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Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrym-
men, t ex badrum. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar arbetet. 
Om du ska lägga keramik på golv i torra utrymmen, gå till rubriken mon-
tera keramik. 

Allmänna  förutsättningar
Underlaget ska vara anpassat för spackel, tätskiktssystem, kakel och 
klinker i bostadsmiljö, duschrum, tvättstugor, toaletter mm. Material och 
underlag ska ha en temperatur på minst +10°C.
 Befintliga ytskikt ska avlägsnas. Alla våtrum med keramisk beklädnad 
ska först förses med ett tätskiktssystem. Som våtrum räknas golv- och 
vägg som utsätts för vatten/eventuellt utläckande vatten. På vägg ska 
tätskiktet avslutas max 10 mm under tak/väggvinkeln eller enligt 
branschreglerna. Underlaget ska vara torrt, rent och hållfast. 

Förutsättningar för rör och golvbrunn
Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar 
och rör ska monteras mm. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. 
Rör ska vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar.
 Säkerställ att området runt brunnen är rent för att undvika dålig vid-
häftning. Golvbrunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad 
enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i 
nivå med färdigt undergolv/tätskikt.

Fallbyggnad
Det ska alltid finnas fall mot golvbrunnen i våtutrymmen. Golvbrunnen 
ska anpassas till spackelskiktets tjocklek. Fallet ska ha en lutning på
1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som inte ut-
sätts för frekvent vattenbegjutning. I de delar som regelbundet utsätts 
för vatten ska lutningen vara 1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m). I speci-
fika fall kan annan lutning avtalas.

Skivmaterial vägg/golv
Enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV 10:1)) får en-
dast skivmaterial anpassade för våtrum användas i våtzon 1. Vilka dessa 
våtrumsskivor är finner du på Byggkeramikrådets hemsida, www.bkr.
se/Våtrumsskivor. Se skivleverantörernas anvisningar. Vid 
arbete enligt GVK branschregler, följ deras anvisning.

Träbjälklag
Avståndet mellan bjälkarna avgörs beroende på storleken på ytan, se 
nedan, i övrigt är anvisningen den samma.
Ytor under 10 m2: bjälkar med cc 600.
Ytor över 10 m2: bjälkar med cc 300.
Förutsättningar: bjälkar 220 x 45 mm. Ytorna som utsätts för tunga 
badkar eller vibrerande maskiner, ska ha cc 300. Limma och skruva 
golv-spånskivor (typ V313/P5) min 22 mm tjocklek, på bjälkar med max 
4200 mm mellan bjälklagsstöd. Prima och avjämna golvspånskivorna 
med SCHÖNOX CLS, TX, TXF minst 12 mm vid lägsta punkt tillsammans 
med armeringen SCHÖNOX Rotnät eller Renotex, se separat anvisning 
på www.schonox.se.
 OBS! Tänk på att alltid täta springor mellan golv och vägg och vid 
golvbrunnen, innan avjämning sker.

Vid tillskjutande markfukt
Tillskjutande markfukt är vanligast vid äldre hus med källare, där ingen 
utvändig isolering finns. Vid osäkerhet utför ett förtest genom att tejpa 
fast en bit plastfolie på betonggolvet. Bildas det efter någon dag kon-
dens, finns det tillskjutande markfukt. Då begränsas tätskiktet till att 
endast innefatta vägg- och golvytor med kraftig vattenbelastning, t ex 
duschen. Dokumentera undantaget i ditt Kvalitetsintyg. OBS! Undantaget 
förutsätter att underlaget består av mineraliskt material som tål fukt.

Våtrum indelas i våtzoner
Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och ytterligare minst en meter på 
vägg samt våtrummets hela golvyta. Om del av yttervägg ingår i våtzon 
1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.
Våtzon 2 = övriga väggytor.

Övriga utrymmen
I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska 
golvet beläggas med tätskikt. Tätskiktet ska dras upp på vägg min 50 
mm.

Val av tätskiktssystem
Det är inte keramikplattorna som gör att underlaget blir vatten -och 
ångtätt utan det är tätskiktet som ligger bakom keramiken. Om golv och 
vägg har olika underlag går det bra att använda olika tätskiktsystem. 
Vilken typ av tätskiktsystem som ska användas beror på underlaget och 
våtzonen, se tabell och ritning.

Det finns tre olika typer av system för tätning av våtrum:

1 m 

Våtzon 1 

Våtzon 2 

1 m 

Våtzon 1 

Våtzon 2 

Hela golvet är våtzon 1 
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För aktuellt ånggenomgångsmotstånd, se respektive produktinformation.

Tätskikt-
system

Produkter

Beskrivning

SCHÖNOX folie

SCHÖNOX WSF 
folie

Ång- och vattentät
folie som ger 
samma täthet över 
hela ytan.

SCHÖNOX Rollat 1

SCHÖNOX KH
SCHÖNOX HA

Två produkter som 
rollas upp. 
1. Primer 
2.Gummimembran

SCHÖNOX Rollat 2

SCHÖNOX SPR
SCHÖNOX HA

Två produkter som 
rollas upp. 
1. Ångspärr
2.Gummimembran



Det går att montera SCHÖNOX Folie på flera 
olika sätt. Antingen med en och samma pro-
dukt eller genom att kombinera flera olika:

Montering av tillbehör mot underlaget*:

Montering av SCHÖNOX WSF folievåder:

Limning av överlapp:

Förslutning av överlapp:

Montering av tillbehör mot folien*:

Helt uttorkad (dagar) i folieskarvar**

Max RF i underlaget:

iFIX

x

x

x

x

x

Ca 7–10

95%

HA

x

x

x

x

x

Ca 30

90%

WSA

x

x

85%

Underlag

Våtrumsskivor

Kartongklädd gipsskiva

Spacklade träbjälklag

Massiva konstruktioner, 
betong, puts och/eller 
murverk.

Våtzon 1

SCHÖNOX Folie

–

SCHÖNOX Folie

SCHÖNOX Folie
SCHÖNOX Rollat 1*
SCHÖNOX Rollat 2

Våtzon 2

SCHÖNOX Folie
SCHÖNOX Rollat 1*
SCHÖNOX Rollat 2

SCHÖNOX Folie
SCHÖNOX Rollat 1*
SCHÖNOX Rollat 2

SCHÖNOX Folie
 
SCHÖNOX Folie
SCHÖNOX Rollat 1*
SCHÖNOX Rollat 2

OBS! Vid materialval våtrumsmatta på golv samt kakel på vägg, ska tät-
skiktsystemet inkl tätband överlappa våtrumsmattan med minst 30 mm.

* Beställaren/byggherren ska utföra en fuktsäkerhetsprojektering på alla underlag/konstruktio-
ner när ett tätskiktssystem med ånggenomgångsmotstånd under 1 miljon s/m används. 

* Beroende på arbetssätt  
** När produkterna är plattsättningsbara framgår i produktinformationen.

1.  Underlag
2. Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhörn
 och Brunnsmanschett
3.  SCHÖNOX iFIX, WSA eller HA
4.  WetStop WSF folie
5.  SCHÖNOX iFIX eller HA = limma Rör- 
 manschetter och under överlapp

6.  SCHÖNOX iFIX eller HA = försegla  
 Rörmanschetter och överlapp
7.  SCHÖNOX iFIX eller WetStop 2-comp  
 = limma mellan Brunnsmanschett  
 och WSF folien
8.  Fästmassa, kakel och fogbruk

1. Underlag
2.  SCHÖNOX KH (primer)
3.  Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhörn,  
 Brunnsmanschett och Rörmanschetter
4.  SCHÖNOX HA = försegling av tätningar

5.  SCHÖNOX HA (gummimembran) ,  
 lager 1
6.  SCHÖNOX HA, lager 2
7.  Fästmassa
8.  Fästmassa, kakel och fogbruk

1.  Underlag
2. SCHÖNOX SPR (ång- och fuktprimer),  
 lager 1
3.  SCHÖNOX SPR, lager 2
4.  Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhörn,  
 Brunnsmanschett och Rörmanschetter
5. SCHÖNOX HA = försegling av tätningar

6.  SCHÖNOX HA (gummimembran),  
 lager 1
7.  SCHÖNOX HA, lager 2
8.  Fästmassa
9.  Fästmassa, kakel och fogbruk

SCHÖNOX Folie

SCHÖNOX Rollat 1

SCHÖNOX Rollat 2

1 1

2

4

4

5 4
7

8

4

9

4

3
5+6

2

22

2

4+5

1

3

3

3
7

64

8

3

3

2

8

3
4

55 7

5

6
6

6
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Tätskiktssystem med folie
Vägg

3. Börja med att pensla i hörnet. Mon-
tera manschetten för inner/ytterhörn i
blöt SCHÖNOX iFIX eller HA, tryck fast
ordentligt.

4a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa
längderna längs med väggarna. Appli-
cera SCHÖNOX iFIX eller HA i golv/
väggvinkeln och övriga vinklar samt
montera tätbandet i blöt produkt.

4b. Självhäftande tätband WetStop 
SH. Mät och kapa längderna längs med
väggarna. Dra bort skyddspappret ca 
20–50 cm i taget och montera tätban-
det i golv/väggvinkeln etc.

7. När alla våder är uppsatta förslut
överlappningar/skarvarna med
SCHÖNOX iFIX eller HA.

6. Montera och gnid fast SCHÖNOX WSF
med verktyget Gnidde, tryck fast.
Limma med SCHÖNOX iFIX (snabbast) 
eller HA i överlappet. Överlappa 
våderna fram till de svarta strecken. 
Skär ut hålen för rör och dylikt.

8. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA 
runt röret.

9. Trä på anpassad WetStop MP rör-
manschett och tryck fast ordentligt.

11. Övergång mellan tätskiktssystemen. 
Rolla ingående produkter för SCHÖNOX 
Rollat 1 eller 2 upp på SCHÖNOX WSF, 
fram till det lodräta strecket.

10. Förslut överlappningen med
SCHÖNOX iFIX eller HA. När allt är torrt
kan keramik på vägg monteras.

3.  Limma mellan brunnsmanschett och 
folie med SCHÖNOX iFIX eller WetStop 
2-comp (kammas ut). Applicera därefter
övrig golvyta med SCHÖNOX iFIX, WSA
eller HA, se åtgång sista sidan.

4. Montera och gnid fast SCHÖNOX WSF. 
Limma överlappen fram till de svarta 
strecken med SCHÖNOX iFIX eller HA. 
Förslut sedan alla skarvarna med 
SCHÖNOX iFIX (snabbast) eller HA. Skär 
ut hålen i SCHÖNOX WSF, där brunnen 
finns.

1. Avlägsna skyddspappret på brunns-
manschetten och montera över 
brunnshålet. Var noggrann så det inte 
bildas luftfickor eller blåsor.

Golv  Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett. För design/väggnära golvbrunn, se separat monteringsanvisning. JAFO: Ta bort 
gummiringen och placera skärmallen i golvbrunnen. PURUS: Placera Purusknivens fot i brunnen. BLÜCHER: Placera insatsen i golvbrunnen och se till 
att benen greppar in i muttertornen.

1. Börja valfritt med vägg eller
golv. Oavsett ska systemen
överlappas med ca 50 mm och
kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm, 
lösa partiklar och prima vid 
behov, för att få bästa möjliga 
vidhäftning och öppentid.
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5. Mät ut våderna från tak till golv så att
våderna överlappar tätbandet i golv/
väggvinkeln med ca 50 mm. Applicera
SCHÖNOX iFIX, WSA eller HA, se åtgång
på sista sidan.

2. Mät ut våderna mellan väg-
garna så att våderna överlappar
tätbandet i golv-/väggvinkeln
med ca 50 mm. Applicera 
SCHÖNOX iFIX (snabbast) eller 
HA i golv-/väggvinkeln.

Tips! För ej sugande underlag,
passar det bäst att använda
SCHÖNOX iFIX för att montera
SCHÖNOX WSF.

SCHÖNOX Folie



Skär ut hålet i SCHÖNOX WSF/ brunns-
manschetten, följ skärmallens insida.

Ta bort skärmallen. Passa in avsedda skruvar till skruvhå-
len i brunnen.

Skruva fast för hand.

JAFO

Tryck igenom fotens tapp så att den
skär igenom SCHÖNOX WSF/brunns-
manschett.

Gör uttag av hålet och ta upp Purus-
knivens fot ur brunnen.

Lägg ner grå/blå klämring. Tryck ner klämringen med hjälp av 
den vita silen.

Placera den cirkelrunda skärmallen på 
skruven. Skär ut och markera tapphålen.

Ta bort skärmallen och insats. Klipp eller skär ut för tapphålen. Tryck
tapparna igenom SCHÖNOX WSF/
brunnsmanschett.

Skruva fast klämringen enligt Blüchers 
monteringsanvisning.

6. Trä på WetStop MP rörmanschett.
Den ska sitta en bit upp/ut på röret för
att säkerställa vattentätheten.

7. Förslut rörmanschetten genom att
applicera SCHÖNOX iFIX eller HA.

Montering Rörmanschetter
Rör ska vara fixerade enligt
rörleverantörernas anvisningar
samt vara fast fixerade i golvet.

5. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA 
runt röret.

PURUS

BLÜCHER

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER. 

13
-0

8



2. Applicera SCHÖNOX HA runt röret.

Rollat tätskiktssystem med KH och HA
Vägg  

3. Späd SCHÖNOX KH enligt förpack-
ningen. Borsta in tunt i underlaget och 
låt torka. 

4. Börja med att pensla SCHÖNOX HA 
i hörnet. Montera manschetten för 
inner/ytterhörn i blöt SCHÖNOX HA, 
tryck fast ordentligt.

5b. Självhäftande tätband WetStop 
SH. Mät och kapa längderna längs med 
väggarna. Dra bort skyddspappret ca 
20–50 cm i taget och montera tätbandet 
i golv-/väggvinkeln etc.

5a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa 
längderna längs med väggarna. Appli-
cera SCHÖNOX HA i golv/väggvinkeln 
och övriga vinklar samt montera tät-
bandet i blöt SCHÖNOX HA.

8. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX 
HA över skarven mellan manschett och 
underlag.

6. Applicera SCHÖNOX HA runt rören. 7. Trä på anpassad WetStop MP rör-
manschett och tryck fast ordentligt.

9. Skikt 1: Rolla hela ytan med
SCHÖNOX HA (total åtgång minst 1,0 
kg/m2 i minst två skikt). Torktiden är 
cirka 2 timmar under normala förhål-
landen.

10. Skikt 2: När det första skiktet har 
torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång 
till över hela ytan. När allt är torrt (tidi-
gast efter 12 timmar), kan keramik på 
vägg monteras.

Golv

3. Trä på anpassad WetStop MP rör-
manschett och tryck fast ordentligt.

4. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX 
HA över skarven mellan manschett och 
underlag.

1. Späd SCHÖNOX KH enligt förpack-
ningen. Borsta in tunt i underlaget och 
låt torka. 

1. Börja valfritt med vägg
eller golv. Oavsett ska syste-
men överlappas med 50
mm och kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm
och lösa partiklar för att få
bästa möjliga vidhäftning

SCHÖNOX Rollat 1
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Design/väggnära golvbrunn.
Se separat monteringsanvisning.

5. Avlägsna skyddspappret på WetStop 
MG brunnsmanschetten och montera 
över brunnshålet. Var noggrann så det 
inte bildas luftfickor eller blåsor. 

Förbered golvbrunnen innan mon-
tering av brunnsmanschett.

JAFO: Ta bort gummiringen och 
placera skärmallen i golvbrunnen.
PURUS: Placera Purusknivens fot 
i brunnen.
BLÜCHER: Placera insatsen i 
golvbrunnen och se till att benen 
greppar in i muttertornen.

7. Skikt 2: När det första skiktet 
har torkat, ska SCHÖNOX HA rollas 
en gång till över hela ytan. När allt 
är torrt kan keramik läggas.

6. Skikt 1: Rolla hela ytan med
SCHÖNOX HA (total åtgång minst 
1,2 kg/m2 i minst två skikt). Tork-
tiden är cirka 2 timmar under 
normala förhållanden.

Skär ut hålet i brunnsmanschetten,
följ skärmallens insida.

Ta bort skärmallen. Passa in avsedda skruvar till skruvhå-
len i brunnen.

Skruva fast för hand.

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER.

Placera den cirkelrunda skärmallen på 
skruven. Skär ut och markera tapp-
hålen.

Ta bort skärmallen och insats. Klipp eller skär ut för tapphålen.
Tryck tapparna igenom brunnsman-
schetten.

Skruva fast klämringen enligt 
Blüchers monteringsanvisning.

Tryck igenom fotens tapp så att den
skär igenom brunnsmanschetten.

Gör uttag av hålet och ta upp 
Purusknivens fot ur brunnen.

Lägg ner grå/blå klämring. Tryck ner klämringen med hjälp av 
den vita silen.

JAFO

PURUS

BLÜCHER
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2. Skikt 2: rolla diagonalt, torktid 
ca 2 timmar. Kontrollera åtgång!

Rollat tätskiktssystem med SPR och HA
Vägg  

3.  Skikt 1: rolla totalt minst 0,25 kg/m2

SCHÖNOX SPR med WetStop Roller alt
Anza Elon, så att en jämn film bildas. 
Torktid skikt 1: ca 30 minuter, rolla för-
sta gången lodrätt.

4. Rolla SCHÖNOX SPR minst en gång till
och nu diagonalt, för att få bra täckning.
Undvik att bilda skum, få blåsor eller
små hål. Låt torka. Tar ca 2 timmar, 
under normala förhållanden.

6a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa
längderna längs med väggarna. Appli-
cera SCHÖNOX HA i golv/väggvinkeln
och övriga vinklar samt montera tät-
bandet i blöt SCHÖNOX HA.

5. Börja med att pensla SCHÖNOX HA i
hörnet. Montera manschetten för
inner/ytterhörn i blöt SCHÖNOX HA,
tryck fast ordentligt.

8. Trä på anpassad WetStop MP rör-
manschett och tryck fast ordentligt.

6b. Självhäftande tätband WetStop 
SH. Mät och kapa längderna längs med
väggarna. Dra bort skyddspappret ca
20–50 cm i taget och montera tätban-
det i golv-/väggvinkeln etc.

7. Applicera SCHÖNOX HA runt rören.

9. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX
HA över skarven mellan manschett och
underlag.

10. Skikt 1: rolla hela ytan med
SCHÖNOX HA (total åtgång minst 1,0
kg/m2 i minst två skikt). Torktiden är
cirka 2 timmar under normala förhål-
landen.

11. Skikt 2: När det första skiktet har
torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång
till över hela ytan. När allt är torrt (tidi-
gast efter 12 timmar), kan keramik på
vägg monteras.

Golv

3. Applicera SCHÖNOX HA runt röret. 4. Trä på anpassad WetStop MP rör-
manschett och tryck fast ordentligt.

1.  Skikt 1: Applicera totalt minst 0,25 
kg/m2 SCHÖNOX SPR med Roller alt 
Anza Elon, i minst två skikt så att en 
jämn film bildas. Rolla lodrätt, torktid 
ca 30 minuter. 

1. Börja valfritt med vägg eller
golv. Oavsett ska systemen
överlappas med ca 50 mm och
kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm, lösa
partiklar och prima vid behov,
för att få bästa möjliga vidhäft-
ning och öppentid.

SCHÖNOX Rollat 2
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5. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX 
HA över skarven mellan manschett och 
underlag.

Design/väggnära golvbrunn.
Se separat monteringsanvisning.

6. Avlägsna skyddspappret på WetStop
MG brunnsmanschetten och montera
över brunnshålet. Var noggrann så det
inte bildas luftfickor eller blåsor.

Förbered golvbrunnen innan mon-
tering av brunnsmanschett.

JAFO: Ta bort gummiringen och 
placera skärmallen i golvbrunnen.
PURUS: Placera Purusknivens fot 
i brunnen.
BLÜCHER: Placera insatsen i 
golvbrunnen och se till att benen 
greppar in i muttertornen.

7. Rolla hela ytan med SCHÖNOX HA,
totalt minst 1,2 kg/m2 i två skikt.
Skikt 2: När det första skiktet har torkat,
ska SCHÖNOX HA rollas en gång
till över hela ytan. När allt är torrt kan
keramik läggas, tar ca 12 timmar.

Skär ut hålet i brunnsmanschetten,
följ skärmallens insida.

Ta bort skärmallen. Passa in avsedda skruvar till skruvhå-
len i brunnen.

Skruva fast för hand.

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER.

Placera den cirkelrunda skärmallen på 
skruven. Skär ut och markera tapp-
hålen.

Ta bort skärmallen och insats. Klipp eller skär ut för tapphålen.
Tryck tapparna igenom brunnsman-
schetten.

Skruva fast klämringen enligt 
Blüchers monteringsanvisning.

Tryck igenom fotens tapp så att den
skär igenom brunnsmanschetten.

Gör uttag av hålet och ta upp 
Purusknivens fot ur brunnen.

Lägg ner grå/blå klämring. Tryck ner klämringen med hjälp av 
den vita silen.

JAFO

PURUS

BLÜCHER
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1. Stryk ut och tanda fästmassa på en 
yta som du hinner montera plattor 
på inom ca 10 minuter. Fästmassan 
får inte bli torr på ytan, då fäster inte 
keramiken.

2. Tryck dit keramikplattan med en lätt
vridning.

3. Baksidan av plattan ska vara täckt 
med fästmassa. Gör ett stickprov och 
kontrollera detta.

4. När alla plattorna är på plats ska 
fästmassan torka innan fogning.
Oavsett val av fästmassa är ytan fog-
ningsbar efter ca 1 dygn.

Välj lämplig fästmassa från SCHÖNOX beroende platta. Blanda massan 
efter anvisning på förpackningen.

SÄTTNINGSSTIPS:
l Planera kapning och montering av plattor innan arbetet påbörjas.

l  Rita en våglinje (med vattenpass) på väggen runt hela utrymmet på  
 den höjd du vill påbörja arbetet. Använd en uppstöttad bräda som   
 monteringstöd så att keramiken blir monterad i våg.
l  Mät alltid plattornas storlek i förhållande till höjd och bredd. På så   
 sätt kan du välja var du vill ha passbitarna. Undvik för små passbitar.
l  Använd kakelsnöre eller kryss mellan plattorna så blir allt rakt.

Välj bland SCHÖNOX fogbruk beroende på fogbredd och typ av platta, 
och blanda enligt anvisning. 

FOGNINGSSTIPS:
l Nyanserna på fogbruket kan skilja. Se därför till att ha samma tillverk-  
ningsnummer/batchnummer (9-11 siffror). Går inte det, blandar du pul-  

ver från de båda tillverkningsnumren och blandar därefter med vatten.
l  Olika typer av plattor kan ge olika nyanser på fogen. 
l  Mörka nyanser av fogbruk är känsligare för att fogen blir flammig när  
du tvättar plattorna. Tänk därför på att låta fogen bli fingertorr innan   
du tvättar plattorna för första gången.
l  Tvätta diagonalt så undviker du att gröpa ur fogarna.
l	 Kulörproverna som finns i butikerna är en indikation. Gör ett upp-  
 strykningsprov för att vara riktigt säker på att få rätt kulör.

I betong: Applicera SCHÖNOX AS/ES eller SMP i hålet både innan
pluggen sätts på plats och innan skruven dras fast.
I skivkonstruktion: Applicera SCHÖNOX AS/ES eller SMP innan skruven
monteras. Undvik håltagning och infästning i våtzon 1, använd istället
monteringslim t ex Casco SuperFix eller XtremFix.

1. Applicera fogbruket diagonalt över
plattorna med hjälp av en fogbräda/
gummiskrapa. Se till att fogarna är rik-
tigt fyllda. Undvik att lämna fogbruk
ovanpå plattorna. Foga inte för stora
ytor åt gången. Tänk på att hålla hörn
fria från fogbruk eftersom dessa ska
fogas med SCHÖNOX AS/ES eller SMP.

2. Innan fogbruket börjar torka (ca 
10– 30 minuter), tvätta plattorna med 
en fuktad svamp. Vänta inte för länge, 
då bränner fogbruket fast på plattorna 
och går inte att få bort. Upprepa efter 
behov och avsluta med att polera med 
torr trasa eller dyl. Byt vatten mellan 
varje tvättning. Fukta fogarna då och 
då under första dygnet, t ex med hjälp 
av en blomspruta.

3. Foga i hörn och golv-/väggvinkeln
med silikon SCHÖNOX AS/ES eller SMP.
Använd maskeringstejp på båda
sidorna om fogen så får du raka och
fina kanter.

4. Stryk ut och jämna till fogmassan
med fuktad fogpinne eller finger. 
Fukta i vatten blandat med lite disk-
medel/såpa.

Montera keramik

Foga keramik

Tätning vid infästningar 
och tröskel

Fogmassa

Keramik

Tätband

Fästmassa

Tätsystem

Tätning med Tätband mot tröskel.
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Kvalitetsintyg ska vara undertecknat av den som är ansvarig för våt-
rum. Intyget ska tillsammans med aktuell SCHÖNOX monteringsanvis-
ning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och 
nyttjare/boende när arbetet är slutfört.
 Kopia av kvalitetsintyg och monteringsanvisning arkiveras för egen 
dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsö-
versyn.

Wetstop checklista och kvalitetsintyg
Stäm av vilka produkter som behövs och åtgång. Det går också utmärkt att använda tabellen för att dokumentera arbetet.

Kvalitetsintyg
Entreprenör:

c Ja      c   Nej   Har entreprenören behörighet för våtrum?  

c Ja      c Nej    Är golvbrunnen utbytt samt fast monterad?

c   Ja      c Nej    Lutningen mot golvbrunnen uppfyller BBV 10:1, innan tätskikt
  applicerades?

c   Ja     c   Nej    Arbetet är utfört enligt aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning 
  för våtrum?   

Relativ fuktighet (RF):                                                Temperatur:

Underlag vägg: 

Underlag golv: 

Datum:

*Med 4x4 fixkam

WetStop - Vägledning

Monteringsanvisning inkl checklista
Tätskiktsystem
SCHÖNOX Folie system
SCHÖNOX iFIX
SCHÖNOX WSA lim
WetStop 2-comp
SCHÖNOX HA
SCHÖNOX WSF folie
SCHÖNOX Rollat 1 och 2 system
SCHÖNOX KH
SCHÖNOX SPR
SCHÖNOX HA
Tätband
Wetstop Tätband SH
Wetstop Tätband KL
WetStop Vinkelband 3648, OBS! endast i planskarvar
Inner- och ytterhörn
WetStop PC, Innerhörn
WetStop PC-E, Ytterhörn
Rörmanschetter
WetStop MP, Rörmanschett 10–24 mm
WETSTOP MP Rörmanschett 2 x 20–32 mm
WetStop MP, Rörmanschett 32–60 mm
WetStop MP, Rörmanschett 70–125 mm
Brunnsmanschett
WetStop MG, Brunnsmanschett 370x370 mm
Fästmassa. Fyll i produkt!
SCHÖNOX 
Fogbruk. Fyll i produkt och kulör!
Vägg: SCHÖNOX
Golv: SCHÖNOX
Fogmassa
SCHÖNOX AS/ES, kulör:
SCHÖNOX SMP, kulör:
Verktyg
WetStop Roller S
WetStop Roller L
WetStop Gnidde
Limspridare 6103 (ger ca 0,25-0,3 kg/m²)

Åtgång per m2

Ca 0,8-1,0 kg
0,25-0,3 kg
Efter behov
Efter behov
5 x 1 m, 30 x 1 m

Efter behov
0,25 kg
1 - 1,2 kg

120 mm x 15/30 m
120 mm x 15/30 m
100 mm x 50 m

Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov

Från 1,3 kg

Från 0,3 kg
Från 0,3 kg

Efter behov
Efter behov

100 mm
180 mm
300 mm
200 mm

Kryssa i vilka produk-
ter som har använts

Batchnummer på 
fogbruken
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Tomas Sandström 
tomas.sandstrom@akzonobel.com
070-558 28 22 
Kiruna/Gällivare, Luleå/Boden, 
Haparanda/Kalix, Piteå, Skellefteå 
Lycksele, Umeå, Sollefteå Örnsköldsvik, 
Härnösand/Kramfors

Johnny Dahl 
johnny.dahl@akzonobel.com
070-512 25 77 
Östersund, Sundsvall Hudiksvall/Ljusdal

Andreas Danneborn
andreas.danneborn@akzonobel.com
070-620 57 52
Mora, Borlänge/Falun Karlstad, 
Ludvika Avesta/Hedemora, Fagersta, 
Arvika, Kristinehamn, Lindesberg, 
Säffle/Åmål Karlskoga, Örebro

Michael Brandt
 michael.brandt@akzonobel.com
08-743 40 00

Johan Sjögren
johan.sjogren@akzonobel.com 
070-554 50 05

Dennis Carlberg
dennis.carlberg@akzonobel.com
070-285 80 77
 
Bollnäs/Söderhamn, Gävle/Sandviken, 
Sala, Uppsala, Norrtälje, Västerås, 
Enköping, Stockholm/Södertälje, Köping, 
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping

Jens Nielsen
jens.nielsen@akzonobel.com
070-522 26 29 
Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, 
Mariestad, Lidköping/Skara, Skövde, 
Göteborg, Falköping, Borås, Jönköping, 
Falkenberg/Varberg

Bengt Carlsson 
bengt.carlsson1@akzonobel.com
076-141 92 00
Norrköping, Mjölby/Motala, Linköping, 
Tranås, Västervik, Eksjö/Nässjö/Vetlanda, 
Hultsfred/Vimmerby, Oskarshamn, 
Kalmar/Nybro, Visby

Greger Paulsson Wiveus
greger.wiveus@akzonobel.com
070-927 31 02
Värnamo, Halmstad, Ljungby, Växjö, 
Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad, 
Karlshamn, Karlskrona, 
Helsingborg/Landskrona, Eslöv, 
Malmö/Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn

l1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

I  Let’s stick together  I  www.schonox.se  I

Dina kontaktvägar
Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX samlade kunskap och erfarenhet. 
Våra regionala säljare fungerar som påfart till ditt SCHÖNOX-team. 
Samtidigt svarar vår kundservice på produktfrågor och tar emot order.

Casco Schönox Sweden AB
Kundservice: 020-88 87 00
Order e-post: casco.order@akzonobel.com 
Teknisk service: 08-743 40 00
Hemsida: www.schonox.se


