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| Plattsättning i våtrum
i källare med tillskjutande fukt |
I moderna byggnader är grunderna konstruerade för

kan tränga igenom. Keramiska plattor eller natursten

att hålla vattnet ute och i korrekt byggda källare är

som ytskikt, med fukttålig avjämningsmassa, diffu-

tillskjutande fukt där för inte ett problem. Men det är

sionsöppet membran och lämpliga bruker ger en säker

ett ganska vanligt fenomen i äldre byggnaders källare,

och hållbar konstruktion.

speciellt de som är byggda före mitten av 1900-talet.
Grunden i de gamla byggnaderna var oftast byggda av

Utvärdering och förberedelser

absorberande material som tillåter fukt att komma in

Underlaget ska ha tillräcklig hållfasthet, bär förmåga

i konstruktionen. En del av fukten som kommer in av-

och dimensionsstabilitet samt vara fri från rester som

dunstar men en del av fukten går djupt in i konstruktio-

minskar vidhäftning, t.ex. damm, smuts, olja, fett och

nen och transpor teras genom porer till andra delar av

lösa par tiklar. Underlaget ska vara yttorr t.

konstruktionen. Där för är källarna i gamla byggnader
ofta fuktiga. I dessa ytor är det viktigt med ett tätskiktssystem som är ventilerande och att vattenånga

| www.schonox.com |

| Våtrum i källare |

Applicering av vidhäftare och avjämningsmassa
1 Snabbhärdande fästmassan SCHÖNOX Q4 Rapid rekommenderas för
att få god vidhäftning mellan normal- eller lågabsorberande underlag och
avjämningsmassa. Applicering av vidhäftare: SCHÖNOX Q4 Rapid appliceras
med 4 mm fixkam. Lagningsbruk och cementbaserad avjämningsmassa
appliceras när vidhäftaren har härdat. 2 Till spackling av väggar rekommenderas SCHÖNOX PL-Plus.
1

Installation av membran och tätskikt
3 För installation av vattenspärr använd det cementbaserade membranet SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM som är vattentät men diffusionsöppen.
SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM appliceras i minst två skikt. Säkerställ att det
torra skiktet av den totala tjockleken av membranet inte är mindre än 1,0
mm. Totalåtgången av SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM för två skikt är minimum
1,5 kg/m². Använd WetStop tillbehör för att förstärka och täta i hörn, runt
rör och vid brunnar enligt instruktioner i aktuellt produktdatablad för
SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM.

2

Fästmassa för keramiska plattor
4
4

För att fästa plattor på väggar och golv rekommenderas som normal

fästmassa SCHÖNOX Q6 eller SCHÖNOX Q8. För snabbhärdning rekommenderas SCHÖNOX Q9W eller SCHÖNOX Q4 Rapid. Till golvapplikationer med
stora plattor rekommenderas den flytande fästmassan SCHÖNOX T T-S8
(normal härdning) eller SCHÖNOX T T-S8 Rapid (snabbhärdande).
3
Fogbruk och fogmassa för rörelsefogar
5 Som fogbruk rekommenderas den diffusionsöppna SCHÖNOX SBFlex. 6 För att täta rörelsefogar rekommenderas elastisk fogmassa såsom
SCHÖNOX ES eller SCHÖNOX MES.
Begränsningar och varningar
Systemet, som beskrivs i denna broschyr rekommenderas bara för område
med tillskjutande fukt och rekommenderas inte för områden med stigande

4

vatten. Valet av keramiska plattor är begränsat till ett maximalt mått på 30
x 30 cm och minst 5 mm fogbredd mellan plattorna. Valet av natursten är
begränsat inom kategorin icke-känsliga för missfärgning eller deformation.
Tillskjutande fukt kan orsaka missfärgning av fogbruket. Rummet måste ha
god ventilation för att undvika mögeltillväxt.
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Produkter för denna lösning
Vidhäftare: SCHÖNOX Q4 Rapid

Fästmassa: SCHÖNOX Q4 Rapid,

Rotbruk: SCHÖNOX SEB Plus

SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, SCHÖNOX

Vägg och golv spackel: SCHÖNOX PL,

Q9W, SCHÖNOX TT-S8, SCHÖNOX TT-S8

SCHÖNOX PL-Plus

Rapid

Avjämningsmassa:

Fogbruk: SCHÖNOX SB-FLE X

SCHÖNOX TX, SCHÖNOX TX DR,

Mjukfog: SCHÖNOX ES, SCHÖNOX

SCHÖNOX TXF, SCHÖNOX CL S

MES

Membran: (golv och vägg)
SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM + SCHÖNOX WETSTOP tätningar
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