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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN
Enligt BBV 21:1 (utgivet av Byggkeramikrådet) 
indelas våtrum för privata bostäder i zoner.

Våtzon 1

Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och
väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela 
golvyta. I ett en meters område utanför plats för bad eller dusch 
ingår motstående väggyta, inkl. gavel, i våtzon 1.
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas 
som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största 
fuktmekaniska drivkraften finns i våtrummets yttervägg på grund 
av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst 
under vinterhalvåret. Ta hänsyn till duschväggarnas mått samt 
badkarets storlek och placering vid bedömning av utbredningen av 
våtzon 1. 
Beställare och entreprenör bör kommunicera detta.

Våtzon 2 = Övriga väggytor

Hey'di Foliesystem Standard är för både våtzon 1&2, vägg och 
golv. Hey'di Foliesystem Standard kan användas på både skivväggar 
och massiva konstruktioner (Med massiva konstruktioner avses 
betong, puts och/eller murverk).
Hey'di Foliesystem Standard ska beklädas med keramiska plattor 
monterade med godkänd tillhörande Hey'di fästmassa.

Godkända underlag zon 1 samt zon 2

Alla underlag ska vara av leverantören godkända för applicering i 
våtrum. Betong minst 3 månader gammal, lättbetong med drag-
hållfasthet över 0,5 MPa, cementgolv, cementbundna avjämnings-
massor, gips/anhydritgolv och självutjämnande gips/anhydrit 
avjämningsmassor, cementputs, kalkcementputs, 
cementskivor, kartongips, fibergipsskivor och alla skivor på BKR's 
lista över provade skivor. Vid osäkerhet, kontakta Hey'di AB eller 
underlagets tillverkare. 
Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper 
framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 
21:1. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i 
tryckt format från Byggkeramikrådet.

Ånggenomgångsmotstånd

Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt 
BBR vara större än 1x106 s/m = 1.000 000 s/m om ej 
fuktsäkerhetsprojektering utförts.

Hey'di Foliesytem Standard har ett ånggenomgångsmotstånd 
på cirka 1, 785 000 s/m.

ALLMÄNT RÅD

Om ett fuktkänsligt material/ t.ex gipsskivor placeras mellan två 
täta material som mellan en ångspärr och ett tätskiktssytem, bör 
fuktmätning ske av skivan innan montering av tätskikt då dessa 
oftas förvaras i kallytor på byggvaruhandeln så att det högsta 
tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids

För mer info
se www.bkr.se
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VÄGG

Underlaget skall vara fast, stabilt och fritt från
föroreningar. Eventuella befintliga ytskikt eller 

föroreningar skall avlägsnas.

Eventuella mellanrum i skivonstruktioner m.m. 
större än 2 mm fylls före tätskiktsmontering.

Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i 
de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och 
plattsättning. 
Vägg i våtrum ska vara lämpliga som underlag för 
tätskikt och plattsättning. Om så inte är fallet ska 
underlag bytas ut eller kompletteras med lämpligt 
material.

Skivornas dimensioner och antal ska vara anpassade 
till aktuellt centrumavstånd mellan reglar för tillräcklig 
böjstyvhet enligt skivtillverkarens  anvisningar.
Andra lösningar kan förekomma och ska i så fall, vara 
redovisade i konstruktionsritning och/eller monterings-
anvisning från ansvarig projektör/tillverkare. 
Grundregeln är att befintliga ytskikt ska avlägsnas. För 
ytskikt som applicerats på sandspackel gäller att både 
det befintliga ytskiktet och sandspackelskiktet 
ska avlägsnas. Befintliga ytskikt i form av kalkputs, 
asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim el-
ler målningsbehandlingar inklusive väv och liknande, 
ska avlägsnas. Rådgör alltid med tätskiktsleverantören 
om befintliga ytskikt inte kan avlägsnas i sin helhet. 
Om tätskikt appliceras på befintligt ytskikt ska detta 
noteras i Kvalitetsdokumentet. Applicering på befintligt 
ytskikt är ett avsteg från grundregeln och ska noteras 
i Kvalitetsdokumentet. Underlag ska vara bärkraftiga, 
torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Håligheter 
och ojämnheter ska spacklas eller slipas innan tätskikt-
sarbeten påbörjas. Spackelrester, färgspill, kalkputs och 
liknande skall avlägsnas.

Källa: BBV21:1        Fig. 22 Fig. 23

TÄTSKIKT VID WC STOL MED 
INBYGGD FIXTUR

Tätskikt ska vara obrutet bakom och under 
WC-inklädnader, se figur 22 och 23. 
Den dolda bottenytan ska ha lutning mot våtrummet 
och läckageindikeringsutlopp vid lägsta punkt så att 
eventuellt utläckande vatten blir synligt. Alternativt 
kan specifik anordning för läckageavledning enligt 
leverantörens beskrivning användas. 
Även i WC-utrymme där annars inte tätskiktskrav på 
vägg föreligger skall vägg och golv bakom och under 
inbyggd cistern förses med tätskikt.

Byggkeram
ikrådet illustration: AB Typoform
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Källa: BBV21:1

Dörrkarm/tröskel ska vara i liv med underlaget för 
tätskikt. Se figur 11. Tröskel alternativt blindtröskel 
och karm ska vara monterade innan tätskikt appliceras. 
Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i 
Kvalitetsdokumentet.
 

ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH KARM

Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 ska tätskikt 
dras ut på karm för att på så sätt skydda väggskivans kant, 
se figur 12.
Vid en öppen spalt kan eventuellt försegling utföras utan 
att ilagas. Detta förutsätter att förseglingen kan överbrygga 
spalten utan fäste bakåt. Se materialleverantörens monter-
ingsanvisning. Förseglingens utbredning på karmen avgörs 
i det enskilda fallet av utföraren/materialleverantören.
Vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinu-
erligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i 
rummet

VÅTZON 1 VÅTZON 2

VÅTZON 1 VÅTZON 2

Figur 12.

Försegling mot tröskel eller blindtröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot 
tröskeln minst till nivå för färdigt golv, se figur 13. Uppvikets överkant vid dörröppningen ska vara minst 20 
mm över tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnsflänsen.  

Figur 11.

1. Tröskel
2. Uppvik (Försegling)
3. Fästmassa
4. Mjukfog
5. Klinker

Figur 13.

Källa: BBV21:1
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Lägsta temperatur i material och 
underlag får inte understiga + 10 °C. 
Vid betongunderlag säkerställs att 
ingen cementhud kvarstår, glättade 
ytor ruggas upp. Toleranskrav enligt 
Hus AMA skall uppfyllas. 
Ojämnheter skall spacklas med 
cementbundet spackel/avjämnings-
massa, till exempel Hey'di Express 
eller Hey'di Betongplan eller annan 
av Hey'dis avjämningsmassor, 
alternativt slipas.
Nygjuten betong skall vara minst 
3 månader gammal, RF värdet skall 
vara 85% eller lägre, vid tveksamhet 
kontakta alltid Hey'di AB.

GOLVLUTNING
Golvlutning mot golvavlopp ska 
utföras såväl i underlaget för tätskikt 
som i ytskiktet. Bakfall får inte före-
komma i någon del av utrymmet. På 
golvytor som regelmässigt utsätts för 
vattenbegjutning, i anslutning
till golvbrunnen, i plats för bad el-
ler dusch, ska golvlutning utföras i 
intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m– 
7 mm/m).
På del av golv som normalt inte ska 
beträdas, se grönt fält i figur 5,
exempelvis mellan golvbrunnen och 
de närmaste väggytorna, kan dock
lutning vara maximalt 1:25 (40 
mm/m).
På övriga golvytor, som kan utsättas 
för vattenbegjutning eller vattenspill
bör golvlutning utföras i intervallet 
1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m).

Där WC, bidé eller liknande ska 
monteras på golv krävs en plan 
monteringsyta, minst 300 x 400 
mm. Lutningen på monteringsytan 
ska inte överstiga 1:100 (10 mm/m).

Samtliga lutningsangivelser mäts 
med riktning mot brunn. 

Väggnära brunnar har ett eget 
godkännande och behandlas ej 
i denna monteringsanvisning. 
Kontakta Hey'di AB.

GOLV

Fig. 5 - Lutningstoleranser
Plats för bad och dusch:

1:25-1:150
7-40 MM/M

1:50-1:150
7-20 MM/M

Övrig golvyta

1:100-1:200
5-10 MM/M

Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad 
+ -2 mm och enligt tillverkarens 
anvisning. Tätskikt skall monteras i 
jämn nivå med med underlaget.

Kontrollera att fall mot brunn och 
underlagets kvalitet överensstämmer med 
branchkraven.

Alternativ golvlutning vid fasta 
installationer, storformatiga plat-
tor, tillgänglighetsanpassning, fler 
än en brunn eller liknande ska 
avtalas innan det utförs. Överen-
skommelse om alternativ golv-
lutning ska alltid dokumenteras i 
Kvalitetsdokument, Bilaga A till 
BBV.

Golvbrunn med eventuell till-
hörande förhöjningsring ska vara 
typgodkänd enligt aktuell stand-
ard. Brunnar ska vara fast mon-
terade enligt golvbrunnstillverka-
rens anvisningar, så att inbördes 
rörelser inte kan uppstå mellan 
avlopp, underlag, tätskikt och 
golvbeläggning.

Källa: BBV21:1

Träbjälklag ska alltid förstärkas 
för att anpassa böjstyvheten till 
keramisk beläggning

Byggkeram
ikrådet illustration: AB Typoform
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VATTENINSTALLATION

VVS-installationerna är en viktig del av våtutrymmet 
och dess funktion. Därför skall rörinstallationerna vara 
utförda enligt branschreglerna Säker Vatten.  
En VVS-installation utförd enligt branschreglerna Säker 
vatteninstallation är att betrakta som ett fackmässigt ut-
förande. Förutom anslutning av kar eller duschblandare 
och golvbrunn skall inga rörgenomföringar 
finnas i plats för bad och dusch. I golv i våtutrymmen 
skall inga inkommande vattenrör finnas. Detta är en 
avvikelse från Branschreglerna.

Genom vägg vid plats för bad eller dusch får inga andra 
vattengenomföringar än tappvatten direkt till blandare 
finnas. 

Hål för rörgenomföringar i väggskiva eller solidvägg 
ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan 
skiva/ solidvägg och rör eller annan genomföringsdetalj. 
Täta eventuella större mellanrum med massa avsett för 
ändamålet.

Rör skall vara monterade vinkelrätt mot vägg så att 
justering inte behöver göras när tätskiktet är monterat. 
Rör skall vara förslutna och sticka ut cirka 100 mm från 
väggskiva eller solidvägg, för att möjliggöra montering 
av rörmanschett. Kontrollera alltid monteringsanvisnin-
gen för rörsystemet hur förseglning ska utföras.

Tätskikt skall alltid 
monteras mot 
skyddsröret på "rör- 
i-rör system".

www.sakervatten.se

Rörinstallationerna i våtutrym-
met skall vara utförda enligt Bran-
schregler Säker Vatteninstallation. 

Fig. 7 

1. Genomföringar till el ska 
utföras med rörgenomföring med 
minsta diameter 16 mm. Läs mer 
i BVV.
2. Rör med diameter större än 32 
mm ska ha ett avstånd på minst 
60 mm mellan kanterna. Se mer i 
BVV.
3. Rör med diameter mindre eller 
lika med 32 mm ska ha ett cc-
avstånd på minst 60 mm.  Läs mer 
i BVV.
4. Spillvatten och rörgenomförin-
gar i golv. Läs mer i BVV.

Källa: BBV21:1
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INGÅENDE KOMPONENTER

HEY'DI PROTAC 25
1-komponents självhärdande
och lösningsmedelsfritt SMP-
lim.
1-komponents självhärdande 
och lösningsmedelsfritt
SMP-lim. Den flytande 
konsistensen ger en låg 
åtgång och en snabb 
applicering med bra initial-
hugg och övervätning
samt en lång öppentid. 
Ingår i Hey'di Foliesystem 
för limning av manschetter 
och skarvar i Rapid 
och Standard systemen.
Förpackning: 290 ml 
patron.
Hey’di varunr:.........7137

HEY'DI CEMFLEX 
TURBO
Snabbhärdande, flexibel 
membran.
Hey’di Cemflex Turbo är 
en snabbhärdande flexibelt 
2-komponents självtorkande 
tätskiktsmembran som i 
huvudsak används til skarvar 
och montering av Hey’di 
Foliesystem Standard och 
Hey’di Foliesystem Rapid. 
Produkten går även att 
använda som tätskikt-
membran på underlag med 
tillskjutande fukt. 
Åtgång: 0,7 kg per m2 vid 
Foliemontage. 
Förpackning: 3 och 8 kg 
hink
Hey’di varunr:
3 kg:.............................1914
8 kg:.............................1915

HEY'DI FOLIE 
STANDARD
10M OCH 30M
Hey’di varunr:
10 m:...........................7132
30 m:...........................7133

HEY'DI FOLIE RAPID
10M OCH 30M
Hey’di varunr:
10 m:...........................7130
30 m:...........................7131

HEY'DI  
SPECIALPRIMER
Underlagsprimer/vidhäftare.
Hey’di Specialprimer är en 
acryldispersion som används 
som förbehandling för att 
säkra att Hey’di avjämnings-
massor får god vidhäftning 
till de flesta underlag. Hey’di 
Specialprimer används även 
till att förbehandla underlag 
innan montering av Hey’di
Foliesystem Standard och 
Hey’di Foliesystem Rapid.
Åtgång: Se produktblad.
Förpackning: 1 kg flaska 
och 5 kg dunk.
Hey’di varunr:
1 ltr:...............................262
5 ltr:...............................264

HEY'DI FLEXLIGHT
+PLUS
Dammreducerat, cementbaserat 
flexibelt grått universalfix.
Produktbeskrivning
Hey’di Flexlight +Plus 
är ett dammreducerat, 
cementbaserat flexibelt grått 
universalfix. Hey’di Flexlight 
+Plus innehåller lätta fyll-
nadsämnen och räcker ca. 
30 % längre än traditionella 
fästmassor. Hey’di Flexlight 
+Plus är frostsäkert och läm-
par sig för alla slags plattor. 
Hey’di Flexlight +Plus är 
armerat med mikrofiber 
som tillsammans med fyll-
nadsämnena ger en mycket 
lättarbetad fästmassa med 
bra krympmotstånd och hög 
vidhäftning.
Hey’di varunr:...............693 
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HEY'DI RM 12-32
Hey’di varunr:.........7120

HEY'DI RM 32-55
Hey’di varunr:.........7121

HEY'DI BRM 40X40
Dubbelhäftande 40 x 40 cm.
Hey’di varunr:.........7125

INGÅENDE KOMPONENTER

HEY'DI RM 70-110
Hey’di varunr:.........7122

HEY'DI RM 110-140
Hey’di varunr:.........7123

HEY'DI TÄTBAND 
10M OCH 30M
Hey’di varunr:
10 m:...........................7128
30 m:...........................7129

HEY'DI 
IH90 OCH YH90
Hey’di varunr:
IH 90:..........................7126
YH 90:.........................7127

HEY'DI FLEXREMSA
SK 6 cm x 10 m
Hey’di varunr:...............766
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FÖRBEREDANDE ARBETE

I ovanstående exempel består väggar av skivor godkända för 
våtrum och golvet är avjämnat med Hey'di Betongplan 12 mm 
med armeringsnät på ett spångolv monterat enligt tillverkarens 
anvisningar. Spångolvet är primat med Hey'di Specialprimer.

Kontrollera med till exempel en rätskiva att inga svackor eller 
ojämnheter förekommer innan tätskiktet appliceras.
Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad ± 2 mm enligt 
golvbrunns tillverkarens anvisning. Bakfall får inte förekomma. 
På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i 
anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska 
golvlutning utföras i intervallet 1:50-1:150
(20 mm/m-7 mm/m).

Foga igen eventuella glapp i skivkonstruktionen. Låt torka 
innan fortsatt arbete. Använd ej silikon.

Städa av alla ytor med hjälp av en dammsugare eller borste. 
Underlagen skall vara torra, rena och dammfria innan de 
primas.

Underlag skall primas med Hey'di Specialprimer för att 
reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen. 
Hey'di Specialprimer kan påföras med en roller eller pensel. 
Se spädning och åtgång beroende på underlag i produktbladet. 
Primern skall torka i minst 30 min eller till den är yttorr.

Mät upp väggar och kontrollera så att du inte får några skarvar 
på besvärliga/olämpliga ställen t.ex. mitt i en rörgenomföring.  
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MONTERINGSANVISNING VÄGG HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD

Mät från golv till tak och kapa till färdiga våder av Hey'di 
Täskiktsfolie Standard tätskiktsduk. BBV 15:1 tillåter att folien 
slutar maximalt 50 mm från tak. 

Blanda Hey'di Cemflex Turbo enligt anvisning på 
förpackningen. Beräknad åtgång ca. 0,7 kg/m2.
Öppentid i hink cirka 45-60 minuter beroende på temperatur.

Använd en liten roller eller en elementpensel för att fördela 
Hey'di Cemflex Turbo jämnt runt om rör och andra 
genomföringar.

Påför Hey'di Cemflex Turbo med en långhårig roller. 
Påför Hey'di Cemflex Turbo för en våd åt gången för att 
undvika att produkten blir yttorr. Om utvik valts, pensla 
Hey'di Cemflex Turbo min. 50 mm ut på golvet.

Vid rörgenomföringar, skär ett kryss i duken för att sedan trä 
den över röret. Tryck fast Hey'di Tätskiktsfolie noggrant runt 
rören med en liten spackel eller liknande. 
Rörgenomföringen skall sedan förseglas med en Hey'di RM 
rörmanschett, se rörgenomföring vägg (sid 14.) Montera 
folievåden i Hey'di Cemflex Turbo. 

Släta ut och pressa med lätt tryck, använd gärna ett gnid-
verktyg. Var försiktig så ni inte skadar folien. Släta ut från 
mitten av folien och mot kanterna för att få bort luftbubblor. 
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MONTERINGSANVISNING VÄGG HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD

Om utvik valts skall detta vara min 50 mm. Var noga med att 
Hey'di Cemflex Turbo har full vidhäftning mot undergolvet.

Applicera Hey'di Cemflex Turbo för nästa folievåd och 
montera. Skarvningen kan ske genom antingen 30-50 mm 
överlapp eller att folie standard monteras kant i kant. 
Se skarvbeskrivning, sid 11-12.

Övergång till GVK Golv.
Plastmattan ruggas med fint sandpapper. Därefter 
monteras Hey'di Folie Standard med Hey'di Protac 25 
eller Hey'di Cemflex Turbo.
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Hey'di Tätskiktsfolie
 
Hey'di Cemflex Turbo/
Hey'di Protac-25

Plastmatta
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Applicera Hey'di Cemflex Turbo precis som tidigare fast med 
30-50 mm överlapp på den redan monterade tätskiktsfolien. 
Markeringen på folien sitter 50 mm från kant.

Montera därefter folien med 30-50 mm överlapp. Släta sedan 
ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget på samma sätt 
som tidigare våder för att få bort luft.

Pensla över överlappsskarven min. 30 mm med Hey'di Cemflex 
Turbo noggrant.

Så här skall en färdig skarv med överlapp se ut.

MONTERINGSANVISNING VÄGG  - ÖVERLAPPSTEKNIK
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MONTERING  - HEY'DI TÄTBAND PÅ VÄGG

Tryck fast tätbandet ordentligt med en plastspackel eller 
liknande.

Försegla därefter skarvarna med Hey'di Cemflex Turbo med 
min. 30 mm på skarven.

Så här skall en färdig skarv med Hey'di Tätband se ut. Så här ser försegling med överlapp och tätband ut när det är 
slutfört.

Mät och kapa till alla remsorna av 
Hey'di Tätband.

Pensla Hey'di Cemflex Turbo på tätskikts-
folien minst 50 mm ut på var sida om 
skarven.

Montera därefter Hey'di Tätband i den blöta 
Hey'di Cemflex Turbo. 
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Pensla Hey'di Cemflex Turbo på väggen där manschetten ska 
monteras. Fyll eventuell glipa mellan rör och folie med 
Hey'di Cemflex Turbo.

Montera Hey'di RM rörmanschett i anpassad dimension i den 
blöta Hey'di Cemflex Turbo.

Släta ut och pressa fast manschetten mot underlaget i Hey'di 
Cemflex Turbo med hjälp av fingrarna eller en mjuk spackel 
för att få bort luft.

Pensla sedan över manschetterna med Hey'di Cemflex Turbo 
och min. 20 mm ut på tätskiktsfolien.

RÖRGENOMFÖRING VÄGG & GOLV - HEY'DI CEMFLEX TURBO

Så här skall det se ut när Hey'di RM rörmanschetter är färdigmonterade/ förseglade i Hey'di Cemflex Turbo.
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Utvik på golv skall vara minst 50 mm. Var noggrann med att undvika veck och blåsor och se till att 
god vidhäftning uppnås. Torktid innan beläggning med 
Hey'di Foliesystem Standard på golv, ca. 2 timmar. 

HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD VÄGG UTVIK SAMT 
RÖRGENOMFÖRING MED HEY'DI PROTAC 25

Applicera Hey'di Protac 25 med 
limspridare runt rörgenomföringarna.

Montera avsedd Hey'di RM Rörman-
schett. Tryck fast manschetten ordentligt. 
Tryck ut överskottet av Hey'di Protac 25 
med en spackel och försegla genom att 
spackla ut överskottet av Hey'di Protac 
25 mot manschettens kant.

Fortsätt med samma sätt att montera 
oavsett rördimension. Var noga med att 
använda rätt avsedd Hey'di RM rörman-
schett. Vid udda storlekar eller osäkerhet. 
Kontakta Hey'di Teknik. 

Så här skall det se ut när Hey'di  RM Rörmanshetter är korrekt monterade i Hey'di Protac 25. 
Både manschettsystem med Hey'di Cemflex Turbo samt Hey'di Protac 25 är godkända för både vägg och golv. 
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GENOMFÖRING AV AVLOPPSRÖR GOLV HEY'DI PROTAC 25

Så här skall det se ut före montering av Hey'di RM 
rörmanchett. 

Applicera Hey'di Protac 25 runt rörgenomföringen.

Kamma ut Hey'di Protac 25 med en limspridare eller använd 
ett limspridarmunstycke.

Montera anpassad Hey'di RM rörmanchett .

Tryck fast Hey'di RM rörmanchett noggrant i Hey'di Protac 
25. Undvik veck och blåsor. Tryck ut överskottet av Hey'di 
Protac 25 med en spackel och försegla genom att spackla ut 
överskottet av Protac 25 mot manschettens kant.

Så här skall en rörgenomföring se ut färdigmonterad.
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HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD GOLV - FÖRBEREDELSE AV GOLVYTOR

Underlaget primas med Hey'di Specialprimer för att reducera 
sugförmågan och förbättra vidhäftningen. Se spädning och 
åtgång beroende på underlag i produktbladet. Applicera 
primern med en pensel/borste eller roller. Primern skall vara 
torr innan applicering av Hey'di Cemflex Turbo.

Tvätta rent golvbrunnen (och ev. tillhörande monteringsplatta) 
med aceton, T-sprit eller annat lämpligt avfettningsmedel.

Placera skärmallen till monterad brunn i golvbrunnen som 
anges enligt tillverkarens monteringsanvisning.

Applicera Hey'di BRM 40X40 och tryck till eller förskär 
manschetten så att skärmallens tapp kommer upp centralt 
genom brunnsmanschetten.

Mät och markera på golvet var den första våden skall ligga. 
Börja gärna med folievåden som täcker golvbrunnen.
Skarvar i folien får ej läggas på golvbrunnsmanschetten.

Mät och kapa till färdiga våder av Hey'di Tätskiktsfolie 
Standard till hela golvet. Blanda därefter Hey'di Cemflex Turbo  
enligt anvisning på förpackningen.
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HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD GOLV

Använd roller eller pensel för att applicera Hey'di Cemflex 
Turbo, åtgång ca. 0,7 kg/m². Montera en folievåd i taget för att 
undvika skinnbildning.

Säkerställ att hela ytan är mättad med Hey'di Cemflex Turbo. 
Applicera fram till kanten på Hey'di BRM 40x40 Dubbel 
golvbrunnsmanschett och ta av skyddsplasten.

Rulla ut våden från väggen i Hey'di Cemflex Turbo. Folien kan 
börja och sluta cirka 5-10 mm från väggarna.

Släta ut och pressa fast tätskiktsfolien mot underlaget i folie-
limmet med mjuk spackel. Släta ut från mitten av folien och ut 
mot kanterna för att få bort  luften.

Om utvik valts, var noga med att försluta golv och väggvinkeln 
min. 30 mm ut på golvet.

Fortsätt sedan med resterande folievåder på golvet. Våderna kan 
överlappas med 30-50 mm eller läggas kant i kant för att sedan 
förseglas med Hey'di Tätband och Hey'di Cemflex Turbo. Alla 
skarvar skall förseglas min. 30 mm utanför skarv med Hey'di 
Cemflex Turbo. För montering kant i kant se sidan 20.
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HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD - HÖRN, GOLV & VÄGGVINKEL

I samtliga innerhörn skall Hey'di IH 90 innerhörn användas. 
I samtliga ytterhörn skall Hey'di YH 90 ytterhörn användas. 
Applicera Hey'di Cemflex Turbo och släta till med pensel.

Placera Hey'di IH 90 innerhörn i den blöta Hey'di Cemflex 
Turbo. Var noggrann med att trycka fast innerhörnet ordentligt 
med en spackel eller slev.

Om utvik ej valts ska Hey´di tätband användas i golv och 
väggvinkel som då noggrant ska penslas med Hey'di Cemflex 
Turbo.

Montera tätskiktsremsan med min. 30 mm överlapp på inner/
ytter hörnet noggrant med hjälp av en slev eller spackel. 

Pensla sedan över skarvarna och inner/ytterhörn noggrant med 
Hey'di Cemflex Turbo min.  30 mm ut på folien.

Anslut tätskiktsfolie Standard med uppvik mot tröskel med 
Hey'di Protac 25 eller Hey'di Cemflex Turbo. Använd lim-
spridare för Hey'di Protac 25 och pensel för Hey'di Cemflex 
Turbo. Om tröskel skall monteras i efterhand, se till att lämna 
nog material/tätskiktfolie och skydda utstickande material 
noggrant för kommande eftermontage.

Sanitärsilikon

Keramisk plattaHey'di Protac 25 eller 
Hey'di Cemflex Turbo Hey'di Fästmassa   

Hey'di Folie Standard 
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Montera Hey'di Tätskiktsfolie Standard noggrant kant i 
kant. Tryck fast noggrant med plastspackel eller gnidde 
och arbeta ut eventuella blåsor och veck.

Rolla eller pensla Hey'di Cemflex Turbo minst 5 cm på 
var sida om skarven. Tätbandet skall vara så centrerad 
över skarven som möjligt.

Tryck fast tätbandet i våt Hey'di Cemflex Turbo och 
pensla över tätbandet väl min. 30 mm ut på folien.

HEY'DI FOLIESYSTEM STANDARD GOLV, SKARV MED TÄTREMSA 

Så här kan det se ut när samtliga överlapp, tätband, rör- och hörnmanschetter är monterade. Tätskiktet ska härda minst 8 timmar innan 
plattsättning påbörjas. För montering av keramik, se sidan 24.
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MONTERING PURUS GOLVBRUNN

Pressa ner tätskiktsfolien mot brunnen och se till att tappen på Puruskniven sticker upp. Sätt knivens arm på tappen och skär ut hålet 
igenom både brunnsmanschetten och tätskiktsfolien, med en cirkulär rörelse. Övriga brunnsanvisningar se respektive anvisning.

Pressa ned brunnsmanschetten och tätskiktsfolien med hjälp av 
fingrarna och pensla sedan kanten av manschetten med Hey'di  
Cemflex Turbo.

Placera klämringen centrerad över det utskurna hålet.

Lägg klämringen på plats och tryck ned den med hjälp av foten 
och den medföljande Purus silen.

Så här skall det se ut när klämringen är rätt monterad i 
Purusgolvbrunn. Se till att klämringen är nedtryckt i sitt 
bottenläge. Se till så att ingen folie eller brunnsmanschett 
sticker ut under den grå klämringen. 
Följ alltid brunnsleverantörens anvisningar.
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MONTERING JAFO GOLVBRUNN

Tvätta rent golvbrunnen med aceton, T-sprit eller annat 
lämpligt avfettningsmedel.

Placera skärmallen i golvbrunnen enligt tillverkarens 
monteringsanvisning.

Applicera den dubbelhäftande Hey'di BRM brunnsmans-
chetten och tryck till så att konturerna känns igenom 
brunnsmanschetten.

Applicera  Hey'di Cemflex Turbo på golvet för en våd och 
avlägsna skyddsplasten från brunnsmanschetten. 
Montera därefter Hey'di Folie Standard.

Skär ut hålet på insidan av 
brunnstillverkarens mall.

Applicera Hey'di Cemflex Turbo runt den 
skurna kanten.

Skruva fast klämringen med originalskruvar 
som tillhör brunnen. Använd skruvmejsel 
och handkraft korsvis, använd ej 
skruvdragare.
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MONTERING BLÜCHER GOLVBRUNN

Tvätta rent golvbrunnen med aceton eller annat avfettande 
lämpligt avfettningsmedel.

Montera den dubbelhäftande Hey'di BRM Brunnsmanschetten 
centrerat över brunnen. Glöm inte att montera skärmallens 
underdel enligt golvbrunnstillverkarens anvisning.

Applicera Hey'di Cemflex Turbo för folievåden som skall täcka 
brunnen och ta av skyddsplasten på brunnsmanschetten och 
montera folievåden noggrant.

Skär ut ett hål enligt tillverkarens anvisningar och mall. 
Följ brunnstillverkarens monteringsanvisning.

Gör hål eller snitt för skruvarnas fäst tappar. Skruva fast klämringen med handkraft, använd inte maskin-
skruvdragare. Nu är montaget klart.
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MONTERINGSANVISNING - CEMFLEX TURBO
GENOMFÖRING AV AVLOPPSRÖR GOLV

Skär rent kring rören vid de rörgenomföringar som skall 
förseglas. Pensla Hey'di Cemflex Turbo runt röret samt på 
golvet där manschetten skall monteras. Röret skall ej penslas.

Tryck ner anpassad Hey'di RM rörmanchett i den våta 
Hey'di Cemflex Turbo.

Tryck fast rörmanschetten ordentligt och arbeta ut eventuella 
blåsor.

Pensla över rörmanschetten och min. 20 mm ut på tätskikts-
folien noggrant med Hey'di Cemflex Turbo.
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Rolla ut Hey'di D20 Ångspärr minst 5 cm ut på 
Hey'di Tätskiktsfolie. Minimum åtgång 375gr. kvm.

Rolla Hey'di K20 Membran ovanpå Hey'di D20 Ångspärr. 
Minimum åtgång 1 kg kvm.

Anslutning mot Hey'di Rollbart system. 

REPARATION AV TÄTSKIKT
Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet, om reparation skall utföras, kontakta alltid 
Hey'di AB för rådgivning och anvisning. 

Använd Hey'di Flexlight +Plus, mätta 
folien med baksidan av fixkammen.

Använd anpassad fixkam beroende på val av 
plattstorlek.

Kontrollera med jämna mellanrum att full 
täckning/vidhäftning uppnås.

PLATTSÄTTNING PÅ HEY'DI FOLIESYSTEM
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EFTERKOMMANDE MONTAGE

Borra utmätta infästningar med ett kakel eller klinkerborr i rätt 
dimension.

Fyll borrhålet med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Sanitetssilicon 
innan pluggen monteras. Fyll därefter pluggen med Hey'di 
Protac 25 eller Hey'di Sanitetssilicon innan skruven skruvas in. 

Skruvinfästningen skall göras i massiv konstruktion såsom 
betong, murverk, reglar eller konstruktionsdetalj.

Hey'di Protac 25 eller 
Hey'di Sanitetssilikon

Plastplugg

Keramisk platta

Hey'di Protac 25 eller 
Hey'di Sanitetssilikon

Keramisk platta

FÖR BEHÖRIGA PLATTSÄTTARE
Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV,efter varje våtrumsentreprenad. Kvalitetsdokumentet ska utfärdas 
av det behöriga företaget vars personal utfört tätskiktsarbetet och överlämnas till beställare och brukare/boende efter färdigställt arbete. 
Kvalitetsdokument ingår i entreprenörens åtagande vid våtrumsentreprenader enligt BBV och ska därför överlämnas utan dröjsmål. 
Kvalitetsdokumentet ska finnas tillgängligt vid slutbesiktning. Kontroll av att arbetet utförts enligt BBV och enligt aktuella montering-
sanvisningar, sker genom att den behöriga plattsättare som utfört arbetet gör en egenkontroll. Dokumentationen sker genom att företa-
gets våtrumsansvariga arbetsledare eller behöriga plattsättare fyller i Kvalitetsdokument i något av de digitala medier Byggkeramikrådet 
tillhandahåller för behöriga företag. Plattsättarens egenkontroll kan även ske direkt i mobilapplikationen. Kvalitetsdokumentet under-
tecknas därefter elektroniskt av våtrumsansvarig arbetsledare och den behöriga plattsättare som utfört tätskiktsarbetet ska namnges. 
Om fler än en behörig plattsättare utfört arbete i ett våtrum noteras namnen på dessa under övriga upplysningar. Kvalitetsdokumentet 
skickas till beställare/boende per e-post tillsammans med länk till aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet, 
alternativt i pappersform. Kopia av kvalitetsdokument och länk till monteringsanvisning arkiveras digitalt och finns tillgängligt hos det 
behöriga företaget för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

PRIVATPERSON OCH GÖR-DET-SJÄLV ARBETEN
För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet gäller normalt att försäkringsbolagen accepterar 
sådana arbeten, under förutsättning att det utförs med utgångspunkt från gällande branschregler och enligt tätskiktstillverkarens god-
kända monteringsanvisning. Byggkeramikrådet avråder dock från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket god kunskap 
och vana inom området. Kvalitetsdokument kan inte utfärdas för dessa arbeten.
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KONTAKTA OSS:

Södra Sverige: 
1. Michael Bergqvist: 073 33 400 23
E-post: michael.bergqvist@heydi.se
 
Västra Sverige:
2. Mats Bylin: 073 33 414 23
E-post: mats.bylin@heydi.se 

Mellan Sverige: 
3. Tony Molander: 073 33 402 12
E-post: tony.molander@heydi.se
 
3. Kristoffer Hammarqvist: 073 33 085 34
E-post: kristoffer.hammarqvist@heydi.se

Norra Sverige: 
4. Jonas Boström: 073 33 067 42
E-post: jonas.bostrom@heydi.se 
 
Ledning
5. Conny Schyllert: 073 33 400 48
E-post: conny.schyllert@heydi.se 
 
Kundtjänst/order
Teresa Kullberg: 0431-275 10
E-post: heydi@heydi.se

Genom praktisk bruk och användning har 
produkterna bevisat sin kvalitet och har 
med det blivit ett känt varumärke för hela 
branschen.

Hey’di startade sin verksamhet 1968. 
Den ursprungliga inriktningen 
av produkter omfattade vattentätning 
ytbehandling av mur och betong, senare har 
en kontinuerlig aktiv produktutvekling fört 
oss fram till dagens sortiment som omfattar 
cementbaserad dekorputs, spackel- 
och avjämningsmassor, fix och fogmassor, 
membransystem, betongmassor och en stor 
mängd av specialprodukter till olika 
användningsområden innom bygg och 
anläggning.

Namnet “Hey’di” är ursprungligen tyskt, 
sammansatt ord av efternamnet ‘Heyen’ och 
ordet ‘Dichtung’ som betyder tätning. 

Hey’di AS äger varumärket "Hey’di" i de 
nordiska länderna, så idag är Hey’di AS ett 
självständigt norsk företag utan bindningar 
till det tyska rättighetshavarna. Företaget 
flyttade  2001 från Alnabru i Oslo till en ny 
anläggning på Ausenfjellet Industriområde i 
Sørum kommun, 3 km från E6 mellan Oslo 
och Gardermoen. Anläggningen är senare 
utvecklad i flera etapper. 
En större utbyggnad av produktions-
lokalerna blev färdigställt våren 2010. 

Hey’di AS har egen produktutveckling och 
en stark säljorganisation som kontinuerligt 
utbildar återförsäljare och hantverkare. Ett 
exempel på denna produktutveckling är 
“PRO”-serien som er speciellt framtagen 
till projekt, och de återförsäljare som har en 
aktiv bearbetning mot den professionella 
marknaden.

Genom praktisk test och erfarenhet har 
produkterna bevisat sin kvalitet och blivit ett 
välkänt varumärke.

Hey’di AB
heydi@heydi.se
www.heydi.se

BYGG 
MILJÖVÄNLIGT 

MED HEY'DI
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BYGG 
MILJÖVÄNLIGT 

MED HEY'DI

KONTAKTA HEY'DI FÖR MER INFORMATION
OM VÅRA SVANENMÄRKTA PRODUKTER
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NOTERINGAR
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NOTERINGAR


