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MONTERINGSANVISNING VÄGG OCH GOLV 
HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID

Applicera Hey'di K20 membran. Börja med att 
pensla hörn noggrant. Obs! Om 
materialövergångar/skarvar finns i vägg skall 
dessa täckas med Hey'di Tätband.

Applicera första lagret Hey'di K20 Membran 
på hela väggarna. Åtgång min 0,5 kg/m2. 
Torktid ca. 1-2 timmar beroende på 
luftfuktighet och temperatur.

När första lagret torkat, applicera då andra lagret 
Hey'di K20 Membran på vägg. Åtgång minst 
0,5 kg/m2. När åtgången uppnåtts totalt 
1kg/m2, låt systemet torka i minst 12 timmar 
före plattsättning.

Applicera Hey'di K20 Membran på golvet. 
Var noga med appliceringen ner mot 
klämmringen.

Rolla första lagret över golvet noggrant med 
Hey'di K20 Membran. Åtgång min. 
0,5 kg/m2. Torktid ca. 1-2 timmar 
beroende på luftfuktighet och temperatur.

När första lagret torkat, applicera då andra 
lagret Hey'di K20 Membran på golv. Åtgång 
minst 0,5 kg/m2. När åtgången uppnåtts 
totalt 1kg/m2, låt systemet torka i minst 
12 timmar före plattsättning.

Applicera Hey'di D20 Ångspärr minst 5 cm ut på 
Hey'di Tätskiktsfolie. Minimum åtgång totalt 375g/m2.

Applicera Hey'di K20 Membran ovanpå Hey'di D20 Ångspärr. 
Minimum åtgång totalt 1kg/m2.

ÖVERGÅNG FRÅN HEY'DI FOLIESYSTEM TILL HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID
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PLATTSÄTTNING PÅ HEY'DI K20 SOLID

Montera keramiken med Hey'di Flexlight +Plus eller 
Hey'di Standard SF. Börja med att bred ut fästmassan med 
baksida fixkam för att uppnå god vidhäftning och sedan 
kamma ut fästmassan med anpassad fixkam beroende på val 
av plattstorlek.

Se till att inte kamma ut för mycket fästmassa så den hinner 
torka/ skinna sig på ytan innan plattmontering. Plattorna får 
dålig vidhäftning om detta sker.

Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning/
vidhäftning uppnås.

Foga keramiken och inred våtutrymmet.

Skötselråd
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från 

Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandbo-
ken, 

www.bkr.se.

REPARATION AV TÄTSKIKT
Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet.  

Kontakta Hey'di Tekniska säljare för rådgivning och anvisning. 
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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: 073 31 2190
E-post: teresa.kullberg@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



2021-5                                                                                                                                                                      Hey'di AB, heydi@heydi.se, www.heydi.se      Sidan 24      Sidan 23.     Hey'di AB, heydi@heydi.se, www.heydi.se       2021-5   
     

NOTERINGAR
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NOTERINGAR


