
monteringsanvisning  
sopro aeB 640 
tätskiktssystem

Mars 2013 
Ersätter anvisning daterad April 2011



2 Mars 2013 3Mars 2013

Generella krav och 
förutsättninGar
Våtrum indelas i våtzoner. Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och 
väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. 
När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg som ska 
plattsättas ingår väggytamot bad/dusch, inkl. gavel, i våtzon 1. Om 
del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som 
tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor.
 
Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar 
i våtrum, såsom badrum och duschrum i privata bostäder, på golv i 
toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare, där 
tätskikt dras upp minimum 50 mm på vägg. Både nyproduktion och 
renovering omfattas. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor 
monterade med fästmassa enligt tunnskiktsteknik. 

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, 
vattenspill eller utläckande vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt 
med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara beständiga mot alkalitet 
från betong, bruk, vatten, temperaturskillnader och rörelser i underlaget samt ha ett tillräckligt högt 
ånggenomgångsmotstånd.

Underlag kan bestå av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller fukttåligt skivmaterial. 
Sopro AEB tätskiktssystem är testat enligt Etag 022 del 2, och godkänt av Byggkeramikrådet. Vid 
plattsättning och eventuella tätskiktsarbeten i källarutrymmen, se sidan 7 eller särskild anvisning för 

Sopro DSF 623.

allmänt råd
Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta 
skiktet bör vara större än 1x106 s/m = 1.000 000 s/m.  
Sopro AEB Tätskiktsduk har ett ånggenomgångs-
motstånd på cirka 1.500 000 s/m.

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två 
täta material, exempelvis mellan en ångspärr och ett 
vattentätt skikt, bör verifiering ske, till exempel 
med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta 
tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids.

säker vatteninstallation
VVS-installationerna är en viktig del av 
våtutrymmet och dess funktion. Därför 
skall rörinstallationerna vara utförda enligt 
branschreglerna Säker vatteninstallation. 

En VVS-installation utförd enligt branschreglerna 
Säker vatteninstallation är att betrakta som ett 
fackmässigt utförande. Förutom anslutning av 
kar- eller duschblandare och golvbrunn skall inga 
rörgenomföringar finnas i plats för bad och dusch.

Hål för rörgenomföringar i golv- eller väggskiva eller 
motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum 
mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.

Rör skall vara monterade vinkelrätt mot vägg så att 
efterjustering inte behöver göras när tätskiktet är 
monterat. Rör skall vara förslutna och sticka ut cirka  
100 mm från väggskiva eller motsvarande.

Rörinstallationerna i våtutrymmet skall vara utförda enligt Branschregler 
Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se.

säker vatteninstallationGenerella krav och förutsättninGar

Gällande godkännanden
Båda Sopros tätskiktssystem AEB 640 samt FDF 527 är CE-märkta med tillhörande ETA (European Technical Approval), vilket 
innebär att systemen uppfyller nationella lagkrav och specifika branschkrav.

CE-märkning av byggprodukter kan ske mot en harmoniserad standard om en sådan finns för produkten. 

För sammansatta produkter och system som AEB 640 och FDF 527 sker CE-märkning via ETA, då systemen innehåller flera 
produkter för sammansättning av systemet.

När ett ETA har utfärdats är det giltigt i alla EU- och EES-länder under en period av fem år och kan sedan förlängas därefter.

Sopro AEB 640 är provat enligt Annex A metod 2.4.4.6. och godkänt som reparerbart enligt Etag 022.

Vid avsättningar för till exempel wc stol, tvättställ eller andra 
avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens 
tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv 
och spillvattenrörets överkant inte understiga 40 mm.

2 mm

100 mm

40 mm

60 mm

Hela golvet är våtzon 1

1 m

Våtzon 1
1 m

1 m

Våtzon 2 Våtzon 2Våtzon 1 Våtzon 1

BBV
Byggkeramikrådets branschregler 

för våtrum

BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av
Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets
byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2008:6.

www.bkr.se European Technical 
Approval ETA-13/0154
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Generella krav och förutsättninGarGenerella krav och förutsättninGar

väGG
Lägsta temperatur i material och underlag får inte  
understiga + 10 °C.  
 
Skivor/skivkonstruktioner avsedda för väggar skall enligt 
tillverkaren vara dokumenterat lämpade för tätskikt och 
keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt 
tillverkarens anvisningar. 

Träbaserade skivor skall inte användas i keramiska 
väggbeklädnader, skivväggar skall uppfylla toleranskraven 
i Hus AMA tabell 44.C/-1. Böjstyvhet i vägg skall vara enligt 
skivtillverkarens anvisningar. Konstruktion av infästningar och 
genomföringar skall utföras enligt skivtillverkarens anvisningar. 

Grundregeln är att befintliga ytskikt skall avläsnas, till exempel 
asfaltsprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim- och 
målningsbehandlingar samt väv och liknande.

Eftersom skivkonstruktioner är vanliga som underlag för 
keramiska plattor så skall alltid skivorna/skivkonstruktionen 
vara avsedd för väggar i våtutrymmen enligt tillverkaren 
samt vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för 
tätskiktssystem och keramiska plattor i våtutrymmen. Skivorna 
skall alltid vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar.

Betong skall vara gjuten mot slät form. Ojämnheter, sprickor 
och håligheter skall spacklas med cementbaserad spackelmassa 
som till exempel Sopro RS 462. Eventuell cementhud, formolja 
och andra föroreningar skall avlägsnas. Betongens deformation 
på grund av krympning skall beaktas.

I ytterväggar skall skivor vara av icke fuktkänslig karaktär.  
Om skivväggar omges av våtutrymmen på båda sidor skall 
skivor och reglar vara av icke fuktkänslig karaktär eller så  
skall massivkonstruktion av mineraliskt, icke fuktkänsligt 
material väljas.

Ojämnheter spacklas ut med Sopro RS 462 eller 
Sopro USW 941.

Befintliga ytskikt skall avlägsnas.

Underlaget skall vara rent och dammfritt.

Golv
Lägsta temperatur i material och underlag får inte  
understiga + 10 °C.  
 
Betongytan skall ha brädriven ytstruktur. Cementhud alternativt 
stålglättad yta skall avlägsnas. Toleranskrav enligt Hus AMA 
skall uppfyllas. Sprickor, toppar, grader och andra ojämnheter 
skall spacklas med cementbundet spackel/avjämningsmassa som 
till exempel Sopro AMT 468, Sopro FS 15 Plus eller Sopro FS 45 
alternativ slipas. Betongens deformation på grund av krympning 
och krypning skall beaktas.

förstärkninG av träbjälklaG
Golvkonstruktioner med eller utan värmegolv av reglar och 
golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm 
skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar av måtten 45 
x 195 mm med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre. 
Spännvidden på bjälklaget får ej överskrida 4200 mm. Vid 
C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, 
kan bjälklagsförstärkning utföras enligt följande: prima med 
Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en godstjocklek 
av minimum 2,5 mm och 5 x 5 cm rutor, spackla med Sopro FS 
15 plus eller Sopro FS 45, minimum 12 mm utan elvärmekabel 
och 15 mm med värmekabel. Spackelskiktet skall täcka 
elvärmekabeln med minst 10 mm spackel. Vid spackling på 
vattenburen golvvärme skall spackelskiktet vara 20 mm.

GolvlutninG
Fall mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt 
som i ytskiktet. Golvlutningen skall utföras i intervallet 1.100–1:200 
(10mm/m–5mm/m) i de delar av utrymmet som delvis kommer 
att bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får 
inte förekomma i någon del av utrymmet.

I anslutning till golvbrunn, i dusch och under badkar  
skall golvlutningen utföras i intervallet 1:50–1:150  
(20 mm/m–6,7 mm/m). alternativ golvlutning kan avtalas vid 
fasta installationer, som till exempel vid en duschvägg.

Golvbrunn
Golvbrunn och eventuell förhöjningsring skall vara provad och 
godkänd enligt aktuell produktstandard samt monterad enligt
tillverkarens anvisningar. Godkännandet brunn/förhöjningsring är 
produktspecifikt och går inte att kombinera med godkännanden 
gällande andra fabrikat eller modeller. Ytterligare krav gällande 
brunnar finns att läsa på www.sakervatten.se.

Sopro AEB 640 och Sopro FDF 527 är provade och godkända hos 
Teknologisk Institut i Århus och godkända enligt Etag 022 Annex A.  
Godkännandet gäller samtliga brunnar oavsett fabrikat som är 
utformade enligt följande: Plastbrunn med limfläns, Plastbrunn med 
klämring, Rostfri brunn med limfläns och väggnära golvbrunnar.  
Se separata anvisningar för respektive golvbrunns tillverkare.

Fall mot golvbrunnen skall alltid utföras, till 
exempel med Sopro FS 45.

Ojämnheter spacklas med avjämningsmassan 
Sopro FS 15 Plus.

Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad +- 2 
mm och enligt tillverkarens anvisning.

Underlaget skall vara bärkraftigt och ytan stark 
och fast. Gör ett ritsprov vid osäkerhet.

Kontrollera att inga svackor eller bulor 
förekommer innan tätskiktsduken appliceras.
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monterinGsmetod för tätskiktsduken

Fabrikat Produktnamn FKM XL FDF 527 8 tim FKM XL 24 tim FDF 527

BACBOARD BAC Board OK Nej

BYGGTILLBEHÖR TETTI OK Nej

CAPO DUKKABOARD OK Nej

CEMBRIT Cembrit aqua block OK Nej

LAFARGE WAB Skiva OK Bör testas ?

FERMACELL POWERPANEL H2O OK OK

FERMACELL FIBERGIPS OK OK

GYPROC GLASROC HO OK OK

GYPROC AQUAROC GAE 13 OK Bör testas ?

IVARSSON IVARIT HYDROPANEL OK Nej

JACKON JACKON VÅTRUMSSKIVA OK Nej

KÄRNSUND WOOD LINK Flintx multiflexskiva OK Nej

KGC LUX ELEMENTS OK Nej

KNAUF AQUAPANEL OK Bör testas ?

KNAUF/NORGIPS HUMIDBOARD OK Nej

KNAUF/NORGIPS HUMIDBOARD 2.0 OK Nej

LIP LIP BOARD OK Nej

WEDI WEDI BA OK Nej

WEDI WEDI PREMIUM OK Nej

WEKLA GREEN ECOBOARD OK Nej

Generella mtrl Gipsputs OK OK

Generella mtrl Cementbaserad puts OK OK

Generella mtrl Betong (brädriven) OK OK

Generella mtrl Betong (stålglättad) OK Bör testas ?

Generella mtrl Cementbaserade spackel OK OK

Denna tabell avser skivor och underlag på vägg. På golv skall Sopro AEB 640 alltid läggas i fästmassa.

tillskjutande fukt/markfukt
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.

På grund av 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 enligt BBV* med höga 
värden på ångbroms, då insidan av källaren ska avfukta inåt in i byggnaden. Ofta när gamla källare byggs 
om från att vara torra utrymmen till våta krävs att man även gör fall på det befintliga betonggolvet 
mot eventuella golvbrunnar. Skall golvlutningen justeras så kan ej de traditionella avjämningsmassorna 
användas utan det skall användas en avjämningsmassa som tål varierande eller hög RF. Exempel på sådan 
avjämningsmassa är Sopro HF-S eller handspackel Sopro AMT 468.

En förhöjd fukthalt ger oftast även en högre fuktkvot, denna kan dock styras till en lägre kvot genom att 
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 tätskiktet, vilket inte är möjligt med ”vanliga” tätskikt. Därför skall ett 
diffusionsöppet tätskikt användas, till exempel Sopro DSF 623. Tätskiktet skall appliceras i en lagtjocklek 
om 2 mm, se separat anvisning för DSF 623.

Detta cementbaserade tätskikt fungerar enligt samma princip som ett Goretex-material. Det betyder 
att tätskiktet är tätt när det utsätts för vatten i flytande form ovanifrån. I torrt tillstånd är tätskiktet 
diffunderbart för eventuell markfukt i ångfas.

ZON 1
ZON 2

ZON 2

AEB 641 i skarv mellan 
golv och vägg

Golvbrunns-
manschett

Rör-
manschett

AEB 641

Cementbaserat
Putsbruk

Hörn-
manschetter 

2 lager 
tätskikt 
DSF 623

Primer 
Sopro 
GD 749

VÄGG:
      AEB 641

Primer 
Sopro GD 749

Rörmanschett

2 lager tätskikt
Sopro DSF 623

GOLV:

 

BETONGPLATTA UTAN ISOLERING

SAND/GRUS

JORD/LERA

1m

1m

*Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

val av monterinGsmetod  
för tätskiktsduken
Listan är en fingervisning om vilka skivor som kan fungera i kombination med Sopro FDF 527. Skivans 
ånggenomgångsmotstånd får inte vara högt eftersom limmet kräver uttorkning bakåt i konstruktionen. De skivor 
som vi har markerat ovan med ”OK”, är enligt vår bedömning kompatibla med Sopro FDF 527. På de skivor som vi 
skrivit ”Bör testas”, bör du först göra ett limprov på en mindre del för att se om tillräcklig uttorkning sker. Detta 
gäller även alla skivor som inte är med i listan.

Eftersom tillverkningen av dessa skivor sker utanför vår kontroll, är listan endast en fingervisning om vad som 
är möjligt. Du som applicerar produkten bör själv alltid kontrollera att den fungerar som den ska. Beroende på 
tillverkningsmetoder kan skivornas möjlighet att diffundera fukt skilja från skiva till skiva.

Vid användning av FKM XL existerar inget problem med uttorkning, då produkten härdar oavsett 
uttorkningsmöjlighet. Den kan därmed användas på en majoritet av de skivor som förekommer på marknaden.

Plattsättning klar* Plattsättning klar*

*avser den normala temperaturen + 23°C och 50 % relativ luftfuktighet.

tillskjutande fukt/markfukt
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anvisninG – toalett

toalett
Enligt branschreglerna skall toaletter förses med tätskikt på golv samt ett uppvik på vägg. 

Golv, till exempel spånskivor
■ Golvkonstruktion av reglar och golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minimum 22 mm 
skruvad och limmad spånskiva monterad på reglar med ett regelavstånd på C/C 300 mm eller mindre.
■ Vid C/C 600 mm eller mindre och med en 22 mm golvspånskiva, kan bjälklagsförstärkning utföras enligt 
följande: Förbehandla golvspånskivan med Sopro HPS 673, lägg ut ett armeringsnät med en tråddiameter 
av minimum 2,5 mm och 5 x 5 cm rutor, spackla med Sopro FS 45 eller Sopro FS 15, minimum 12 mm. Vid 
läggning av värmekabel (med max 7 mm i Ø) skall spackelskiktet vara minimum 15 mm.

Golv, till exempel betonG
■ Betongen skall vara torr, rengjord, fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra 
vidhäftningen. Sprickor och fläckvisa ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770 handspackel. Om 
hela golvet behöver spacklas rekommenderas ett flytande självutjämnande spackel, till exempel Sopro  
FS 45 eller Sopro FS 15.
■ Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. 
Denna rotbetong möjliggör plattsättning på det nygjutna golvet efter 24 timmar, med natursten efter 
tre dygn.

Primer 
Sopro GD 749

Tätband AEB 641

Sopro 
rörmanschett

Hörnmanschett
AEB 642

2 lager tätskikt
Sopro FDF 527Sopro rör-

manschett

Tätband 
AEB 641

MELLANBJÄLKLAG

Det går bra att använda tätskiktsduken  
Sopro AEB 640 istället för Sopro FDF 527.

anvisninG – tvättstuGa

tvättstuGa
Enligt branschreglerna skall tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare förses med tätskikt 
på golv samt ett uppvik på vägg.

Primer 
Sopro GD 749

Armeringsnät

Avjämnings-
massa
Sopro FS 45

Primer
Sopro GD 749

Fästmassa
Sopro FKM XL

Tätband
AEB 641

Hörnmanschett 
AEB 642

Tätskiktsduk 
AEB 640

Primer 
Sopro 
GD 749

Tätband 
AEB 641

2 lager tätskikt
Sopro FDF 527

Golvbrunns-
manschett

600

BOTTENBJÄLKLAG

isolering

kapillärbrytande skikt

22 mm spånskiva

Golvbrunnen skall  
monteras vågrätt

Golvbrunnen skall 
monteras enligt 

tillverkarens anvisningar

Golvbrunnen skall  
gjutas fast vågrätt

Vågrätt montering

Avjämningsmassa
Sopro FS 45

ev. 
passbit

Monterings-
platta

Tätskiktsduk AEB 640

Golvbrunns-
manschett

Golv
■ Betong skall vara torr, rengjord, fri från betonghud, formolja, smuts och liknande som kan försämra 
vidhäftningen. Sprickor och andra ojämnheter kan spacklas ut med Sopro SP 770, handspackel.
■ Vid gjutning av ett nytt betonggolv rekommenderas att rotbetongen Sopro Rapidur M5 används. Denna 
rotbetong möjliggör plattsättning på det nygjutna golvet efter 24 timmar, med natursten efter tre dygn.
■ Efter gjutning och före applicering av tätskikt kan det vara nödvändigt att justera golvlutningen mot 
golvbrunnen och då kan Sopro FS 45, flytande avjämningsmassa, användas och/eller Sopro SP 770 handspackel.
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monterinGsanvisninG – väGG

Kontrollera med till exempel ett vattenpass att inga 
svackor eller bulor förekommer innan tätskiktsduken 
appliceras. Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad  
+-2 mm enligt golvbrunnstillverkarens anvisning. Bakfall 
får inte förekomma i någon del av våtutrymmet.

Blanda fästmassan Sopro FKM XL enligt anvisning  
på säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” i cirka  
3–5 minuter och rör därefter om på nytt.

6

Underlag skall primas med Sopro GD 749 för att  
reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen.  
Påför primern med en roller och med en materialåtgång 
på 150 g/m². Primern skall torka i cirka 2 timmar eller till 
en klar blank film innan fästmassan appliceras.

Mät ut och rita ett lodsträck där första våden skall sitta, 
innan du börjar blanda fästmassa. Eftersom tätskiktsduken 
är 1 m bred så är ett tips att mäta ut 5 cm extra, det vill 
säga 1,05 m.

5

3

Mät från golv till tak och kapa till färdiga våder av Sopro 
AEB 640 tätskiktsduk. Våderna kan sluta cirka 1 cm från 
taket och golvet.

Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material till 
exempel betong, lättbetong, puts, spackelkonstruktioner 
eller skivor som är beprövade och dokumenterat lämpliga 
för våtutrymmen, se tabell på sidan 6. Underlaget skall vara 
torrt, rent och dammfritt innan primern appliceras.

21

4

monterinGsanvisninG – väGG

Släta ut och pressa med lätt tryck fast tätskiktsduken mot 
underlaget i fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var 
försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av 
duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och 
släta ut rillorna. 

Använd en 4 mm tandspackel och stryk ut ett kontaktskikt 
med den släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på 
kammen och kamma ut fästmassan med rillorna vågrätt åt 
samma håll med den tandade sidan. Kamma inte ut mer 
fästmassa än vad som hinner beläggas med tätskiktsduken 
inom cirka 20 minuter.

7

Var noga med att rillorna är vågrätt utdragna innan du 
applicerar tätskiktsduken. Detta för optimal vidhäftning 
samt kortaste vägen för luften att pressas ut. Är rillorna 
inte utkammade vågrätt är risken stor att luftblåsor 
uppkommer.

8

10

Montera våden från taket och nedåt i den vågrätt 
utkammade fästmassan. Våden bör sluta cirka 5–10 mm 
från väggen, taket och golvet. 

9

Mät och markera nästa våd och dra ett lodrätt streck. 
Skarvningen kan ske genom antingen 5 cm överlapp eller 
att tätskiktsduken monteras med cirka 5 mm mellanrum 
med efterföljande Sopro AEB 641 tätband över skarven.

Kamma ut fästmassan för nästa våd och var noga med att 
rillorna är utkammade vågrätt.

11 12
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Montera därefter nästa våd i den nyutkammande 
fästmassan på samma sätt som den första.

Markera och säkerställ en 5 cm markering kring 
inbyggnadsboxen, för applicering av Racofix.

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget  
i fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var försiktig  
så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken  
och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta  
ut rillorna.

Mät ut och rita ett lodrätt streck där första våden 
skall sitta, innan du börjar blanda fästmassa. Eftersom 
tätskiktsduken är 1 m bred så är ett tips att mäta ut 5 cm 
extra, det vill säga 1,05 m.

Fortsätt sedan att montera med nästa våd på samma sätt 
med cirka 5–10 mm mellanrum mellan våderna. 

Skär ett kryss i duken för att sedan trä över röret. 
Rörgenomföringen skall förseglas efteråt med en särskild 
rörmanschett.

17 18

13 14

15 16

Applicera Racofix 819 i överlappsmarkeringen och fördela 
ut det jämnt och slätt med till exempel en liten roller eller 
en elementpensel.

Ramen skall avfettas med T-sprit, Wipes 915 eller annat 
lämpligt avfettningsmedel.

Applicera Racofix 819 och fördela ut det jämnt och slätt 
med till exempel en liten roller eller en elementpensel.

Kamma ut fästmassan vågrätt precis som tidigare och 
montera tätskiktsduken.

Fortsätt sedan på samma sätt att montera tätskiktsduken i 
fästmassan och Racofix 819 i skarven.

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget  
i fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var försiktig  
så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken  
och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta  
ut rillorna.

19 20
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När samtliga våder är monterade i våtutrymmet kan det 
se ut så här. Det är valfritt att antingen försegla skarvarna 
på tätskiktsduken genom överlapp med Racofix 819 eller 
tätband AEB 641 som monteras i Racofix 819.

Montera därefter tätbandet Sopro AEB 641 i det blöta 
Racofixet och släta ut bandet med hjälp av en plastspackel 
eller liknande. Veck på bandet skall ej förekomma.

Pensla Racofix 819 i innerhörnet mellan 5 cm-markeringarna.

 Rolla eller pensla Racofix 819 mellan 5 cm-markeringarna. 

Montera därefter tätbandet Sopro AEB 641 i det blöta 
Racofixet och släta ut bandet med hjälp av en plastspackel 
eller liknande. Veck eller hålkärl skall ej förekomma.

Mät och kapa till alla remsorna av tätbandet Sopro  
AEB 641 innan Racofixet appliceras. 

29 30

25 26

27 28

Montera manschetten i det blöta Racofixet. Fortsätt sedan 
montera manschetter på samma sätt över resterande 
rörgenomföringar.

Så här skall det se ut när samtliga våder är förseglade. Skär rent kring rören vid de rörgenomföringar som skall 
förseglas. Samtliga rörmanchetter skall monteras med 
Sopro Racofix 819

Pensla Racofix 819 en bit ut på röret samt på väggen där 
manschetten skall monteras.

Så här skall det se ut när samtliga rörmanschetter är 
monterade.

Skär upp hålet för väggboxen. 

31 32
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1

Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som  
till exempel betong eller beprövade och dokumenterade 
spackel konstruktioner. Underlaget skall vara torrt, rent 
och dammfritt före primern appliceras. Kontrollera med ett 
vattenpass att inga svackor eller bulor förekommer. Eventuell 
spackling av golvet skall ske innan tätskiktsduken appliceras.

3

2

4

Tvätta ren golvbrunnen och monteringsplattan med T-sprit, 
Wipes 915 eller annat lämpligt avfettningsmedel.

Placera Purusknivens fot i golvbrunnen.

Underlaget skall primas med Sopro GD 749 för att  
reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen.  
Påför primern med en roller och med en materialåtgång 
på 150 g/m². Primern skall torka i cirka 2 timmar innan 
fästmassan appliceras.

Mät och markera på golvet var den första våden skall ligga, 
börja med våden närmast golvbrunnen.

6

Applicera den självhäftande golvbrunnsmanschetten 
och tryck till så att fotens tapp skär igenom 
golvbrunnsmanschetten.

5

Använd en 4 mm tandspackel och stryk ut ett kontaktskikt 
med den släta sidan av tandspackeln. Vänd sedan på 
kammen och kamma ut fästmassan med rillorna vågrätt 
åt samma håll med den tandade sidan. Var noga med att 
rillorna är utdragna åt samma håll innan du applicerar 
tätskiktsduken. Detta för optimal vidhäftning samt kortaste 
vägen för luften att pressas ut.

Mät och kapa till färdiga våder av Sopro AEB 640 till hela 
golvet.

7

Blanda fästmassan Sopro FKM XL enligt anvisning på 
säcken. Låt fästmassan stå och ”mogna” i cirka 3–5 minuter  
och rör därefter om på nytt.

8

10

Rolla eller pensla Racofix 819 på golvbrunnsmanschetten.

9

Börja rulla ut våden från väggen i den blöta utkammade 
fästmassan. Våden skall börja och sluta cirka 5 mm från 
väggarna. Duken skall vikas upp minst 5 cm på väggen och 
tätning/limning av uppviket skall utföras med Racofix 819.

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i 
fästmassan med hjälp av en plastspackel. Var försiktig så du 
inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt 
kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna. 
Är rillorna inte utkammade åt samma håll är risken stor att 
luftblåsor uppkommer.

11 12

monterinGsanvisninG – Golv monterinGsanvisninG – Golv
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Fortsätt sedan på samma sätt att lägga resterande våder  
på golvet. Våderna kan överlappas med 5 cm eller läggas 
kant i kant.

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

Pressa ner tätskiktsduken mot Racofixet och se till 
att tappen på Puruskniven sticker upp. Sätt knivens 
arm på tappen och skär ut hålet igenom både 
golvbrunnsmanschetten och tätskiktsduken,  
med en snurrande rörelse.

Placera den grå eller blå klämringen centrerad över det 
utskurna hålet.

Forma ned golvbrunnsmanschetten och tätskiktsduken med 
hjälp av fingrarna så att golvbrunnens konturer framträder.

Så här ser det ut när samtliga våder är lagda på golvet. 
Innan vidare arbete påbörjas skall duken och fästmassan 
torka i 12 timmar.

17 18

13 14

15 16

I vinkeln mellan golv och vägg skall försegling utföras  
med Sopro AEB 641 tätband. Pensla eller rolla Racofix 819  
i vinkeln mellan golv och vägg med minst 5 cm överlapp på 
innerhörnsmanschetten eller vid skarvning av tätbandet.

Så här skall det se ut när klämringen är rätt monterad i 
Purusgolvbrunnen. Se till att klämringen är nedtryckt i 
sitt bottenläge. OBS! Ingen röd duk skall sticka ut under 
klämringen.

I samtliga innerhörn skall Sopro AEB 642 innerhörns-
manschett användas. I samtliga ytterhörn skall Sopro  
AEB 643 ytterhörnsmanschett användas. Applicera Racofix 
819 och släta till det innan manschetterna trycks på plats.

Tryck fast manschetten i det blöta Racofixet.

Montera därefter tätbandet Sopro AEB 641 i det blöta 
Racofixet och släta ut bandet med hjälp av en plastspackel 
eller liknande.

Pressa och släta ut eventuella luftbubblor och veck med 
hjälp av en spackel så att det inte bildas något hålkärl 
i golv/vägg-vinkeln. Fortsätt sedan på samma sätt i 
resterande vinklar.

19 20

21 22

23 24

monterinGsanvisninG – Golv monterinGsanvisninG – Golv
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Skär rent kring rören vid de rörgenomföringar som skall 
förseglas. Pensla Racofix 819 en bit upp på röret samt på 
golvet där manschetten skall monteras.

Rolla eller pensla ut Racofix 819 över skarven.

Markera och pensla ut Racofix kring kopplingsboxen.

Så här ser det ut när manschetten är monterad korrekt.

Montera den anpassade manschetten till boxen.

Montera rörmanschetten i det blöta Racofixet och pressa 
fast och släta till manschetten så att inga veck bildas.

29 30

25 26

27 28

Montera remsan över skarven i det blöta Racofixet. Så här skall det se ut när samtliga tätband och rör- och 
hörnmanschetter är monterade. Remsorna skall torka minst 
12 timmar innan plattsättning påbörjas.

Väggplattorna sätts upp med någon av fästmassorna Sopro 
FKM XL, Sopro’s No. 1 eller Sopro SC 808 Classic. Kamma 
inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på 
inom cirka 15–20 minuter.

31 32

33

Tips: När väggarna är färdigsatta kan du foga 
väggplattorna innan golvet läggs. 

34

Nu är badrummet klart för fogning eller installation av 
vägghängd WC.

36

Golvplattorna läggs med någon av fästmassorna Sopro 
FKM XL, Sopro’s No. 1 eller Sopro SC 808 Classic. Kamma 
inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på 
inom cirka 15–20 minuter.

35
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Förborra fixturen för att underlätta efterföljande 
skruvning. Skruvarna skall sitta med 20 cm mellanrum. 
Använd lämplig skruv och LUX-monteringsbricka.

6

Borra försiktigt i de markerade hålen med en kakel- 
eller klinkerborr. Skruvinfästningen skall göras i massiv 
konstruktion såsom betong, murverk, reglar eller 
konstruktionsdetalj.

2

Var noga med att fixturen monteras enligt markeringen  
1 m ovanför plattorna för att få sitthöjd cirka 41 cm på 
WC. Klä sedan in fixturen med en 20 mm LUX-skiva eller 
motsvarande. Kontrollera c/c avståndet på WC porslinet  
(180 mm eller 230 mm) innan man förborrar i skivmaterialet.

4

monterinGsanvisninG – väGGhänGd wc

Fyll borrhålet med Sopro Racofix 818 innan pluggen trycks 
in. Fyll därefter pluggen med Racofix 818 innan skruven 
skruvas in.

3

Tvätta ren ramen med T-sprit, Wipes 915 eller annat 
lämpligt avfettningsmedel och limma därefter med  
LUX Col MK fast en 20 mm LUX-skiva. Ett så kallat 
skvallerrör skall placeras längs med golvet för att varna  
om eventuella vattenläckage i fixturen. 

5

Följande bilder visar principen för hur en vägghängd WC 
skall monteras. Följ alltid respektive leverantörs anvisning.
Ställ fixturen på plats och markera på väggen vart 
borrhålen skall vara.

1

När limning och skruvning är klar skall skarvarna förstärkas 
med LUX-armeringsväv. Om det finns värmegolv under 
inbyggnaden rekommenderas luftspalt i topplocket för att 
undvika kondens på cisternen.

7

Använd den självhäftande armeringsväven till samtliga 
skarvar och ytterhörn.

8

Låt spackelskiktet torka i cirka 12 timmar innan 
plattsättning kan påbörjas av fixturen.

10

När samtliga skarvar är armerade skall de spacklas  
över. Använd någon av fästmassorna Sopro FKM XL,  
Sopro’s No. 1 eller Sopro SC 808 Classic. 

9

Väggplattorna fogas med den smuts- och vattenavvisande 
fogmassan Sopro Saphir® 5 eller Sopro DF 10. I de tillfällen 
där mjukfogning skall utföras skall det ske med Sopro 
Sanitärsilikon.

11

Golvplattorna fogas med någon av de smuts- och 
vattenavvisande fogmassorna Sopro Brillant eller  
Sopro DF 10. Vid de tillfällen där mjukfogning skall  
utföras skall det ske med Sopro Sanitärsilikon.

12

LÅT FOGMASSAN TORKA I MINST 24 TIMMAR INNAN VÅTUTRYMMET BÖRJAR BELASTAS MED VATTEN.

monterinGsanvisninG – väGGhänGd wc
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Borra med en kakel- eller klinkerborr.

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 tätskiktssystemet 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. 

Skötselråd
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet och även  
i Byggkeramikhandboken.

Fyll borrhålet med Sopro Racofix 818 innan 
pluggen trycks in. Fyll därefter pluggen 
med Racofix 818 innan skruven skruvas in. 

13 14

15

monterinGsanvisninG – efterkommande installationer

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

Sista resterna av fästmassa skrapas med lämpligt verktyg 
bort ned till tätskiktsduken.

Skrapa ur fogarna runt plattan som skall bytas och såga 
spår enligt bilden i plattan. Gör det försiktigt så att inte 
tätskiktsduken skadas.

När fogarna är urskrapade och plattan är färdigsågad så 
knackas bitarna bort med lämpligt bilningsverktyg.

Avlägsna fästmassa och fogmassa från underlaget. 

Skadad tätskiktsduk. Skär bort den delen av tätskiktsduken som är skadad.

1 2

3 4

5 6

monterinGsanvisninG – reparation av tätskikt

Reparation av tätskikt
Sopro AEB 640 är provat enligt Annex A metod 2.4.4.6. och godkänt som reparerbart enligt Etag 022 del 2 hos 
Teknologisk Institut i Århus. Det innebär att det vid uppkommen skada på tätskiktet är möjligt att reparera Sopro 
AEB 640. Skada kan uppstå vid till exempel byte av enstaka plattor enligt nedan. Dock så skall alltid en Sopro-tekniker 
kontaktas för att godkänna möjligheten till reparation innan den utförs.
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Lyft upp och skär bort den skadade duken. Klipp till en bit duk till lagning och pensla ut Racofix 819 på 
det skadade området.

7 8

monterinGsanvisninG – reparation av tätskikt

Lägg dit duken och tryck fast duken så att luften pressas 
bort och vänta cirka 10 min innan plattan läggs dit.

9

24 timmar efter fogning kan våtutrymmet vattenbelastas 
och användas.

Fogning kan ske efter cirka 12 timmar. Plattan fogas  
med någon av fogmassorna Sopro Brillant eller Sopro  
DF 10.

Stryk ut ett kontaktskikt på golvet för optimal vidhäftning 
och kamma vald Sopro fästmassa på plattan.

11 12

10

detta behöver du

Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett 
Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett
För format innerhörn av Sopro AEB 642 
tätband för enkel och flexibel vattentätning 
av inner hörn i våtutrymmen. Används 
tillsammans med Sopro AEB 641 tätband. 
Förpackning: Styckvis

Sopro FKM XL
Sopro FKM XL är en cementbaserad, extremt 
dryg, dammreducerad, multifunktionell fästmassa 
som kan användas till sättning och läggning av 
t.ex. kakel, klinker och AEB 640. FKM XL kan 
användas på vägg, golv med eller utan golvvärme 
och plattsättning inom- och utomhus. 
Förpackning: 15 kg

Sopro GD 749 Primer
Primer GD 749 används som dammbindare och 
för att öka vidhäftningen. Påföres outspädd på 
underlag såsom gipsskivor, gipsputs, puts, betong, 
lättbetong och cementbaserade spackel. GD 749 
är fri från lösningsmedel och diffusionsöppen.  
Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg 

Sopro AEB 641 Tätband
Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel 
vatten tätning av flexibla skarvar. Används 
tillsammans med Sopro AEB 640 tätskikts duk 
under keramik och naturstensplattor. 
Förpackning: Rulle á 25 m x 120 mm

Sopro Racofix® Monteringslim
Vattenbeständigt, enkomponents- 
monteringslim för vattentät vidhäftning och 
tätning av skarvar i Sopro AEB 640 tätskiktsduk 
samt med Sopro AEB 641 tätband, Sopro AEB 
642/643 inner- och ytterhörnsmanschetter och 
Sopro AEB 644 rörmanschetter. 
Förpackning: 1,4 kg, 7 kg

Sopro AEB 640 Tätskiktsduk
För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar 
och golv under kakel, klinker och icke fukt-
känsliga natur stens plattor i bad rum, duschar 
och våt utrymmen.  
Förpackning: Rulle á 30 m x 1 m

Rörmanschetter
Passar till de vanligt mest förekommande 
rörstorlekar för våtutrymmen. Rörmanschetterna 
är flexibla och mycket lätta att applicera.
Förpackning: Styckvis

Golvbrunnsmanschett
En självhäftande butylmanschett för tätning 
kring golvbrunnen.
Förpackning: Styckvis, 40 x 40 cm

systeminnehåll

kontrolldokumentet avser sopro aeb 640
Detta kontrolldokument är avsett för dokumentation och egen kontroll. Det ersätter inte BBV:s 
kvalitetsdokument för behöriga entreprenörer.

Kontrolldokumentet skall vara undertecknat av den person som är ansvarig för våtrum, och skall, 
tillsammans med monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet, överlämnas till beställare, 
nyttjare/boende när arbetet är slutfört.

Kopia av kvalitetsintyg och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända 
tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med 
kvalitetsöversyn.

Beställare: _______________________________________________________________________________________

Entreprenör: _____________________________________________________________________________________

Objektet omfattar totalt antal våtrum:_____________________________________________________________

o   JA     o   NEJ  Har entreprenören behörighet för våtrum?

o   JA     o   NEJ  Är golvbrunnen utbytt? Om ja, till vilken modell?  ____________________________

o   JA     o   NEJ  Är golvbrunnen monterad enligt tillverkarens anvisning?

o   JA     o   NEJ  Uppfyllde lutningen mot golvbrunnen BBV innan tätskikt applicerades?

o   JA     o   NEJ  Är arbetet utfört enligt Sopro AEB 640:s monteringsanvisning för våtrum?

Underlag på vägg: _______________________________________________________________________________

Underlag på golv: ________________________________________________________________________________

Duken är monterad med:      o   FKM XL            o   FDF 527

Keramiken är monterad med:      o   FKM XL            o   No 1            o   Classic 808

Keramiken är fogad med:  ____________________________________________________________ på väggarna

Keramiken är fogad med:  _______________________________________________________________ på golvet

Övriga upplysningar och eventuella avvikelser:

Ort och datum: __________________________________________________________________________________

Signatur: ________________________________________________________________________________________

Namnförtydligande: ______________________________________________________________________________



Malmö 040-685 34 00  •  Helsingborg 042-400 57 00
Halmstad 035-21 24 10  •  Göteborg 031-86 64 40
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