Monteringsanvisningar för vattentätning
av väggar och golv i våtrum.

Vätskebaserad konstruktion
(Kerablock + Nanodefense)

È insieme alla natura
che si costruisce il futuro.

Vätskebaserad konstruktion
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Massivt underlag
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Kerablock
Kerakolls våtrumskonstruktioner
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Kerapipe
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Nanodefense® Eco
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Extra Eco
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Keratech® Eco R30
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Keradrain
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Armering

9

Keragrip

Kerakolls
våtrumskonstruktioner
är provade enligt Etag 022 och har
ETA-godkännande. De är lämpliga till
följande
situationer:
European
Deformationsupptagande konstruktion
Technical
för våtrum i bostäder. Underlag:
Approval
no. ETA-13/0688 Betong (min 3 mån gammal), puts,
avjämningsmassa, ej fuktkänsliga,
godkända byggskivor (NB: Kartongklädda gipsskivor får
ej användas för väggar i Våtzon 1. Foliekonstruktionen
Kerablock Tex 750 har ett ånggenomgångsmotstånd
av > 3 000 000 sek/m. Vätskebaserade konstruktionen
Kerablock+Idrogum har ett ånggenomgångsmotstånd av > 1
050 000 sek/m.
Endast för inomhus användning.

Allmänna anvisningar och förutsättningar
Krav för dokumentation, material och deras egenskaper är
enligt BKR´s branschregler, BBV 10:1, tillgängliga på www.
bkr.se. Våtzoner visas i ritningen härintill.
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Applicering och installation
Material och underlag skall ha en temperatur mellan +10 ° C och +25 oC före installationen påbörjas.

Produktlista vattentätning och försegling
PRIMER A ECO (primer för sugande underlag)
KERAGRIP ECO (primer for svagt sugande och ej-sugande underlag)

0,1 - 0,2 kg/m²

NANODEFENSE ECO (flytande vattentätningsprodukt och lim till förseglingar)

1,5 kg/m² vätskebas.

KERABLOCK ECO (ångspärr, ÅGM. = > 1 000 000 sek/m)

0,4 kg/m²

KERABLOCK TEX 100
(100 mm bred ångtät förseglingsremsa, 30 m rulle, ÅGM = > 1 000 000 sek/m)

Efter behov

KERAPIPE
(vattentäta rörmanschetter, 3 dimensioner: 10-24 mm / 32-55 mm / 75-110 mm)

1 per rör

KERACORNER
(vattentäta hörnförseglingar 90/270 grader, för ytter- och innerhörn)

1 per hörnvinkel

KERADRAIN
(vattentät självhäftande brunnsmanschett 400x400 mm för runda brunnar;

1 per brunn

NANOSIL ECO ( MS-polymer fogmassa)

ca 4 m per patron

Produktlista plattsättning och fogning
EXTRA ECO (cementbaserad fästmassa C2TE)

3- 4 kg/m²

FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 (cementbaserad fogmassa for 0-5 mm fogar)

0,5 – 1 kg/m²

FUGABELLA ECO 2-12 ( cementbaserad fogmassa for 2-12 mm fogar)

0,5 – 1 kg/m²

FUGABELLA ECO FLEX (snabbhärdande cementbas. fogmassa for 2-12 mm fogar)

0,5 – 1 kg/m²

FUGABELLA ECO SILICONE (våtrumssilikon)

ca 6 m per patron

Underlagspreparering
Väggar	Underlaget kan vara mineraliskt eller bestå av godkända konstruktionsskivor, jämnt och starkt nog att bära
plattor. Betong och puts skall avjämnas om nödvändigt. Skivmaterial skall vara tillfredsställande förankrat.
Notera att för skivor på trä- eller metallreglar kan endast foliebaserad konstruktion användas i Våtzon 1 (se
ritning) För massiva mineraliska väggar kan vätskebaserad konstruktion användas.
I Våtzon 2, kan antingen foliebaserad – eller vätskebaserad konstruktion användas.
Golv	Golvunderlaget skall vara massivt ( betong etc) samt väl avjämnat och ha tillräckligt fall mot golvbrunnen. För
detaljer, se under Värmegolv nedan.
	För det senare skall kraven i BBV 10:1 observeras. Trä är inte tillåtet som underlag för tätskikt, därför skall ett
mineraliskt skikt appliceras, tex cementslipsats eller avjämningsmassa, som Keratech R30. Se också under
Värmegolv nedan.
Sugande väggar och golv skall behandlas med PRIMER A ECO eller med KERAGRIP ECO , eventuellt utspädda
med vatten upp till 1:2 beroende på absorbtionsgraden. Låt torka till beröringstorrt, 30 min – 1 timma.

Behandling med KERAGRIP ECO
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Applicering av vätskebaserad konstruktion Kerablock+Nanodefense
På massiva underlag, (betong, murverk, puts etc) kan en vätskebaserad våtrumskonstruktion användas för både Våtzon 1 och
Våtzon 2. För själva vattentätningsmomentet skall två produkter användas: KERABLOCK ECO och NANODEFENSE ECO, som båda
appliceras i 2 omgångar med torkning emellan (beröringstorrt) Åtgång, se tabell.

Arbetsordning, vägg & golv:
Avloppsrör: Försegling med KERAPIPE av korrekt

Applicera minst två omgångar KERABLOCK ECO med

1 en tjock roller på det färdigpreparerade underlaget.

4 dimension, som lamineras med KERABLOCK ECO och

NANODEFENSE ECO. NANOSIL ECO används för att
täta springor mellan rör/ och underlag. Applicera två
omgångar KERABLOCK ECO och efter att produkten
torkat till beröringstorrt applicera NANODEFENSE
ECO på underlaget och ett par cm ut på röret. Därefter
pressa på KERAPIPE-manschetten över röret och
tryck fast den i den färska massan. Applicera sedan
en omgång NANODEFENSE ECO över förseglingen
och området närmast, samt ett par cm ut på röret/
mantelröret.

( Se BBV rekommendationer) Min. åtgång 0,4 kg/m
totalt. Andra omgången i 45 graders vinkel mot den
första omedelbart efter den första är beröringstorr, med
början på samma ställe. Låt torka ca 20 minuter. Ytan
skall kännas något klibbig, men torr.
2

Kontrollera att samtliga förseglingsdetaljer är

2 märkta med Kerakolls logotyp och att de har korrekt

dimension för ändamålet. KERAPIPE, KERACORNER,
KERABLOCK TEX 100 skall lamineras med KERABLOCK
ECO och NANODEFENSE ECO. Stryk två omgångar
KERABLOCK ECO på underlaget och runt stället
som skall förseglas, låt den första omgången bli
beröringstorr före den andra läggs på. Efter att andra
omgången KERABLOCK ECO är beröringstorr lägg
på en omgång NANODEFENSE ECO. Därefter, pressa
förseglingsdetaljen i den färska massan. Efter att
förseglingen är på plats applicera en andra omgång
NANODEFENSE ECO för att helt täcka densamma och
området runtom.

Installera brunnsmanschetten över brunnen ( se

5 Golvbrunnar nedan)

Stryk minst två omgångar NANODEFENSE ECO
över hela underlaget med en tjock roller. När första
omgången torkat till beröringstorrt är det tid att stryka
andra omgången. Min. åtgång = 1,5 kg/m2 totalt.
N.B. Applicera inte KERABLOCK ECO eller

7 NANODEFENSE ECO längre ned än ca 5 cm

Vattenrör och andra rörgenomföringar:Försegla med

3 KERAPIPE med korrekt dimension. NANOSIL ECO skall

från golvnivån om golvet skall vattentätas med
foliekonstruktion.

användas för att täta springor mellan rör/mantelrör
och underlag. Stryk två omgångar KERABLOCK ECO på
underlaget runt och ett par cm ut på röret/mantelröret
som skall förseglas, låt den första omgången bli
beröringstorr före den andra läggs på. Efter att andra
omgången KERABLOCK ECO är beröringstorr lägg
på en omgång NANODEFENSE ECO på samma sätt.
Därefter, pressa KERAPIPE i den färska massan.
Efter att KERAPIPE är på plats applicera en omgång
NANODEFENSE ECO för att helt täcka densamma och
området runtom

Efter att installationen av vattentätningsprodukterna är
avslutad skall vägg och golv torka i minst 12 timmar före
den är klar för plattsättning.

1

1

2

2

Första omgång KERABLOCK ECO
appliceras med tjock roller.

Andra omgången KERABLOCK ECO på
golv. Total åtgång 0,4 kg/m2 för både
vägg & golv.

KERACORNER lamineras med
NANODEFENSE ECO.

KERABLOCK TEX 100 lamineras med
NANODEFENSE ECO.
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Stryk NANODEFENSE ECO på underlaget
runt röret samt 2-3 cm ut på röret/
mantelröret.

KERAPIPE- manschett monterad förseglas med NANODEFENSE ECO.

NANODEFENSE ECO stryks på i 2
omgångar med en tjock roller. Åtgång:
Min 1,5 kg/m2 totalt
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Installation av vattentätning vid golvbrunn– vätskebaserad
konstruktion Kerablock + Idrogum
Drag av skyddspappret och applicera KERADRAIN

1 brunnsmanschett (artikel nummer 50001) över den
primerbehandlade golvytan och brunnen.

Stryk KERABLOCK ECO och NANODEFENSE ECO över

2 manschetten enligt samma procedur som beskrivs
under”Applicering av vätskebaserad konstruktion
Kerablock+Nanodefense” ovan.

Skär ut hål för klämringen enligt metod för resp.

3 brunnstyp . Använd specialkniv om sådan levererats
med brunnen.

Tryck ned KERADRAIN – manschetten och installera

4 klämringen. Se vidare under Golvbrunnar nedan.

1

KERADRAIN brunnsmanschett,
monterad och med klämring på plats

2

2

2

2

2

Bild 1 - 5: Den preparerade manschetten formas ner i klämringssätet / Skär ut hål i manschetten med vass kniv / Applicera klämringen / Tryck fast klämringen i sätet /
Vattentätning klar med KERADRAIN brunnsmanschett och NANODEFENSE ECO

Uppvik av förseglingsremsa/folieduk vid tröskel
Anslutning av tätskikt vid tröskel syns i principskissen nedan. Försegling mot tröskel skall ske genom uppvik av tätskikt
och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv

Principskiss av anslutning av tätskikt vid tröskel. Bild från BKR
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Golvbrunnar
Golvbrunnar har olika förseglingssystem beroende på tillverkare. Tre olika märken av brunnar är provade med Kerakolls
våtrumskonstruktioner, samtliga med klämring.

1

2

3

PURUS: expanderande fjäderbelastad
klämring

JAFO: skruvad klämring

BLUCHER: skruvad klämring

NB: Hör alltid efter med brunnstillverkaren för de senaste monteringsanvisningarna
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Montering av plattor samt fogning
Vattentätning och försegling skall tillåtas torka minst 12 timmar. Detta gäller både för vätskebaserat- och foliebaserad
våtrumskonstruktion.
Fogning utföres med fogmassa lämplig för fogens

Plattsättningen utförs med den cementbaserade

1 fästmassan EXTRA ECO, grå eller vit. Den

2 storlek. FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 används för

golv & vägg, den ger släta fogar. FUGABELLA ECO 2-12
kan användas om något grövre finish önskas. Applicera
diagonalt och vänta till fogmassan börjat binda före
ytan rengörs.

är glidbeständig och har lång öppentid och
bearbetningstid. Applicera med en tandspackel med
tandning lämplig för storleken på plattan som skall
installeras. Var noga med att inte överskrida öppentiden
(max 30 minuter vid 20 oC och 50 % RF) eftersom detta
resulterar i svag vidhäftning.

1

1

1

Pressa plattan mot underlaget vid
montering.

Kontrollera täckningsgraden.

Golvplattor monterade med EXTRA
ECO grå

2

2

Applicera fogmassa med en hård
gummispackel.

Rengör med en stor svamp-platta efter
att fogmassan börjat binda.
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Montering av beslag genom tätskiktet
Efterkommande montering med tex skruv som passerar genom tätskiktet skall undvikas i Våtzon 1. BBV rekommenderar här
limsystem. I Våtzon 2 (endast massiva underlag) kan beslag fästas med skruv. Notera att borrade hål måste ha en botten. Hålet
fylls med fogmassa (Nanosil Eco) före plugg och skruv fixeras. Se bilderna nedan.

2

1

N.B. Observera att inga efterkommande installationer är tillåtna i golvet. Således måste alla installationer på det plattklädda
golvet limmas.

Installation av värmegolv och förstyvning av träbjälklag
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Värmegolv

Elektrisk värmegolvsinstallation skall göras av behörig elektriker. Kablar skall
monteras enligt instruktioner från tillverkaren. Service av systemet skall göras i
enlighet med tillverkarens instruktioner.

Massiva bjälklag

För underlag av betong kan valfri typ av avjämningsmassa användas.
Fall mellan 1:50 – 1:150 bör utföras i duschutrymmet och mellan 1:100 – 1:200 på
den övriga golvytan.
Bruket skall täcka elkablar med minst 5 mm samt vattenrör med minst 10 mm.

1

2

Stålnät utlagt före avjämning av golvet.

KERATECH ECO R30 självutjämnande
avjämningsmassa eller KERALEVEL ECO
LR byggspackelmassa skall användas
för fastgjutning av värmekabel och
stålnät på golv. Notera att kabel fästs vid
stålnätet med buntband.

Reparationer
Reparationer är möjliga att göra beroende på omständigheterna. Det är skillnad mellan att ersätta en trasig platta och att
reparera själva tätskiktet.
Ersätta trasig platta: Tag varsamt bort de trasiga bitarna utan att skrapa djupare än fästmassan. Tätskiktet får inte skadas.
En ny platta kan monteras med cementbaserad fästmassa, eller med NANOSIL ECO.
Reparation av tätskiktet: Detta är endast möjligt med foliebaserat tätskikt. Se vidare konstruktionen ”Kerablock Tex 750”

Bild 1 - 3 Ersättning av trasig platta.

Rörelsefogar
Flexibel fogmassa som FUGABELLA ECO SILICONE används mellan plattor och trä eller liknande för att absorbera rörelser.
För ytterligare information, se BBV 10:1 - punkt 9.

FUGABELLA ECO SILICONE appliceras
som rörelsefog.

ANVÄNDNING
Det är viktigt att alla installationsprodukter får torka eller härda tillräckligt. Observera därför att våtrummet ej får tagas i
bruk förrän minst 7 dagar efter att plattorna fogats.

Kontroll
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och
nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det
skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och
nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet
godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

Underhåll & skötsel
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan
rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i
Byggkeramikhandboken

Teknisk Service
Vid behov, konsultera KERAKOLL Teknisk Service Sverige tel. +460705606777.
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Monteringsanvisningar för vattentätning
av väggar och golv i våtrum.

www.kerakoll.com
KERAKOLL Spa - via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 Fax +39 0536 816 581 e-mail: info@kerakoll.com

