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Inledning
På grund av komplexiteten av att förklara varje enskild situation för sig bör all nödvändig
information för ändamålet hämtas ur olika avsnitt i denna broschyr. Broschyren som helhet
ger en bra bild om hur tätskiktet Sopro DSF 623 skall appliceras. Avsnitten innehåller speciell
information om respektive områdesproblematik. Vid tveksamma och komplicerade fall bör
en Sopro Tekniker kontaktas.

Varför man bör installera tätskikt
Grundläggande regeln för installation av tätskikt är
att skydda den konstruktion som bär våra ytskikt.
Om underlaget skadas av salter, syror, väta eller liknande kommer våra ytskikt sannolikt att lossna. Ytor
utsatta för fuktighet är ofta keramiskt beklädda, vi
måste därför poängtera att en yta täckt med keramik i sig själv inte utgör någon vattentät barriär.
Alla konstruktioner som kan utsättas för väta kräver
tätskikt i en eller annan form. Fogarna i en keramisk
beklädnad skall anses vara genomsläpplig för vatten
och ånga.
Såkallad vattentätbetong (högprestanda) med armering har p.g.a. sin höga alkalinitet ett någorlunda gott
skydd mot korrosion p.g.a. den låga mängd fukt som
når armeringen. En betongs fortsatta härdning med
åren medför även en karbonatisering av betongen.

Kalciumhydroxid i betongen reagerar med luftens
koldioxid och trycker ner betongens pH värde från
12 till ca 9 eller lägre. Ca(OH)2 +CO2 -> CaCO2
Ifall den här karbonatiserings processen når stålet i
armeringen som endast är skyddat av några centimeter betong så kommer små mängder av vatten trigga
en korrosions attack på stålet. Detta i sin tur kommer
påverka på stålets genomsnitts area och därmed
även bärigheten. Samtidigt kommer volym ökningen
p.g.a. rost få betongen att spjälkas loss så att hela
armeringen blir exponerad och därmed oskyddad
mot ytterligare korrodering.
I denna broschyr kommer vi att påtala de vanligast
förekommande riskerna i olika typer av utrymmen där
produkten Sopro DSF 623 är lämpad att användas.

Bilderna ovan visar utfällningar på en trappa p.g.a. avsaknaden av tätskikt eller otillräckligt skydd av armeringen i betongen. Klorider i form av tösalt påskyndar även processen av nedbrytning.

UNDERLAGSBEDÖMNING
Förutsättningar för ett lyckat
resultat
• Konstruktionen som helhet skall bestå av icke fuktkänsligt
material och vara genomsläpplig för ånga. Negativt tryckande
vatten skall förhindras.
• Beläggningen får endast appliceras på underlag som inte är
underkastade sättningsbetingade deformationer.
• Detaljstudera underlaget vid renovering för att upptäcka
eventuella skador på betong eller liknande material. Fastställ
skade orsaken på eventuella skador så att dessa kan förhindras
vid påföljande lagning
• Underlaget måste ha god bärförmåga, vara formstabilt och
fritt från stora sprickor och vidhäftningsförsämrade medel
som t.ex. damm, olja, vax, skiljemedel, utblomningar, lackoch färgrester samt gamla rester efter golvlim och liknande.
• Äldre betongkonstruktioner bör sandblästras/slipas p.g.a.
den försämrade hållfastheten i ytan på betongen samt att ge
ytan mer struktur som ökar vidhäftningen för tätskiktet.
• Vid nygjutna och prefabricerade konstruktioner bör ytans
hållfasthet och porbildning kontrolleras. Porer och blåsor bör
öppnas genom sandblästring, cementhud och formsläppmedel
avlägsnas genom slipning. Ytorna skall sedan spacklas/lagas
med Sopro RS 462/ Sopro AMT 468.
• Ytterhörn bör rundas av med en radie av ca 1 cm från hörnets
spets, innerhörn skall dock vara skarpa utan tendens till hålkärls effekt om inte sådan specifikt efterfrågats.
• Alla underlag (puts, spackel, betong osv.) skall vara torra
och hålla vissa nivåer i fuktighet innan applicering av DSF
systemet.
• Cementbaserade spackelmassor skall ha ≤2.0% restfukt
(RF85%).
• Betong (RF≤90 %). Detta för att förhindra kapillärsugning
och negativt tryckande vatten.
• Dessa värden skall kontrolleras och dokumenteras med en
fuktmätning utförd av en auktoriserad fuktmätnings firma.
• Alla ytor skall ha rätt typ av planhet och/eller fall för respektive område.
Notering: DSF membranet kan appliceras på de flesta förekommande underlag som är lämpade för keramik. Membranet
har mycket hög vidhäftningsförmåga p.g.a. dess sammansättning. Vid projektering av underlagsmaterial bör hänsyn
tas till materialets känslighet för vatten(p.g.a. tätskikts diffusions egenskaper), därför är vår rekommendation att gipsbaserade material inte skall användas som underlag för Sopro DSF 623 applicering.
Fuktindikerings apparater kan användas för att få en grov uppfattning om betongens fuktighet, mätplatsen skall då vara
under täckt(lufttät typ plastfolie) betong yta. Observera att dessa inte gäller som fuktmätningsprov.
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uteplatser - TERrASS
Uteplatser - Terrass

Definitionen av en Terrass är att det är en gjuten konstruktion direkt på den sluttande marken. Terrassen
kännetecknas av att den oftast inte har några
ingjutna skyddsräcken och är belägen i marknivå.
De skador som kan uppkomma på keramiskt beklädda
konstruktioner på gjutningar direkt på mark är förutom tjäl- och frostskador yttre påverkan från regn och
smuts som ansamlas i konstruktionen vilket försämrar betongens livslängd och hållfasthet. Även utfällningar ges större möjlighet att förekomma om inte ett
tätskikt installeras, utfällningar av olika typer beror i

stor del på vilken typ av keramik som installerats eller
hur terrassen belastas med olika kemiska produkter
(rengöringsmedel (terasstvätt), sura regn osv).
P.g.a att en terrass är belägen direkt på mark så finns
även markfukt att ta hänsyn till. Detta tillstånd säger
oss också att vi inte kan använda oss av traditionellt
”täta” tätskikt utan måste använda ett tätskikt som
har möjlighet att släppa igenom vattenånga som
kommer underifrån. Betongen skall givetvis vara
gjuten med en konstruktionsteknik som förhindrar
tjälskott och kapillärt tryckande vatten underifrån.

Smuts ansamlas i botten
av konstruktionen när
tätskiktet läggs längst ner.

Terrassen skall tätas med 2 skikt (tot. 2,8 kg/m2)
av Sopro DSF 623 för att uppnå fullgott skydd.
Förseglingar utförs med lämpliga material ur Sopro´s
sortiment, oftast är endast ett tätband mot vägg
aktuellt på terrasser (se skisser).
www.sopro.se
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uteplatser - takterass
Uteplatser - Takterrass

En Takterrass har alltid ett uppvärmt utrymme
inunder eller rättare sagt om du har ett uppvärmt
utrymme som du vill lägga klinker på taket så är det en
Takterrass. Vi vill poängtera att just denna konstruktion är extremt viktig ur byggnads tekniska aspekter.
I alla lägen när man har ett uppvärmt utrymme
inunder ett kallt område måste man se till att konstruktionen innehåller en ångspärr så att det varma
och fuktiga inomhusklimatet inte kan tränga ut och
kondensera i en eventuell värmeisolering. En av de
vanligaste konstruktionerna på marknaden är att en
pågjutning gjorts ovanpå ett bitumentätskikt på t.ex
ett befintligt garage tak. Vid renovering bör bitumenskiktet repareras och återställas samt att en ny
pågjutning bör utföras därefter kan Sopro DSF 623
appliceras. Lämpligt snabb-bruk för pågjutningen är
Sopro Rapidur® M5.
Vid pågjutning direkt på rengjord betong appliceras
Rapidur® M5 vått i vått med Sopro´s No.1 som vidhäftningsbrygga. Denna konstruktion medger att
Sopro DSF 623 är klart för plattsättning redan efter
2-3 dagar.
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1 Det skall poängteras om att i de fall man inte
använder sig av ett bitumen tätskikt i botten skall ångtrycket från det varma rummet tas om hand på annat
sätt så att ingen fuktskada uppstår i konstrukionen.
2 Takterrasser har även ofta skyddsräcken ingjutna
eftersom dom oftast är belägna på en viss höjd över
marken. Detta medför att de ingjutna detaljerna måste
anslutas till tätskiktet enl speciella anvisningar som
visar infästningspunkter (se typ exempel på sid 22-23).

2

2
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uteplatser - altan/balkong
Uteplatser - Altan/Balkong

En Altan/ Balkong däremot är ofta höjd över marken, antingen på pelare (Altan)
eller fritt hängande från husets vägg(balkong).
Dessa två är dom enklaste av alla rekreationsplatser utomhus som normalt sett är
beklädda med keramik. Men eftersom de är upphöjda över mark finns ofta både
skyddsräcken, dropp-plåtar och avvattningssystem installerade som därmed kräver
speciella lösningar.
R
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Slipsats / Avjämningsmassa
Tätband			
SoproDur® HF-D
Bottningslist		
Betong				
Avvattningssystem
Sopro BH 869 + Kvartssand

2 DSF 623 Membranisolering
4 Fästmassa			
D EPDM gummi/isolering		
P Puts				
K Keramik			
7 Sopro AR 562

Konstruktionsskiss av en frihängande Balkong med tätskikt högst upp i konstruktionen.

Så här kan det gå när traditionella
tätskiktet endast läggs i botten
Kalk materialet löses ur sammansättningen och leder till utfällningar.
Bilden till höger visar kalkavlagringar från en oskyddad slipsats

www.sopro.se
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TRAPPOR utomhus, ENTRÉ & garage
Trappor utomhus, entré & garage -SoproDur® System

I utrymmen med nära anslutning till vägar, gångbanor
eller liknande bör man vara medveten om att dessa
ytor vintertid ofta saltas för att förhindra halka.
Tyvärr så följer ofta saltet med in i entre´n eller garaget så därför bör dessa utrymmen skyddas för denna
typ av påverkan. Kloriders inverkan på konstruktioner beklädda med keramik kan i stor mån undvikas
genom att installera Sopro DSF 623 vilket förhindrar
att saltet tränger in i den bärande konstruktionen och
således undviks t.ex. armeringskorrosion. Systemets
övriga produkter (fästmassa, spackel osv.) bör även
ha hög motståndskraft mot klorider.
Sopro´s system för dessa utrymmen består av produkter med bindemedlet Trass-cement vilket ger en
betydligt bättre motståndskraft mot nedbrytning
av klorider än traditionell portland cement. Trasscement i kombination med Mikrodur® teknologin är
därmed ett utmärkt val av systemtekniska produkter
för ytor utsatta för t.ex. tösalt.

En annan fördel är att dessa produkter även medger vattentätning, plattsättning och fogning under
en mycket kort bygg period. Ofta finns krav på tidig
gångbarhet och fortsatt verksamhet från beställaren och detta uppnås endast med kompletta system
framtagna just för det ändamålet.
Högt upp på kravlistan som beställare har vid renoveringar och jämte deras krav på hantverkarens
skicklighet, så är begränsning av störningar och/
eller eventuell stängning av verksamheten av högsta betydelse(t.ex. affärer, entré, restauranger osv.).
Målet är förstås att minimera dessa hinder som är
associerade med omsättningsnedsättning och ytterligare stillestånds kostnader. Ytskiktsrenoveringar sker
oftast över helger eller nattetid, ofta med kravet på
att full belastning vid verksamhetens öppnande.
Själva tätskiktsdelen utförs på samma sätt som för
balkong eller terrass med endast två lager av Sopro
DSF 623 (Se detaljanvisning för tex Altan balkong).

Snabba systemprodukter
Avjämningsmassa

SoproDur ® HF-S
8
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Handspackel

AMT 468

Tätskikt

Sopro DSF 623

Fästmassa

Fogmassa

Dilatationsfog

SoproDur ® HF-K

SoproDur® HF 30

SoproDur® HF-D

markfukt/TILLSKJUTANDE FUKT
Markfukt/Tillskjutande fukt

Källarväggar och golv utan adekvat dränering och
isolering utsätts konstant för höga nivåer av fukt
från marken. Man måste i dessa fall räkna med att
den relativa fuktigheten i dessa byggnaders material ofta överstiger den angivna gränsen på 85 % RF.
P.g.a. detta skall alla ingående delar i konstruktionen
bestå av byggnadsmaterial som tål förhöjda fuktnivåer.
I dessa fall är det inte möjligt att använda sig av tätskikt
godkända enl. BBV* med höga värden på ångbroms
då insidan av källaren ska avfukta inåt in i byggnaden.
*Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

Ofta när gamla källare byggs om från att vara torra
utrymmen till våta krävs att man även gör fall på det
befintliga betong golvet mot eventuella golvbrunnar.
Till detta bör man använda avjämningsmassa (t.ex.
SoproDur® HF-S) som tål kontinuerlig belastning av
förhöjda fuktnivåer. En förhöjd fukthalt ger oftast
även en högre fuktkvot, denna kan dock styras till en
lägre kvot genom att t.ex. installera en värmeslinga
som får fukten att diffundera i snabbare takt varpå en
lägre fukthalt och lägre RF nivå erhålls.

Tätskiktets funktion i dessa områden är att se till att
den tillskjutande fukten(ångform) ges möjlighet att
diffundera igenom membranet vilket inte är möjligt
med ”vanliga” tätskikt. DSF 623 tätskiktet skyddar
dock de underliggande materialen från att nå för
höga fukthalter genom dess förmåga att stoppa vatten i flytande form.
(Notering. Vi vill även påpeka att i de fall där konstruktionen
helt saknar värmeisolering bör detta beaktas och modifieras, liksom även dränering av hela grundkonstruktionen).

B

≤3m
grunddjup

B En källare byggd före 1980 med ett djup inte högre än 3 m utgör en vanlig
sådan situation. Det man bör förvissa sig om är att grundvatten nivån inte vid
något tillfälle ligger närmare än 300 mm från konstruktionens underkant/utsida.
Ett negativt hydrostatiskt tryck resulterar alltid i att tätskiktet lossnar.

≥

300 mm

Grundvatten

www.sopro.se
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STORKÖK, MEJERI, SLAKTERI

Storkök, mejeri, slakteri & offentliga duschar
Allmän information
Storkök, mejeri, slakteri & offentliga duschar är
utrymmen som konstant utsätts för vattenspill och
kräver därför tätskikt.
Dessa utrymmen kan kategoriseras som mer eller
mindre avancerade konstruktioner, de stora skillnaderna finns i graden av kemisk beständighet och
storleken på de termiska variationer som förekommer. Grundförutsättningarna är alltid att konstruktionernas byggnadsmaterial skall vara av typen som
tål förhöjda fukthalter t.ex. betong, murverk eller
liknande.
I vissa fall kan även skivmaterial användas men skall
då vara dimensionerat och av leverantören dokumenterat lämpligt för dessa användningsområden (detta
bör föreskrivas av en konstruktör med kännedom
om konstruktionens och skivmaterialets fukttålighet
och användbarhet i kombination med hydratiserande
produkter). Specifikt för storkök, mejeri, slakteri och
offentliga duschar så utsätts dessa i regel flera gånger
om dagen för aggressiva rengöringsmedel, heta vätskor och hård mekanisk nötning, detta har Sopro tagit
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hänsyn till i sina rekommendationer av produkter
och konstruktionslösningar för dessa områden. Vid
specifika krav på hög kemisk beständighet eller hög
termisk belastning kontakta en Sopro tekniker.
Vid renovering av t.ex. kylrum för livsmedel bör hänsyn tas till de låga temperaturer som livsmedelsverket
föreskriver (vanligtvis +4°C)och i samråd med kunnig
personal höja temperaturen(till +8°C eller högre) på
det aktuella objektet till tillrådlig temperatur för
de produkter som skall användas vid renoveringen.
Brunnar i storkök utsatta för termisk belastning
skiljer sig från normala installationers förlopp och
ska inte kombineras med Sopro DSF 623 produkten för direkt anslutning. Projektören bör i dessa
fall samråda med en Sopro Tekniker om lämpligt
installationsförfarande.
Keramiken i hårt trafikerade områden likt dessa
bör motsvara det som anges i avsnittet ”Material
valsrekommendationer” i Byggkeramikhandboken
(teknisk information av kakel och klinker).

STORKÖK, MEJERI, SLAKTERI
Grundprincip

Detalj information

Signifikant för dessa utrymmen är att tätskiktet
i princip alltid ska anslutas mot brunnar av metall.
Principen för anslutning mot brunnar av metall är
att skapa en brygga (kapillärbrytande tätningsförfarande) av härdplast som skapar en fullgod vidhäftning
både mot brunnen och både det cementbaserade
tätskiktet. DSF-tätskiktets totala tjocklek skall i dessa
utrymmen vara minst 2mm och appliceras i minst 2
omgångar.

Bryggor mellan två material bör utföras med härdplast som fyllnads medel runt kroppen på brunnen
(kapillärtätning). Detta område skall sträcka sig ca
5-7cm ut från flänsens yttersta kant och minimum
5 cm ner längs kroppen i djupled (skall vara avfettad och stålborstad). I de fall härdplasten EPG 522
används som kapillärtätningsbrygga skall denna
blandas och beströs med kvartssand så att ytan blir
sandpappers liknande.

Arbetsgång för brunnsanslutning
utan kapillärtätning.
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Tätskikt
Alkalibeständigt glasfibernät
Kapillärbrytning
Fästmassa
SoproDur® HF
Slipsats
Sopro GD 749
Isolering
Genomföring
Betong

1

GD

I de fall då det inte är möjligt att göra en kapillärtätning mot brunnens kropp skall ytan på den befintliga flänsen ruggas upp och rengöras för att sedan
applicera Sopro DBE 500 som vidhäftningsbrygga
på metall ytan. Sopro DBE 500 appliceras på flänsen
och ca 10 cm ut på det cementbaserade underlaget, i
detta färska lager appliceras tätbandet Sopro DB 438.
Varpå ytterligare ett lager Sopro DBE 500 appliceras
och beströs med kvartssand. Detta skall sedan torka
och därefter tas överbliven Kvartssand bort med
hjälp av borste och dammsugare och ytan är nu redo
för Sopro DSF 623-applicering. Observera att detta
är att se som en enklare metod när kapillärtätning
ej är möjlig.
OBS! Viktigt i alla typer av infästning mot metall är
att ytan är ren och fettfri. Även om brunnen är ny så
bör den avfettas och borstas då det alltid används
rostskyddsmedel för produktens lagringskapacitet.
2

1

D

U
3

I övergångar mellan olika material och olika byggnads ytor skall även förstärkningar
installeras i tätskiktsmembranet som t.ex. i skarvområdet mellan brunn, härdplast
och betong där det appliceras ett alkalibeständigt glasfibernät som armering över
den utsatta ytan. Uppvik och vinklar förstärks med Sopro tätband och manschetter.
Alla förseglingar och förstärkningar monteras i första lagret Sopro DSF 623.
www.sopro.se
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POOL
Pool

Badbassänger är konstruktioner av kraftiga mått och
ofta med en mängd olika utformningar och komplicerade detaljer.
En av de vanligaste anledningarna till att ett tätskikt
installeras i en pool gjuten med ”vattentät” betong
är att de i vissa fall läcker stora mängder vatten. Det
är inte själva betongen som läcker utan de sprickor
som uppkommit med åren eller den felaktiga gjutningen. Tätskiktet säkerställer i dessa fall bassängens
vattentäthet.
I dessa fall krävs en mycket noggrann planering av
bassängens utformning, val av material samt ett
professionellt utförande. Kommande sidor beskriver
viktiga detaljer för simbassänger avsedda för bad och
lek med ett djup om högst 5 m.
Poängteras bör att dessa rekommendationer inte gäller för termiska bad, kur bad eller
saltvattenbad.
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Det är vår starkaste rekommendation att ett vattenprov tas innan man sätter igång och projekterar vilket
typ av system man bör använda till tätning av poolen.
Skulle det visa sig att vattenprovet är av aggressiv
karaktär i följande ämnen ( pH, kalklösande kolsyra
(CO2),Ammonium (NH4 +), Magnesium (Mg2+), Sulfat
(SO42 ¯)) bör en härdplast lösning väljas. Vattnet som
bör prövas är det vatten som normalt kommer att
användas till kontinuerlig påfyllning av poolen.

POOL
Följande punkter skall noggrant beaktas
innan man applicerar tätskiktet DSF 623.
• Betongens ålder (Minimum 3-6månader)
• Ytans hållfasthet och lämplighet (bör blästras tills
rätt hållfasthet erhållits, samt öppning av porer)
• Kontroll av sprickor (bör lagas innan man påför Sopro
DSF 623)

Betong pool - strukturell byggnation.

• Preparering av väggar och golv med renoveringsbruk eller spackel skall utföras innan tätskiktet
påförs. Detta för att möjliggöra tunnbäddsteknik
vid plattsättning utan övrig avjämning av underlaget. Normalhärdande spackel och bruk bör vara
minst 28 dagar gamla innan man påför tätskiktet.
Användningen av snabbhärdande produkter(Sopro
AMT 468 för vägg/Sopro Rapidur® M5 för golv)
tillåter fortskridning av projektet inom bara 3-5
dagar. Puts bör torka så att dom blir ljusa i färgen
och golvbruk bör inte ha mer än 4% restfukt. De 2%
som anges i normala riktlinjer relaterar till eventuella
flytande golvkonstruktioner. Den siffran kan man
bortse ifrån i de fall bruket appliceras med vidhäftning mot underlaget. Fästmassan Sopro´s No.1 är en
god vidhäftare för både puts och bruk i dessa sammanhang. Metoden vått i vått för bruks applicering
och som slamma för putsen.
• Anslutning av förseglingsband med nedvik i alla
rörelse och expansionsfogar (se sid 23).

Blästring av betong ytor.
• Förstärknings åtgärder i specifika områden samt
vid genomföringar (rör, skimmers, dysor o.s.v.)med
lämpliga manschetter eller nätarmering. Fogning och
fyllning av alla kapillärbrytande tätningar med antingen Sopro EPG 522 + kvartssand eller Sopro DBE 500.
• Som täthets test bör poolen fyllas med vatten under
en period av minimum 2 veckor efter tätskiktet är
applicerat. Detta skall ske före plattsättning.
• Pooler med en vattennivå som motsvarar kringliggande ytors nivå (se sid 16-18). Anslutning av kapillärbrytande skikt t.ex. Sopro EPG 522 + kvartssand
skall utföras mellan rännor och betong för att förhindra att vatten kapillärt tar sig in i kringliggande
konstruktion beroende på vattentryck.
Spricktätning av vattentätbetong.
www.sopro.se
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Putsning av poolväggar.

Golvbruk som läggs med flexibel fästmassa som
vidhäftning i fast kontakt.

Vattentätning av en expansionsfog med två lager
av förseglingsband inbakat i Sopro PU-FD / DBE 500
ytförsegling.

Förstärkning av utsatta ytor med glasfibernät.

Sopro DSF 623 appliceras med sprayteknik.

Läckage test.

14
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Förutsättningar

Här ser man hur en tätning runt lampan fått hela väggen att lossna.

Medans våtrum (duschar) och ytor utomhus t.ex.
balkonger & terrasser endast utsätts kortvarigt
för vatten så skiljer sig undervattenskonstruktioner då de ständigt står under vattentryck.
Noggrannheten vid planeringen av dessa konstruktioner och dess detaljer bör ses över i ett tidigt
skede. I synnerhet detaljer såsom expansionsfogar
och dilatationsfogar.
Infiltration av vatten bakom eller under det vattentäta membranet vid flänsar eller underdimensionerade flänsar är en av de största orsakerna till
att keramiska installationer går sönder.
P.g.a. kapillariteten hos vattentät betong så medger den normalt sett en vatteninträngning till ca 5
cm´s djup. Alla installationer som inte har flänsar
avsedda för tätskiktsanslutning löper stor risk att
bli ett problem. Problemet består i att vatten ges
möjlighet att krypa in och trycka på båda sidor om
tätskiktet vilket sedermera ofta leder till vidhäftningsproblem och plattsläpp.

Lampa med fläns och skruvbar klämring i metall
vilket ger en optimal tätning.

Vidhäftnings problem p.g.a. vatten inträngning
bakom tätskikt.
www.sopro.se
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Grundinformation
Beroende på vattnets nivå i förhållande till kringliggande ytor bör nödvändiga kapillärbrytande detaljer tas i
beaktning. Poolkanter med förhöjd vattennivå ökar i popularitet både i nybyggnation och vid renovering, vid
förhöjd vattennivå kan vattnets yta ligga flera centimeter över kringliggande golvytors nivåer. Detta skapar
både kapillärt och ett hydrostatiskt tryck som bör förhindras.

1. Förhöjd vattennivå med “Wiesbaden” ränna

Det instängda vattnet försöker
genomtränga både under och
bakom poolkanterna för att sedan
kunna utjämna nivån till den I
poolen. Faktumet att en förhöjd
poolkant skapar ett system tryck
nödvändiggör implementeringen
av en kapillär tätnings zon bakom
rännan med en epoxi lösning.

F

E

D

7

1
2
3
4
5

Tätskikt
Förseglingsband
Fästmassa
Mellanbäddsbruk
Kapillärbrytning - Sopro EPG 522
epoxi primer + sand

6 Cementbaserad fogmassa med
trass - SoproDur® HF

5

7
B
D
E
F
PE

4

3
1
B

16
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Dilatationsfog - sanitärsilikon
Betong - lägst klass XO
Isolering
Renoveringsbruk
Keramik
Bottningslists

POOL
2. Kantränna I “Finsk” stil

Vid installation av en ränna I “Finsk”
stil har vi inte det hydrostatiska trycket
av en högre vattennivå. Dock så är det
även här nödvändigt att använda sig
av ett kapillärbrytande skikt för att
undgå konstant fuktiga golv.
Översta plattan på motsatt sida
från poolen sett bör sättas enligt
dubbellimningsmetoden med Sopro
DBE 500, för att sedan fogas med
Sopro FEP epoxifog.

8 F

9

2

PE

6 E D 7
1
2
3
4
5

Tätskikt
Förseglingsband
Fästmassa
Mellanbäddsbruk
Kapillärbrytning - Sopro EPG 522
epoxi primer + sand

6 Cementbaserad fogmassa med
trass - SoproDur® HF
7
B
D
E
F
PE
8
9

5

4

3

Dilatationsfog - sanitärsilikon
Betong - lägst klass XO
Isolering
Renoveringsbruk
Keramik
Bottningslists
Sopro FEP Epoxifog
Sopro DBE 500

B
1

www.sopro.se
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3. Nedsänkt poolkant

Med nedsänkt poolkant finns inget
hydrostatisk tryck på motsatt sida från
poolen sett. Även fast så är fallet bör
en kapillärbrytning installeras för att
förhindra att vatten sug upp i den
motstående konstruktionen

R

1

3

5

4

B

F

6
1
2
3
4
5

Tätskikt
Fästmassa (C2)
Mellanbäddsbruk (C2)
Spackel Sopro AMT 468
Kapillärbrytning - Sopro EPG
522 epoxi primer + sand

6 Cementbaserad fogmassa
med trass - SoproDur® HF
B Betong
R Ränna
F Keramik

2

18
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Speciella detaljrekomendationer
Införandet av 5-10cm breda och 2-5cm djupa kapillärbrytande tätningar är ett krav runt genomföringar p.g.a.
tryckande vatten.

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

Vatten tar sig obehindrat in i den vattentäta betongen bakom tätskiktet.
Initialt mjuknar tätskiktet (i µm området) och bygger upp ett
vattentryck vilket leder till läckage och plattsläpp.

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

När vattnet sprider sig och trycket ökar så lossnar tätskiktet ifrån underlaget.

Kapillärbrytande skikt med härdplast (Sopro EPG 522 + sand / Sopro DBE 500)

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

Kapillärbrytningen hindrar här vattnet att tryckas in bakom tätskiktet.
www.sopro.se
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Detaljstudie av genomföringar
Poolbelysning Steg 1
SG

Poolbelysning Steg 2

AM SH
B
1

Formsättning med en träskiva som sedan
efter borttagning fylls med kapillär brytande
material.

SG

2

Formsättningsmaterial

Ursparning fylld med kapillärbrytande material

Betongen är här urbilad runt om poolbelysningens lamphus. Urbilningen fylls sedan
med kapillärbrytande material.

1

F

Genomföring med PVC eller rostfri fläns
4
3
5

2

2
6
7
20
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1
2
3
4
5
6
7
F
B
AM
SG
SH

Tätskikt med inbakat alkalibeständigt glasfibernät
Reaktionsharts som kapillärbrytning (Sopro DBE 500)
PVC (skruvbar klämring) /rostfri fläns
Sopro EPG 522 / BH 869
Jet Munstycke
Fästmassa
Puts/spackel Minst klass B (Sopro AMT 468)
Keramik
Betong
Betong ursparningsmaterial
Lamphus till poolbelysning
Formsättningsmaterial

POOL
Detaljstudie av genomföringar
Golvgenomföringar
Ursparning i golvet runt om genomföringen. Observera att röret skall vara rent från rester av betong.
Hålet fylls innan påföring av tätskikt med ett kapillärbrytande material(Sopro EPG 522 + kvartssand).
2

1

BA

4

3

5

B

20– 40 mm

ca.100 mm

1 Tätskikt Sopro DSF 623 + Sopro AR 562 6 Elastisk fogmassa
B Betong
2 Fast pågjutning
(ej flytande konstruktion)
BA Golvavlopp
3 Kapillärbrytande material
GH Balustrad hållare
(Sopro EPG 522/DBE 500)
4 Fästmassa minst klass C2
5 Högprestanda fog (SoproDur® HF)

Genomföring i poolens kantområde
6 GH

3

1

2
Ursparning runt rör som är klart för
fyllning med kapillärbrytande material.

4

5
30–50 mm

B
Hållare monterad i kapillärbrytande material.

Hållare längs en poolkant för senare
installation av balustrad räcke.
www.sopro.se
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Detaljstudie av genomföringar
Balustrad stolpe
4

3

1

GF

5

2

B

Flänsad Balustrad stolpe
1
2
3
4

Tätskikt Sopro DSF 623
Kapillärtätning med Sopro EPG 522 / DBE 500
Fästmassa lägst klass C2
Högprestanda fog (SoproDur® HF)

Balustrad fixerad i trappa med fläns platta
5 Elastisk fogmassa
GF Balustrad stolpe med fläns

Fyllda ursparningar

Lamphus till poolbelysning med kringfylld ursparning.
Ursparningen är nu tät tack vare det kapillärbrytande
materialet Sopro DBE 500.

22
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Golv genomföring tätad med Sopro EPG 522 +
kvartssand.

POOL
Detaljstudie av övergångar
Rörelsefogar / dilatationsfogar / expansionfogar
5

1

3

2

2

4

Vattentätning av en expansionsfog
med två lager av förseglingsband
inbakat i Sopro DBE 500/Sopro PU-FD
ytförsegling.
Vattentätning av rörelsefog med två lager av förseglingsband
inbakade i reaktions harts(Sopro PU-FD eller Sopro DBE 500).

Invändiga hörn och skarvar utan rörelse
Förseglingsband är inte ett krav på ytor/övergångar (t.ex. golv/
vägg) där rörelse inte förväntas uppstå. På dessa ställen appliceras endast remsor av alkali beständigt glasfibernät.

1 Tätskikt Sopro DSF 623
2 Inbäddad förseglingsremsa
3 Reaktions harts för limning och försegling
(Sopro DBE 500 eller Sopro PU-FD)
4 Reaktions harts primer (Sopro EPG 522)
5 Remsa av alkalibeständigt
glasfibernät (Sopro AR 562)
U Betong
D Genomföring

Skarvar med förväntad rörelse
2

1

D

1

5

U
3

Tätskiktet förstärks i hörn,vinklar och övergångar med Sopro AR 562 i första lagret av
DSF appliceringen.

I övergångar mellan olika material och olika byggnads
ytor skall även förstärkningar installeras i tätskiktsmembranet som t.ex. i skarvområdet mellan brunn,
härdplast och betong där det appliceras ett alkalibeständigt glasfibernät som armering över den utsatta
ytan. Uppvik och vinklar förstärks med Sopro tätband
och manschetter. Alla förseglingar och förstärkningar
monteras i första lagret Sopro DSF 623.
www.sopro.se
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Vägledning för poolskötsel
För skötsel och underhåll av pool med cementbaserade tätskikt, fäst- och fogmassor med klinker eller
glasmosaik så krävs en automatiserad vattenbehandling och regelbunden rengöring. Periodisk inspektion
av vattenbehandlingssystemet är ett krav, speciellt
mätningen för att kontrollera vattenkvalitet.
Som en generell regel för att minimera olika former av
mikrobiologisk attack krävs klorering av poolvattnet.
Den specificerade proportionen av fria klortotalsummor är 0.3-0.6 mg/ltr eller i fråga om varmt-vatten
(typ bubbelbad), 0.7-1.0 mg/ltr.
PH-värdet på poolvattnet ska ligga mellan 6.5-7.6.
Men med övervägande av faktorer såsom odör-intensitet och desinfektions förmåga så rekommenderas
att pH värdet ligger mellan 7.0 och 7.2. Denna rekommendation kommer från det faktum att klorets desinficerande styrka går ner när pH-värdet höjs. Med
ett pH-värde på 7.6, går det åt två gånger så mycket
klor för att uppnå samma nivå av desinfektion som
för ett pH-värde på 6.5. Vid ännu högre pH-värden
förlorar kloret fullständigt sin effekt. Vid tillsättning
av pH sänkande produkter skall en mycket noggrann
kontroll av poolens pH värde utföras för att denna
inte ska hamna i en för sur skala (pH0-6,5). Ett lågt
pH värde kan orsaka skador på t ex cementbaserade
material (hållfasthets förlust) eller att skapa en korrosions
attack på olika metaller (räcken, stegar,lampor mm.).

påpeka att om underhållet missköts (för bara några
dagar) i samband med t ex solstrålning kan det snabbt
resultera i alg och svampattack i både poolvattnet
och på den keramiska beklädnaden. Likaså är misskötsel
av poolvattnets pH värde en starkt bidragande orsak till
att cementbaserade pool-installationer vittrar sönder.

Övrigt
Töm ej poolen inför vintern! Anordna på lämpligaste
sätt så att vattnet ej fryser och/eller skadar känsliga
delar. Använd absolut inte tösalter i samband med
isbildning.
Tömning av en keramik beklädd pool bör ske med
ett jämt flöde i en hastighet om ca 20 min/cm tills
det återstår ca 20% då bör hastigheten sänkas till ca
30 min/cm. Om poolen tömts på vatten(under vår,
sommar,höst) för eventuell rengöring så bör poolen
återfyllas med en vattentemperatur som motsvarar
den på både väggar och golv. Poolen bör inte stå torr
så länge att bruk och betong tillåts torka ut helt.

Där vattenbehandlingen uteslutande är ett ozonsystem så krävs det ändå klorering är vår erfarenhet.
Kloret garanterar en adekvat desinfektion av hela
pool-installationen och inte bara poolvattnet.
Filtersystemet (storlek och kapacitet) ska vara anpassat till poolstorleken (vattenvolym). I tillägg till dessa
desinfektions mått ska regelbunden mekaniska rengöring av poolens väggar och golv utföras. Vi vill

Vid nyinstallation
Fyllning av vatten i en bassäng efter applicering av Sopro DSF 623 och keramik bör ske tidigast 14
dygn efter fogning. Med t.ex. snabbhärdande Sopro´s No.1 + FD 447 kan fyllning påbörjas så snart
som 4 dygn efter fogning(SoproDur® HF). Dock skall poängteras att varje dygns extra härdtid har en
stor positiv effekt på installationens hållfasthet. Vattnet och konstruktionen skall för att dessa tider
skall gälla vara minst +20°C.

24
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ARBETSTEKNIK
Arbetsteknik
Blandning med maskinvisp
Häll 6,5–7,0 l vatten i ett rent blandningskärl, allt efter önskad bearbetning
och konsistens, tillsätt därefter 20 kg av Sopro DSF 623. Blanda maskinellt
med en bruksvisp tills du får en homogen massa utan klumpar. Låt massan
vila i 3–5 minuter och rör om på nytt. Blanda inte mer än vad som kan
förbrukas på 30-50 minuter.

Kamma & släta
(6,5 liter vatten/ 25 kg)
Kammning av Sopro DSF 623 skall utföras med fixkam i
storlek inte större än vad som ger ett större skikt än < 2mm/
strykning. Observera att Sopro DSF 623 alltid skall påföras
i minst 2 eller 3 skikt beroende på om tryckande eller icke
tryckande vatten förväntas. Normalt sett så ger en 3 mm
fixkam ett skikt på drygt en millimeter vilket är lämplig
skikttjocklek. Direkt efter att massan är påförd i rätt mängd
skall den slätas antingen med fixkammens släta sida eller en
bredspackel. De ränder som ofta uppträder i samband med
slätspackling bör lämnas till efter produktens härdning för
att i efterhand manuellt slipa bort dessa.

Rollning
(7,0 liter vatten/ 25 kg)
Produkten är fullt rollningsbar beaktas bör att rätt mängd/
m2 appliceras (extra viktigt vid poolinstallation).

Slipning av ryggar med korborumdumsten
Inför varje nytt skikt bör skavanker typ ränder från spackling
och dylikt slipas ner. Detta görs enkelt och snabbt med en
karborumdumsten. Om inte detta görs riskerar produkten
att bli för tjock på dessa ställen vilket kan leda till bristningar
i skiktet. Detta kan utföras cirka 2 timmar efter påföring.

Tips! Var noga med att rengöra blandningskärl och
verktygen efter varje förbrukat blandningstillfälle,
kvarvarande rester från föregående blandning snabbar på härdningen av nästa blandning.

www.sopro.se
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Lathund

1. DSF 623

2. GD 749

3. BH 869

4. RS 462

Produkter
Tätskikt
1. DSF 623 åtgång/m2

Primer
5. AMT 468

6. Rapidur® M5

2. GD 749 (cementbaserade underlag)
3. BH 869 (premiär under hösten 2008, ny EPG 522 i 1 lit förp.)

Spackel, bruk & kapillärtätning
7. SoproDur® HF-S

8. BH 869

4. RS 462 spackel upp till 10mm
5. AMT 468 spackel upp till 30mm

6. Rapidur® M5 rotbruk (fast fr. 20 mm No.1 som vidhäft. Flyt. fr. 50m
9. EPG 522

10. DBE 500

7. SoproDur® HF-S
8. BH 869 (premiär under hösten 2008, ny EPG 522 i 1 lit förp.)
9. EPG 522 + kvartssand Kapillärtätning mot metall

11. Sopro´s No.1

12. Sopro´s
No.1 Vit

10. DBE 500 Kapillärtätning mot metall

Fästmassor
11. Sopro´s No.1

13. Sopro´s
No.1 Snabb

14. MG-Flex 669

12. Sopro´s No.1 vit
13. Sopro´s No.1 snabb
14. MG-Flex

15. MEG 666

16. VF 419

15. MEG 666
16. VF 419
17. SoproDur® HF-K

17. SoproDur
HF-K

®

18. SoproDur® HF

Fogmassor
18. SoproDur® HF

19. Sopro
Saphir® 5/15

20. Sopro FL

19. Sopro Saphir® 5/15
20. Sopro FL
21. Sanitärsilikon

21. Sopro
Sanitärsilikon

22. SoproDur®
HF-D 817

23. Tätband
AEB 641

24. Hörnmanschett AEB
642/643

22. SoproDur® HF-D 817 grå nr 15

Förstärkningar
23. Tätband Sopro
24. Manschettsystem Sopro
25. DB 438 Övergångstätning (limmas med DBE 500)
26. AR 562 (alkalibest. glasfibernät)

25. DB 438

27. FDB 524
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26. AR 562

27. FDB 524 (självhäftande remsa grå)

Markfukt

Offentliga
duschar

Trappa
Utomhus

Entre

Storkök

Spolhall

Pool

Pool
mosaik

2,8 kg

Balkong

2,8 kg

Altan

Terass

lathund

2,8 kg

2,8 kg

2,8 kg

2,8 kg

2,8 kg

2,8 kg

2,8 kg

4,2 kg

4,2 kg

mm)

xx

xx

golv

golv

golv

golv

golv

golv

golv

golv

golv

golv

golv

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

vägg

+ FD 447
+ FD 447
+ FD 447
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

= förstahandsval
= ej tillrådligt i vissa situationer
x = ej tillåtet utan samråd med en Sopro tekniker xx = Förbjudet
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