådzone	.
•		 For	at	undgå	hultagning	kan	visse	

komponenter limes op. Hvis kom-
ponenten er egnet til limning (ud-
formning og materiale), kan Bostik 
Maxi-Bond Monteringslim, Bostik 
epoxy 90 sec eller Bostik epoxy-
masse anvendes.

•		 Al	 hultagning	 skal	 ske	 i	 massiv	
konstruktion som beton, murværk 
eller	 reglar.	 Fastgørelse	 må	 ikke	
ske i pladematerialet alene.

•		 Hullet	 til	 fastgørelsen	 fyldes	 med	
Bostik silikone vådrum eller Byg-
ge	og	Sanitet,	tryk	evt.	en	rawlplug	
ind,	 sprøjt	 silikone	 ind	 i	 pluggen,	
og skru skruen i.

føres,	før	dette	er	udbedret	af	den	ansvarlige	
vvs-installatør.
På gulve og vægge i vådrum på stedet for 
bruser eller badekar må der ikke være andre 
gennemføringer	 end	 afløb	 og	 tilslutning	 til	
kar- og bruserbatteri.

BLød FuGe i Vådrum
Bløde	 fuger	 (silikone)	bør	kun	udføres,	hvor	
de er konstruktivt motiveret på grund af for-
ventede bevægelser. 
Blød fugning bør bl.a. normalt udfø-
res:
•	 I	 hjørner	 og	 vinkler,	 hvor	 underlaget	 på	
begge	sider	er	beton,	som	er	støbt	mindre	
end	et	år	før	flisemonteringen.

•	 Ved	 ny	 konstruktion,	 hvor	 der	 foreligger	
risiko for bevægelser i underlaget, f.eks. i 
vægvinkler,	hvor	pladekonstruktion	møder	
betonvæg,	 eller	 pladekonstruktion	 møder	
pladekonstruktion.

•	 Ved	overgang	til	andre	materialer	i	vægge	
såsom	 gerigter,	 vindueskarme,	 dørkarme	
og -tærskler.

Blød fugning må ikke udføres:
•	 I	 underkanten	 af	 keramisk	 vægbeklæd-
ning,	 som	 overlapper	 opbøjning	 af	 plast-
måtte på gulv.

•	 Ved	 fuge	 mellem	 keramiske	 gulvfliser	 og	
fliseramme/rist	ved	gulvafløb.

•	 Normalt	i	gulv-/vægvinkel.

rør/AFLøB rørmAnCHet

Vandrør	 10-24	mm,	8-24	mm	(2-hullers)

Vask-afløb	 32-55	mm

WC-afløb	 70-110	mm

Rør	i	rør	(25	mm)	 10-24	mm
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BostiK tÆtlAgssysteM vtv10 & vtg10

du skAL BruGe FøLGende:
materiale
	Primer 6000
	Fugtspærre 2000K
	Bostik Membrane
	Fiberstrimmel	og	Fiberhjørner	
Tætlagsstrimmel	og	Tætlagshjørner
	Rørmanchetter	og	Afløbsmanchet
	Fix Combi, Fix gulv & væg, Fix Hurtig eller Fix 

dF White

ForBruG
tætlagssystem Vtv10 (væg)
Fugtspærre 2000K: 0,2 kg/m2 (0,16 liter/m2)
totalt Bostik Membrane:  2,8 kg/m2 (1,9 liter)
eventuel forbehandling:  Fugtspærre 2000K fortyndet med vand i forholdet 1:2: ca. 

100 g/m2 
tætlagssystem Vtg10 (gulv)
Fugtspærre 2000K:  0,2 kg/m2 (0,16 liter/m2)
totalt Bostik Membrane:  2,8 kg/m2 (1,9 liter/m2)
Forbehandling:  Fugtspærre 2000K fortyndet med vand i forholdet 1:2: ca. 

100 g/m2

Bostik tætlagssystem vtv10 & vtg10 er 
et væskebaseret/rullet system og anvendes 
som	 tætlag	 bag	 keramisk	 overfladebeklæd-
ning på gulv og vægge i vådrum i boliger og 
rum med lignende belastning. tætlagssy-
stemerne vtv10 & vtg10 er deformations-
optagende	 tætlagssystemer	 til	 både	 fugtføl-
somme	og	 ikke-fugtfølsomme	underlag	som	

beton,	letbeton,	puds,	spartlede	overflader	og	
pladekonstruktioner. 
Bostik tætlagssystem vtv10 & vtg10 er te-
stet iht. den europæiske standard etAg 022. 
systemets dampdiffusionsmodstand er ca. 
1.500.000 s/m.

BostiK tÆtlAgssysteM vtv3 & vtg1

du skAL BruGe FøLGende:
materiale
	Primer 6000
	Fugtspærre 6030
	Bostik Membrane
	Tætlagsstrimmel,	Tætlagshjørner
Fiberstrimmel	og	Fiberhjørner
	Rørmanchetter	og	Afløbsmanchet
	Fix Combi, Fix gulv & væg eller Fix Hurtig

ForBruG
tætlagssystem Vtv3 (væg)
Fugtspærre 6030:  0,15 kg/m2 (0,13 liter/m2)
totalt Bostik Membrane:  2,8 m2/m2 (1,9 liter/m2)
eventuel forbehandling:  Fugtspærre 6030 fortyndet med vand i forholdet 1:2: ca. 100 

g/m2

tætlagssystem Vtg1 (gulv)
Fugtspærre 6030:  0,15 kg/m2 (1,13 liter/m2)
totalt Bostik Membrane:  2,8 kg/m2 (1,9 liter/m2)
Forbehandling:  Primer 6000 fortyndet med vand i forholdet 1:3: ca. 100 g/m2

Bostik tætlagssystem vtv3 & vtg1 er et 
væskebaseret/rullet system og anvendes 
som	 tætlag	 bag	 keramisk	 overfladebeklæd-
ning på gulv og vægge i vådrum i boliger og 
rum med lignende belastning. tætlagssyste-
merne vtv3 & vtg1 er deformationsopta-
gende	tætlagssystemer	til	ikke-fugtfølsomme	
konstruktioner som beton, letbeton og puds, 

(fugtprojektering af konstruktionen er et krav). 
Bostik tætlagssystemerne vtv3 & vtg1 er 
testet iht. europæisk standard etAg 022 . 
systemets dampdiffusionsmodstand er ca. 
70.000 s/m.

Vtv10 & Vtg10 | tÆtLAGssYstem
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1
2

3

4
5 6

7

8

9
10

12

11

1. Underlag: Skivor, puts eller betong. 
  Sugande underlag förbehandlas med 
  utspädd Primer 6000.
2. Fuktspärr 2000K alt. Fuktspärr 6030
3. Rörmanschett
4. Membrane
5. Membrane

6. Fiberhörn alt. Tätskiktshörn
7. Fiberremsa alt. Tätskiktsremsa
8. Brunnsmanschett
9. Rörmanschett
10. Fix
11. Fog
12. Plattor

instAllAtionsvejledning rUllet systeM

1. Underlag: Plader ,puds eller beton. 
sugende underlag forbehandles med fortyndet 
Primer  6000.
2. Fugtspærre 2000 k alt.Fugtspærre 6030
3.	Rørmanchet
4. Membrane
5. Membrane

6.	Fiberhjørne	alt.	Tætlagshjørne
7. Fiberstrimmel alt. tætlagsstrimmel
8.	Brøndmanchet
9.	Rørmanchet
10. Fix
11. Fuge
12. Fliser/plader
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vÆg vtv3 & vtv10

VTv10: Påfør	Bostik	Fugtspærre	2000K	med	rulle	og	pensel	på	de	rene	
og	tørre	vægge.	Forbrug	0,2	kg/m2	(0,16	l/m2).	Tørretid	ca.	20-30	minut-
ter.

VTv3 	Påfør	Bostik	Fugtspærre	6030	med	rulle	og	pensel	på	de	rene	og	
tørre	vægge.	Forbrug	0,15	kg/m2	(0,13	l/m2).	Tørretid	ca.	20	minutter.	

Pensel/rul Bostik Membrane i 
hjørner	og	vinkler.	

Udfyld	 større	 rev-
ner	 i	 hjørner,	 i	 plade- 
samlinger	 og	 ved	 rørgennemfø-
ringer med Bostik Akryltætnings-
masse eller lignende. Kontroller, 
at	alle	rør	er	gjort	ordentligt	fast.

stryg Bostik Membrane rundt om 
rørgennemføringerne,	og	monter	
Bostik	Rørmanchet	på	røret	i	det	
våde tætlag. dette gælder også 
for	elektrikerrør.	

stryg et rigeligt lag Bostik Mem-
brane	over	rørmanchetterne	med	
en pensel.

Monter	hjørner	og	strimmel	i	våd	
Bostik Membrane.

stryg et lag Bostik Membrane 
over forseglingerne. 

Påfør	 fliseklæb,	 Fix	 Combi,	 Fix	
gulv & væg, Fix Hurtig eller Fix 
dF med tandspartlens glatte 
side. Udjævn derefter med den 
tandede side.

Monter	 flisen	 ved	 at	 presse	 og	
dreje den mod underlaget. Kon-
trollér,	 at	 flisens	 bagside	 er	 helt	
dækket	 med	 fliseklæb.	 Fjern	 fli-
seklæb, som er trængt længere 
op end halvdelen af fugedybden. 
Lad	 fliseklæb	 tørre	 2-12	 timer	
afhængigt af det valgte produkt. 
Fug med Bostik Flisefuge eller 
Klinkefuge.

Bemærk,	at	til	rør-i-rør-systemer	
skal	rørmanchetten	tætne	mod	
kapperøret	og	ikke	mod	vandrøret.

Al hultagning skal ske i massiv konstruktion som beton, murværk eller 
reglar.	Hullet	 til	 fastgørelsen	udfyldes	med	Bostik	Silikone	Vådrum	eller	
Bostik	 Silikone	 Byg	 &	Sanitet.	 Tryk	 evt.	 en	 rawlplug	 i,	 sprøjt	 silikone	 i	
pluggen, og skru i skruen i.

Vtv3 & Vtv10 | VÆG

3.23.1 3.3

3.4

Rul	væggene	med	Bostik	Membrane	i	flere	lag.
Tørretid	mellem	påføringerne	ca.	1-2	timer.
totalt forbrug 1,8 kg/m2 (1,2 liter/m2)
Kontrollér	 påført	 mængde	 ved	 at	 sammenligne	 belagt	 overflade	 (m2)	
med forbrugt mængde Bostik Membrane (kg eller liter)
Flisemontering	kan	påbegyndes	efter	12	timers	tørretid.

3.5

3.6 3.7
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Vtg1 & Vtg10 | GuLV

gUlv vtg1 & vtg10

4.34.1

Monter	hjørner	og	strimmel	i	våd	Bostik	Membrane.	 stryg et lag Bostik Membrane 
over forseglingerne med en pen-
sel.

VTv10:	Påfør	Bostik	Fugtspærre	
2000K med rulle og pensel på de 
rene	og	tørre	vægge.	Forbrug	0,2	
kg/m2	 (0,16	 l/m2).	 Tørretid	 ca.	
20-30 minutter.

VTv3 Påfør	 Bostik	 Fugtspærre	
6030 med rulle og pensel på de 
rene	 og	 tørre	 vægge.	 Forbrug	
0,15	 kg/m2	 (0,13	 l/m2).	Tørretid	
ca. 20 minutter. 

stryg Bostik Membrane rundt om 
afløbsstudsen	til	håndvasken,	og	
monter	Bostik	Rørmanchet	 i	våd	
Bostik Membrane. stryg Bostik 
Membrane	 rundt	 om	afløbsstud-
sen	 til	WC'et,	og	monter	en	 rør-
manchet.

Monter	Bostik	Afløbsmanchet	iht.	
anvisningerne for det respektive 
afløb	(se	side	10).

stryg et rigeligt lag Bostik Mem-
brane	 over	 rørmanchetterne.	
Sørg	 for,	 at	 hele	 rørmanchetten	
får god vedhæftning, og at der 
ikke dannes folder.

4.2 4.4

4.5 4.6

Påfør	 hæftemasse,	 Fix	 Combi,	
Fix gulv & væg, Fix Hurtig eller 
Fix dF med tandspartlens glatte 
side. Udjævn derefter med den 
tandede side.

4.7

Monter	 flisen	 ved	 at	 presse	 og	
dreje den mod underlaget. Kon-
trollér,	 at	 flisens	 bagside	 er	 helt	
dækket med hæftemasse. Fjern 
hæftemasse, som er trængt 
længere op end halvdelen af 
fugedybden. lad hæftemassen 
hærde 2-12 timer afhængigt af 
det valgte produkt. Fug med Bo-
stik Klinkefuge.

eventuel hultagning skal ske i massiv konstruktion som beton, murværk 
eller	reglar.	Hullet	til	fastgørelsen	udfyldes	med	Bostik	Silikone	Vådrum	
eller	Bostik	Silikone	Byg	&	Sanitet.	Tryk	evt.	en	rawlplug	i,	sprøjt	silikone	
i pluggen, og skru i skruen i.

4.8

tærsklen skal være overfalset eller udformet på en måde, som beskytter 
tætlaget.	Blød	fuge	skal	udformes	som	på	tegningen..

Rul	gulvfladen	med	Bostik	Mem-
brane. rul også Bostik Mem-
brane	på	afløbsmanchetten.	Rul	
Bostik Membrane frem til klem-
ringen, men ikke på klemringen. 

rul gulvet med Bostik Membrane 
i	flere	lag.
Tørretid	mellem	påføringerne	ca.	
1-2 timer. totalt forbrug 2,8 kg/
m2 (1,8 liter/m2)
Kontrollér	påført	mængde	ved	at	
sammenligne	 belagt	 overflade	
(m2) med forbrugt mængde Bo-
stik Membrane (kg eller liter)
Flisemontering kan påbegyndes 
efter	12	timers	tørretid.
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tÆtning AF gUlvAFlØB – PUrUs

oBs! Anvend grå 
klemring.	Rengør	
afløbsflangen	og	nede	
i	afløbssædet	med	
husholdningssprit 
inden montering af 
afløbsmanchetten.

Monter foden til Purus-kniven. gnid manchetten grundigt fast, 
og	 sørg	 for,	 at	 der	 ikke	 dannes	
blærer eller folder.

skær hullet ud, og fjern knivfo-
den, kniven og manchetstyk-
ket. oBs! Benyt det rigtige hul i 
Purus-kniven.

Vtg1 & Vtg10 | GuLV | GuLVAFLøB

1 32 4

Centrer	 afløbsmanchetten	 over	
gulvafløbet,	og	monter	den.

65 7

Tilslut	afløbsmanchetten	til	PUR-
US	gulvafløb.	Pres	og	form	man-
chetten	ned	i	afløbet,	og	tryk	den	
fast	på	afløbssiden.

Sæt	 afløbsringen	 på	 afløbs- 
risten, og centrer den over af-
løbet.	 Tryk	 afløbsristen	 til	 med	
foden, så ringen går i indgreb. 
Kontrollér, at ringen er i den kor-
rekte position (i bund).

tÆtning AF gUlvAFlØB – jAFo 

Afmonter låg, rist og 
klemring, og fjern 
O-ringen.	Rengør	
afløbsflangen	og	nede	
i	afløbssædet	med	
husholdningssprit 
inden montering af 
afløbsmanchetten.

Centrer	afløbsmanchetten	over	
gulvafløbet,	 og	 monter	 den.	
gnid manchetten grundigt fast, 
og	sørg	for,	at	der	ikke	dannes	
blærer eller folder.

Skær	et	første	hul	 i	manchetten,	
anvend et stykke af hylstret fra 
tætlagsstrimlen som skabelon 
(diameter 80 mm), eller anvend 
jAFo skæreskabelon.

Form	manchetten	ned	med	fing-
rene.

1 32 4

Centrer	 afløbsmanchetten	 over	
gulvafløbet,	og	monter	den.	Gnid	
manchetten grundigt fast, og 
sørg	for,	at	der	ikke	dannes	blæ-
rer eller folder.

65 7

Monter klemringen med de med-
følgende	skruer.	Skru	skruerne	 i	
skiftevis diagonalt, indtil klemrin-
gen sidder stabilt.

Manchetten skal nå ned til, hvor 
den koniske fals går over i den 
vandrette. der må ikke være 
noget af manchetten under klem-
ringen.

stryg Membrane rundt på af-
løbskanten	 nede	 i	 hullet,	 hvor	
klemringen skal sidde.
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delrePArAtion AF KerAMisKe Fliser

21

Skær	 spor	 gennem	 flisen	 ved	
hjælp af en vinkelsliber eller sli-
bemaskine. skæredybden må 
ikke	være	større	end	flisens	tyk-
kelse.

skrab forsigtigt overskydende 
hæftemasse og fugerester væk 
med stemmejern eller andet eg-
net	værktøj.

Fræs eller skrab fugemassen 
væk omkring den beskadigede 
flise.	 Vær	 forsigtigt	 med	 ikke	 at	
skade tætlaget.

Hvis	 tætlaget	 er	 intakt:	 Påfør	 et	
lag Membrane. Hvis tætlaget er 
beskadiget:	 Påfør	 Fugtspærre	
2000K eller Fugtspærre 6030, og 
lad	 det	 tørre.	 Påfør	 Membrane.	
Følg	 beskrivelse	 for	 VTv10	 &	
vtg10 eller vtv3 & vtg1 med 
hensyn	til	forbrug	og	tørretider.

5

Fjern	 flisestykkerne	 med	 mejsel	
eller stemmejern og hammer. 
vær forsigtigt med ikke at skade 
tætlaget.

43

6

Den	nye	flise	monteres	med	Fix,	
som	påføres	flisens	bagside.



nordiC / BALtiC

Bostik AB har siden 1911 været 
en	 innovativ	 leverandør	 inden	
for	 de	 fire	 segmenter	 lim,	 spar-
tel,	 fix	&	 fuge	 samt	 fuge	&	 tæt-
ning. Produktsortimentet er både 
bredt og dybt. Bostik er bl.a. 
markedsførende	 i	 segmentet	
væglim. det nordiske hovedkon-
tor ligger i Helsingborg, og pro-
duktionen foregår i Helsingborg 
og	Malmö.	 Bostik	 markedsfører	
varemærkerne Hernia, simson 
og	 Bostik.	 Kunderne	 findes	 in-
den for områderne byggevarer, 
entreprenørvirksomhed	og	 indu-
stri. slutbrugerne er både pro-
fessionelle	 og	 gør-det-selv-folk. 
Datterselskaber	 findes	 i	 hele	
norden og Baltikum.
Bostik-koncernen	findes	i	ca.	50	
lande og omsætter for ca. 14 mil-
liarder seK. Bostik har 48 pro-
duktionsenheder, 2 forsknings-
centre og 10 tekniske centre på 
5 kontinenter. virksomheden har 
5000 ansatte på verdensplan. 
Bostik indgår i den franske kon-
cern total.

Hovedkontor norden/Baltikum
Bostik AB, strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, sWeden

Tlf.:	44841500,	Fax:	44840419,	www.bostik.dk


