PLASTOFOL
Kvalitetsfuktspärr från Schweiz

Plastofol 030414

1

03-05-09, 13.19

PLASTOFOL - Den perfekta fuktsp
Plastofol stoppar effektivt fukt i marken att tränga in i din källarvägg.
Luftspalten bidrar till att befintlig fukt torkas ut och leds bort.
Innan monteringen av fuktspärren måste du göra följande:

Förberedelser
• Ta bort eventuell gammal asfalt som sitter löst.
• Rengör källarväggen noggrant med en kvast.
• Knacka bort lös puts och ojämnheter.
• Laga större håligheter med lagningsbruk.

Montera Membranet
Alternativ 1 - Klistermembran
• Prima kantbalken, hålkälet och ca.
200 mm upp på källarväggen.
• Montera klistermembranet på den
primade ytan. Börja monteringen
på kantbalken.

Plastofol 030414

2

Alternativ 2 - Flytmembran
• Pensla eller rolla ut flytmembranet
på kantbalken, hålkälet och ca.
200 mm upp på källarväggen.
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ktspärren mot fukt i källarväggen
Montera Fuktskyddsmattan
• Rulla ut fuktskyddsmattan med knopparna mot väggen.
• Starta 1500 mm från ett hörn.
• Fäst mattan i ovankant med spik/bricka cc 250 mm.
• Nederkanten skall vara ca. 20 mm ovanför hålkälet.
• Ovankant skall sluta max 100 mm under färdig markyta.
• Vertikala skarvar överlappas med 500 mm.
• Horisontala skarvar överlappas med 100 mm.
• Skarven förseglas med tejp för att underlätta monteringen.
• Montera sockellisten i ovankant.

Rörgenomförningar
• Skär ett snitt i fuktskyddsmattan
• Stryk ut flytmembran på bägge sidor om snittet.
• Lägg en ny bit fuktskyddsmatta över snittet.
• Täta med bitumentejp på skarvarna och runt
rörgenomförningen.

Lagningar
• Ta bort föremålet som orsakat skadan
• Stryk ut flytmembran runt hålet.
• Montera en bit fuktskyddsmatta som är större
än hålet.
• Sätt bitumentejp på skarvarna.
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PLASTOFOL fuktspärr
Typgodkänd av SITAC reg. nr. 82-0131/99

PLASTOFOL FUKTSPÄRR

Fiberduk

Bruksklass 2

Längd:

15 m
50 m
150 m

Bredd:

1,4 m

Lip Primer (vidhäftning) åtgång c:a 0,1 liter/m2
Storlek:

Bredd:

1,0 m
1,5 m
2,0 m
3,0 m beställningsvara
4,0 m beställningsvara

1,0 liter
2,0 liter
3,0 liter

Flytande membran åtgång c:a 1kg/m2
Storlek:

5 kg
10 kg

Längd:

20 m

Material:

HD-polyeten

Klistermembran

Vikt:

550 g/m2

Bredd:

400 mm

Färg:

Svart

Längd:

10 m/rulle
20 m/rulle

Tjocklek:

ca.0,55 mm

Nopphöjd:

8 mm

Tryckhållfasthet: 180 KN/m2
Garanti:

20 år

Vridspik för betong med bricka
Längd:

35 mm
50 mm

Antal:

250 st/kart.

Återförsäljare

Kantlist
Längd:

2,0 m

Bitumentejp

Mardam Agentur AB
Box 35, 260 22 TÅGARP
Tel. 0418-504 35, Fax. 0418-505 74
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Längd:

20 m per rulle

Bredd:

30 mm

Tjocklek:

1,5 mm
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