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Damixa säkerhetsskåp med ARDEX Tricom 7+8 Hybrid

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns. 3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan

Stryk ut med fintandad limspridare. som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.

C900217

För mer info besök: www.ardex.se
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Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Bostik VTvF-X 

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab  på skåpets fläns. 3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och Bostik membran på övrig väggyta. 

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Bostik Foil Seal Grab

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning. För mer info besök: www.bostik.se

          C900217

Sid 2



Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Bostik VTvF-Universal 

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab  på skåpets fläns. 3 - Applicera Bostik membran universal på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och Bostik membran universal på övrig väggyta. 

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Bostik Foil Seal Grab

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning. För mer info besök: www.bostik.se

          C900217
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Casco Folie 1

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Casco Wetstop foil seal  på skåpets fläns. 3 - Applicera Casco Wetstop iFIX  på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ 5- Applicera Casco Wetstop IFIX 

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

6 - Montera Casco Folie  i det blöta iFiX 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

med minst 5 cm överlappning. samt mellan manschetten och folien med 

(Casco folien är blå, detta är endast en illustration) Casco Wetstop iFiX (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie monteringsanvisning. (Casco folien är blå, detta är endast en illustration)

          C900217 För mer info besök: www.casco.se
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Anvisning för Damixa säkerhetsbox med CC Höganäs Foliesystem G12-3b / V12-3b 2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim  på skåpets fläns. 3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta. 

6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

CC Höganäs FB44 Tublim

Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.cchoganas.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Centro TM#System

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim  på skåpets fläns. 3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5-Applicera Centro TM#Tätmembran på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera Centro TM#Folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.

C900217

För mer info besök: www.centro.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Ecodur Tätfolie

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Folielim  på skåpets fläns. 3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Ecodur Tätmembran på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera Ecodur våtrumsfolie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.englund-gruppen.se
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Damixa säkerhetsskåp med Adda Tätfolie

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns. 3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan

Stryk ut med fintandad limspridare. som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Adda Membran på manchetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera Adda Tätfolie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.

C900217

För mer info besök: www.adda.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med GKHero Pro våtrumsfolie

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera GKHero Folielim på skåpets fläns. 3 - Applicera GKHero Folielim på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera GKH Våtrumsmembran på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera GKHero Våtrumsduk 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt GKHero pro anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.gkheropro.se

Sid 9



 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Hey´di ångtät folie

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Hey´di Protac 25  på skåpets fläns. 3 - Applicera Hey´di Protac 25 på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Hey´di Cemflex tubo på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera Hey´di ångtät folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Hey´di Cemflex turbo (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Hey´di ångtät folie anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.heydi.se
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Damixa säkerhetsskåp med Kiilto Kerasafe+ och Keraseal

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns. 3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på 

Stryk ut med fintandad limspridare. Låt limmet sitta i 20 min. övrig väggyta som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco  övrig väggyta. 

6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie

överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.

C900217

För mer info besök: www.kiilto.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med LIP System 27

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliesystem 27.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP  på skåpets fläns, 3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

och väggytan som manschetten täcker.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. för drygt en våd i taget Folielimspackel/ Roller

6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel. samt mellan manschetten och folien med 

Överlappa manschetten med minst 5 cm. LIP 2K Folielim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.lip.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Mapei WP90 och WP200

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid  på skåpets fläns. 3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta.

6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.mapei.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Midun våtrumsfolie

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Midun Folielim 3 - Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare. Så att det täcker ytan för manschetten

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Midun tätmembran

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.  på övrig väggyta och manschetten

6 - Montera Midun våtrumsfolie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Midun tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.byggmax.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Mira Vapourmat 100

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal  på skåpets fläns. 3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta. 

6 - Montera Mira folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Mira 3690 one-Seal

Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.mira.eu.com
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med PCi VG2014

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond  på skåpets fläns. 3 - Applicera PCI Pecitape Bond  på övriga 

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. En våd i taget.

6 - Montera PCI Pecilastic W folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.pci.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Schönox WSF

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal  på skåpets fläns. 3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA

Sprid ut limmet med fintandad limspridare. på väggytan som manschetten skall täcka.

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ 5- Applicera Schönox IFIX på manschetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. En våd i taget.

6 - Montera Schönox WSF folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration) Schönox iFIX (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning. (Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

          C900217 För mer info besök: www.schonox.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengörningsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim  på skåpets fläns. 3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim

Sprid ut limmet med stålspackel.  på väggytan som manschetten skall täcka.

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ 5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

6 - Montera Sopro AEB 815 folie samt mellan manschetten och folien med 

överlappa manschetten med  5 cm. Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning. Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej 

överens med Sopros folie färg

C900217 För mer info besök: www.sopro.se
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Weber Tec Foliesystem

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim 3- Aplicera webertec folie-skarvlim alt. Membran och

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare. folielim så att det täcker ytan för manschetten

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5-Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec 

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. membran - folielim på övrig väggyta och manschetten

6 - Montera webertec folie, stryk noga ut folien med plastspackel 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

och överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Övrig väggyta monteras enlig Weber Tec Foliesystem anvisning. webertec folie och skarvlim alternativt

webertec membran - folielim

          C900217
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med Zebra duk

www.damixa.se
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Zebra spärrlim 3 - Zebra spärrlim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare. Så att det täcker ytan för manschetten

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Zebra membran

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.  på övrig väggyta och manschetten

6 - Montera Zebra duk 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Zebra membran

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

          C900217

För mer info besök: www.zebra.se
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Damixa säkerhetsskåp med KERAKOLL Kerablock TEX 750

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns. 3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan

Stryk ut med fintandad limspridare. som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Nanodefense ECO på manchetten

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. och övrig väggyta. 

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.

C900217

För mer info besök: www.kerakoll.com
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 Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med FF System Folie

www.damixa.se
2020:1

Utförande

Säkerställ att Damixa säkerhetslåda är monterad enligt anvisning från Damixa. 

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2- Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns. 3- Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K

Sprid ut limmet med limspridare Elit på väggytan där manschetten ska monteras.

eller likvärdigt så att hela flänsen är täkt med lim.

5- Applicera FF M-1K Lim eller FF M-2K på

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ manschetten. På vägg appliceras FF M-1 alt. FF 

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. M-2K. Se anvisning FF System Folie

6 - Montera FF Folie i det våta membranet överlappa

överlappa manschetten med minst 5 cm. 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

Säkerställ så att inga veck eller blåsor kvarstår samt mellan manschetten och folien med 

Övrig väggyta monteras enligt FF Sytem Folie monteringsanvisning. (FF folien är vit, bilderna är en illustrationer)

          C900217 För mer info besök: www.ffkakel.se
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Damixa säkerhetsskåp med Sense Pro System

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Sense Pro System Skarvlim på skåpets fläns. 3 - Applicera Sens Pro System Tätmembran

Stryk ut med fintandad limspridare. på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera Sense Pro System Tätmembran

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. på manschetten och övrig väggyta. 

6 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med 

Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Sense Pro System anvisning.

        C900217

För mer info besök: www.senseprosystem.se
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Damixa säkerhetsskåp med KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt

www.damixa.se 
2021:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns. 3 - Applicera KD+Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim

Stryk ut med fintandad limspridare. på övrig väggyta som manchetten skall täcka.

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ 5- Applicera KD+ Skarvlim på manchetten och KD+

så att inga veck eller luftblåsor uppstår. Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta. 

6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt. 7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten

överlappa manschetten med minst 5 cm. samt mellan manschetten och folien med KD+ 2K

Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem anvisning.

C900217

För mer info besök: www.kakeldesign.se

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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