
HEY'DI
VÅTRUMSSYSTEM

Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system
Hey’di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt 
Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.
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PRODUKTER

HEY'DI K10S  
TÄTSKIKT
Tätmembran.Tätskikt för 
våtutrymmen.
Hey’di K10S tätmem-
bran är ett färdigblandat, 
deformationsupptagande 
tätmembran för golv och 
vägg i bostadsmiljö och 
utrymmen med liknande 
belastning. Hey’di K10S 
tätmembran ingår i Hey’dis 
rollbart system och Hey’dis 
foliesystem. Båda systemen 
uppfyller kraven från BBR. 
Åtgång: För foliesystemet 
0,5kg/m². 
Rollbart system vägg- och 
golv 1kg/m². 
Förpackning: Förpackning 
1 kg, 6 kg och 15 kg hink.

HEY'DI FLEXLIGHT 
TURBO 
Med Turbo effekt!
Hey’di Flexlight Turbo är ett 
dammreducerat och cement-
baserat, flexibelt och snabb-
härdande plattlim. Hey’di 
Flexlight Turbo innehåller 
lätta fyllnadsämnen som 
innebär att det räcker ca. 
30 % längre än traditionella 
fästmassor. Hey’di Flexlight 
Turbo härdar mycket snabbt 
och plattorna kan fogas 
efter ca. 2 timmar. Ytan kan 
belastas efter kort tid.

HEY'DI
FLEXLIGHT +PLUS
Det lätta, smidiga och 
dammreducerade fixet. 
C2TE-S1
Dammreducerat, cementba-
serat flexibelt grått universal-
lim. Lätta fyllnadsämnen 
och räcker ca. 30% längre 
än traditionella fästmassor. 
Frostsäkert och lämpar sig 
för alla slags plattor. Armerat 
med mikrofiber som tillsam-
mans med fyllnadsämnena 
ger ett mycket lättarbetat 
lim med bra krypmotstånd 
och hög vidhäftning.

HEY'DI ÅNGSPÄRR
Ångspärr 
Hey’di Ångspärr är en 
vattenbaserad plast-disper-
sion. Ej brand-farlig. Ska 
ej spädas. Omröres innan 
användning. Hey’di Ångs-
pärr används som ångspärr 
på golv och väggar och ingår 
tillsammans med Hey’di 
K10S tätmembran i Hey’dis 
Rollbara system. 
Systemen fyller gällande 
krav på ånggenomgångsmot-
stånd från BBR. Åtgång: 
Vägg- och golv 0,270g/m2. 
Förpackning: 1 kg 
och 6 kg hink.

HEY'DI SKARVLIM
1-komponents självhärdande 
och lösningsmedelsfritt  
SMP-lim.
Hey’di Skarvlim är en  
systemprodukt ingående i
Hey’di Foliesystem. Hey’di 
Skarvlim är ett 1-kompo-
nents självhärdande och  
lösningsmedelsfritt SMP-
lim. Den ytande konsisten-
sen ger en låg åtgång och en 
snabb applicering med bra 
initialhugg och övervätning 
samt en lång monteringstid. 
Hey’di Skarvlim är snabbt 
plattsättningsbart och ger  
en stark och tät limfog.
Förpackning: 300ml, 1, 
2.5 och 5 kg.

HEY'DI 
STANDARD SF 
Hängfix. C2T
Grått, cementbaserat, plast-
förstärkt plattsättningslim 
i pulverform som blandat 
med vatten härdar till ett 
vattenfast och frostsäkert  
lim med hög vidhäftning.

HEY'DI FINFOG 
Till de fina fogarna.
Cementbaserad fogmassa 
som används till fogning av 
keramiska plattor, mosaik 
och klinkers på golv och 
väggar. Max. fogbredde 
5 mm. Vattenfast och 
frostsäker.

HEY'DI
KLINKERFOG 
Till de breda fogarna.
Beskrivning. Cement-
baserad fogmassa som 
används till fogning av 
keramiska plattor, mosaik 
och klinkers på golv och 
väggar. Max. fogbredde 
20 mm.  Vattenfast och 
frostsäker.

HEY'DI
CEMFLEX 
Den täta och elastistiska  
slamman.
Hey’di Cemflex är en 
tvåkomponents cement-
baserad produkt för yt-
behandling av alla typer av 
mur- och betongkonstruk-
tioner. Hey’di Cemflex ger 
en vattentät och diffusions-
öppen yta som samtidigt 
är elastisk och överbryggar 
sprickor på upp till 1 mm, 
även i temperaturer ned till 
-25°C. Hey’di Cemflex 
fungerar också som 
karbonatiseringsskydd.  

HEY'DI MULTIFOG
Cementbaserad fogmassa. 
Cementbaserad fogmassa 
för fogning av keramiska 
plattor, mosaik på golv och 
vägg. Fog bredd 3-12 mm. 
Vattentät - frostfritt. Vit, 
ljusgrå, grå, beige och koks. 
Åtgång: 0,3 till 1 kg per. 
m² beroende på fog bredd/
fog djup och kakel format. 
Förpackning: 1,5 kg säck, 5 
kg påsar och 15 kg säck.
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HÖRN, MANSCHETTER,  
TÄTBAND OCH FOLIE

HEY'DI  
INNERHÖRN

HEY'DI  
ÅNGTÄT FOLIE
0,75 x 30m. 22,5M2

HEY'DI  
BRUNNSMANSCHETT 
ENKELHÄFTANDE
37 X 37CM

HEY'DI  
BRUNNSMANSCHETT 
DUBBELHÄFTANDE 
37 X 37CM

HEY'DI  
FLEXIBELT TÄTBAND  
10CM X 30M

HEY'DI  
SJÄLVHÄFTANDE  
TÄTBAND  
10CM X 30M

HEY'DI  
YTTERHÖRN

HEY'DI  
RÖRMANSCHETT  
10-24MM

HEY'DI  
RÖRMANSCHETT  
32-55MM

HEY'DI  
RÖRMANSCHETT  
75-120MM

HEY'DI  
RÖRMANSCHETT 
DUBBEL C/C 40MM

HEY'DI  
RÖRMANSCHET
DUBBEL C/C 
160MM
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Hey’di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR,  
Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 10:1.  
Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet. 
Hey’di Våtrumssystem används som tätskikt bakom kakel och klinker på väggar  
och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning. 

VAL AV TÄTSYSTEM
Skivkonstruktioner Massiva Konstruktioner

Hey'di Tätsystem Folie Rollbart Folie Rollbart

Våtzon 1 vägg ✔ ✗ ✔ ✔

Våtzon 1 golv ✔ ✗ ✔ ✔

Våtzon 2 vägg ✔ ✔ ✔ ✔

VT golv (VTg och VTgF)

Anslutning mot plastmatta Avslutning mot tröskel

VT vägg (VTv och VTvF)

Keramiska plattor

Mjukfog
Keramiska platta

Försegling
Fästmassa

Fogmassa

Försegling

Fästmassa
Tätskikt

Tätskikt

Underlag

Plastmatta

Keramiska plattor
Fogmassa

Fästmassa
Tätskikt

Underlag

Våtzonindelning i våtrum
För att minska risken för vattenska-
dor har Byggkeramikrådet indelat 
våtutrymmet i så kallade våtzoner.
Zon 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 väggyta mot
bad/dusch, inklusive gavel, i våtzon 
1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 
1 ska hela väggen behandlas som 
tillhörande våtzon1. Zon 2 = alla 
övriga ytor.

Övriga utrymmen
I toaletter, tvättstugor och utrym-
men med varmvattenberedare ska 
golvet förses med tätskiktssystem av 
folietyp eller övriga godkända
tätskiktssystem. Tätskikt ska dras 
upp på vägg min 50 mm.

TÄTHETSKLASSER 

VTgF Vattentäta golvsystem 
av folietyp

VTvF Vattentäta väggsystem 
av folietyp

VTg Övriga godkända 
tätskiktssystem för golv

VTv Övriga godkända 
tätskiktssystem för 
väggar

ANSLUTNING
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MONTERINGSANVISNING 
HEY'DI FOLIE SYSTEM 3.180.000 S/M
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MEMBRANDETALJER

FOLIE - VÄGG

Säkerställ och rengör
Säkerställ att underlaget stämmer 
överens med gällande regelverk, 
BBV inför montering av Hey’di 
Våtrumssystem. Starkt sugande 
underlag (tex puts och betong) kan 
behövas primas med Hey’di Primer 
innan arbetet påbörjas.

Förbered våder
Innan applicering av Hey’di K10S/
lim bör våder förberedas så att arbe-
tet flyter på utan risk för skinnbildn-
ing på membranet. Detta för att 
kunna eftersträva så god vidhäftning 
som möjligt.

MEMBRANDETALJER
1. Applicera tätmembran
Applicera Hey’di K10S i inner- och 
alt ytterhörn samt golvoch väggvin-
kel.

2-3. Montera hörn
Montera därefter innerhörn alt. 
ytterhörn vått i membranet och

följaktligen Hey’di Flexband i vägg-
vinkel samt golvvinkel. Skarvningar 
ska överlappas med minst 35mm. 
Var noga med att arbeta bort even-
tuella veck och blåsor.

4-10. Försegla
Försegla därefter alla remsor, inner- 
och ytterhörn med Hey’di K10S.

9

2 31 4 5

7 86 9 10

12 1311 14 15

10
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31 2

FOLIE - GOLV

FOLIE - GOLV
Säkerställ, rengör, applicera
Säkerställ att underlaget stämmer 
överens med gällande regelverk, 
BBV inför montering av Hey’di 
Våtrumssystem. Dammsug alter-
nativt torka av ytan innan arbetet 
påbörjas. Starkt sugande underlag 
t.ex. puts & betong bör primas 
med Hey’di Primer innan arbetet 
påbörjas. OBS! Kontrollera att golv-
brunnen sitter rätt monterad enligt 
brunnsleverantörens anvisning.

1. Rolla tätmembran
Efter det att alla förseglingar är 
gjorda rollas väggen flödigt med 
Hey’di K10S/Lim. Åtgång ca 0,5kg/
m2. TI PS! Rolla inte mer än 1st våd 
folie åtgången. 

2-3. Montera våder
Montera sedan dit den första våden 
Hey’di Ångtät Folie. Var noga med 
att arbeta bort eventuella veck och 
blåsor. Använd en gummispackel för 
att inte repa eller punktera folien.

4-5. Montera den dubbelhäftande 
manschetten innan du monterar 
Hey`di Ångtät Folie, avlägsna 
skyddsplasten inna du limmar ner 
Hey`di Ångtät Folie, gnugga fast 
folien ordentligt. Använd Puruskniv 
och Jafos skärmall.

Kant i kant = våtrumsremsa
Folien kan med fördel väljas att 
monteras kant i kant, då ska själv-
häftande Hey’di Flexband användas. 
Försegla med K10S.

Överlappa
Montera folien med överlapp, 35
mm (efter markering). Överlappnin-
gen limmas med Hey’di Skarvlim.
Var noga med att fylla skarven hela
vägen ut med Hey'di Skarvlim.
Skarvningen förseglas därefter med
Hey’di K10S. Som alternativ kan  
fixet Hey'di Flexlight Turbo använ-
das. Plattsättning kan påbörjas efter 
12 timmar. Observera att torktiden 
kan variera beroende på temperatur 
och luftfuktighet.

4 5

RÖRGENOMFÖRINGAR
51

6
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keramiska plattor

Fix

tätmembran

tätskikt

Flytspackel

Värmekabel

armeringsnät

Primer

Spånskiva

9

4

RÖRGENOMFÖRINGAR
1-8. Alla rörgenomföringar ska tätas 
med Hey’di Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt 
rörtjocklek. Hey’di Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Hey’di 
Skarvlim 

Var noga med att arbeta bort 
eventuella veck och blåsor, Täck in 
manschetterna med Hey’di K10S. 

Täck skarvar med Hey'di  
Tätmembran
Avsluta med att även täcka in alla 
skarvar med Hey’di K10S.

9. Infästningar
Skruvinfästningar ska göras i massiv 
konstruktion, dvs reglar, betong eller 
särskild konstruktionsdetalj. Hålet 
fylls med våtrumssilikon innan plugg 
och skruv monteras.

FOLIE - VÄGG
1. Rolla tätmembran
Efter det att alla förseglingar är 
gjorda rollas väggen flödigt med 
Hey’di K10S/Lim. Åtgång ca 0,5kg/
m2. TI PS! Rolla inte mer än 1st våd 
folie åt gången. 

2-3. Montera våder
Montera sedan dit den första våden 
Hey’di Ångtät Folie. Var noga med 
att arbeta bort eventuella veck och 
blåsor. Använd en gummispackel för 
att inte repa eller punktera folien.

8-10. Använd Hey`di Skarvlim på 
alla ställen som det blir överlapp. 

Överlappa
Montera folien med överlapp, 35
mm (efter markering). Överlappnin-
gen limmas med Hey’di Skarvlim.
Var noga med att fylla skarven hela
vägen ut med Hey'di Skarvlim.
Skarvningen förseglas därefter med
Hey’di K10S. Som alternativ kan 
fixet Hey'di Flexlight Turbo använ-
das.

Plattsättning kan påbörjas efter 12 
timmar. Observera att torktiden kan 
variera beroende på temperatur och 
luftfuktighet.
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MONTERINGSANVISNING 
HEY'DI ROLLBART SYSTEM 1.900.000 S/M

VÄGG  
1. Säkerställ och applicera 
Säkerställ att underlaget stämmer 
överens med gällande regler, BBV, 
inför applicering av Hey'di Rollbart 
System. Starkt sugande underlag 
(tex puts) kan behövas primas med 
Hey'di Primer innan arbetet påbör-
jas. Applicera Hey'di Ångspärr med 
roller och pensel på alla väggar och 
ca 200 mm ut på golvet (en roller-
bredd). Låt torka i ca 20 min eller 
tills ytan känns torr och inte klibbar. 
Applicera ytterligare ett lager Hey'di 
Ångspärr på samma sätt. OBS! Den 
totala åtgången får inte understiga 
270 gr/m2.

2-3. Montera hörn
Efter det att moment/bild 1 är klart 
monteras innerhörnen alt ytterhörn 
fast. Dessa monteras/limmas med 
Hey'di Tätmembran. Var noga med 
att arbeta bort eventuella veck och
blåsor.

4-8. Remsor och band
Fortsätt på samma sätt att montera 
Hey'di Fiberremsa i alla väggvin-
klar och eventuella skivskarvar. I 
golv- och väggvinkel rekommend-
eras Hey'di Flexibelt tätband. Alla 
överlappningar ska ske med minst 30 
mm. Var noga med att arbeta bort 
eventuella veck och blåsor.

9-12. Rörgenomföringar
Alla rörgenomföringar ska tätas med 
Hey'di Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt 
rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Hey'di 
Tätmembran. Var noga med att ar-
beta bort eventuella veck och blåsor, 
avsluta med att täcka in manschet-
terna med Hey'di Tätmembran.

13. Applicera Hey'di Tätmembran 
Efter att alla manschetter och remsor 
är monterade efter bild 1– 4 ska hela 
väggytan (samt en rollerbredd ut på 
golvet) täckas in 2 ggr med Hey'di 
Tätmembran. 

Applicera Hey'di Tätmembran 
flödigt med en roller. Låt torka i ca 
en timme! Applicera ytterligare ett 
lager på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte 
understiga 1,0 kg/m2. Låt torka! 
Plattsättning kan påbörjas efter 12 
timmar. Torktiden kan variera be-
roende på temperatur och luftfuktighet.
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GOLV  
Säkerställ och re ngör
Säkerställ att rengör underlaget 
stämmer överens med gällande 
regler, BBV, inför applicering av 
Hey'di Rollbart System. Rengör 
och dammsug av ytan noggrant. 
Starkt sugande underlag kan behövas 
primas med Hey'di Primer innan 
arbetet påbörjas. OBS! Kontrollera att 
golvbrunnen sitter rätt monterad enligt 
leverantörens anvisning.

1. Applicera Hey'di Ångspärr
Applicera Hey'di Ångspärr med roll-
er/pensel på alla golvytor. Låt torka 
i ca 20 min eller tills ytan känns torr 
och inte klibbar. Applicera ytterligare 
ett lager Hey'di Ångspärr på samma 
sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte 
understiga 270 gr/m2. Var noga med 
att INTE pensla Hey'di Ångspärr på 
rör som ska tätas eller golvbrunns-
flänsen, dessa ska hållas rena!

2-4. Rörgenomföringar för avlopp
Alla rörgenomföringar ska tätas med 
Hey'di Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt 
rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Hey'di 
Tätmembran. Arbeta bort eventuella 
veck och blåsor, avsluta med att 
täcka in manschetterna med Hey'di 
Tätmembran.

OBS! Var noga med att hålla röret 
fritt från Hey'di Tätmembran, mans-
chetten ska tätas direkt på röret utan 
något ”lim” emellan.

Golvbrunn
Montering av brunnsmanschett i 
golvbrunn. Enligt denna anvisning 
”ska” jafo skärmall användas för 
håltagning av manschett. Montera 
dit knivfoten så att resultatet stäm-
mer överens med bilden. För Jafo 
golvbrunn se sidan 12. Utförliga 
anvisningar för montering av golvb-
runnar (Purus och Jafo).

5. Applicera manschett
Applicera den självhäftande brunns-
manschetten, var noga med att 
centrera manschetten över brunnen. 
Tryck därefter till manschetten över 
knivfoten så att den vita tappen går 
igenom. Massera bort eventuella 
veck och blåsor.

6. Applicera Hey'di Tätmembran
Täck därefter brunnsmanschetten 
med Hey'di Tätmembran.

7. Applicera Hey'di Tätmembran
Applicera nu Hey'di Tätmembran 
över hela golvytan och låt torka i ca 
1 timme (under normal rumstem-
peratur och luftfuktighet).

Efter det att den första strykningen 
är torr beläggs golvet med ytterligare 
ett lager Hey'di Tätmembran. 

OBS! Den totala åtgången får 
INTE understiga 1,3 kg/m2 (golv). 
Plattsättning kan normalt påbörjas 
efter ca 12 timmar.

10. Anslutning tröskel
Försegling mot tröskel ska ske 
genom uppvik av tätskikt och
tillhörande försegling mot tröskeln 
till nivå för färdigt golv. Om 
golvtröskel saknas ska blindtröskel 
vara monterad för att tätskikt och 
försegling ska kunna utföras i sam-
band med plattläggningen.
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MONTERINGSANVISNING
PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN

3 7

8

1

9

2 6

10

MONTERING PURUS GOLVBRUNN

PURUS  
1. Purus golvbrunn
Montering av brunnsmanschett i 
Purus Golvbrunn. Enligt denna 
anvisning ”ska” Puruskniven använ-
das för håltagning av manschett. 
Montera dit knivfoten så att resulta-
tet stämmer överens med bilden.

2. Applicera manschett
Applicera den självhäftande brunns-
manschetten, var noga med att 
centrera manschetten över brunnen. 
Tryck därefter till manschetten över 
knivfoten så att den vita tappen går 
igenom. Massera bort eventuella 
veck och blåsor.

3. Applicera Hey'di Tätmembran 
Täck därefter brunnsmanschetten 
med Hey'di Tätmembran.

4-5. Applicera Hey'di Tätmembran
Applicera nu Hey'di Tätmembran 
över hela golvytan och låt torka i ca 
1 timme (under normal rumstem-
peratur och luftfuktighet). Efter det 
att den första strykningen är torr 
beläggs golvet med ytterligare ett 
lager Hey'di Tätmembran. 

OBS! Den totala åtgången får  
INTE understiga 1,0 kg/m2 (golv). 
Plattsättning kan normalt påbörjas 
efter ca 12 timmar.

6-7. Håltagning
Montera Purus-kniven på den vita 
tappen. Tryck till så att kniven går 
igenom manschetten och skär med 
en vridande rörelse runt. Tag bort 
kniv och knivfot ur hålet och pressa 
ner brunnsmanschetten (med fin-
grarna), ner i brunnen längs
golvbrunnens säte.

8-10. Klämringen
Montera därefter klämringen enligt 
bilden ovan. Använd golvbrunns-
silen som stöd för monteringen. 
Sätt hälen centrerat över golvbrunns-
silen och tryck till så att klämringen 
kommer på plats. Tag därefter bort 
golvbrunnssilen. 

OBS! På grund av stor risk för  
skada på brunnsmanschetten ska 
ING A verktyg användas för 
montering av klämringen.

SKISS AV PURUS BRUNN

Jafo.

membran
klämring

brunn

Joti.

membran
klämring

ring
brunn

Blücher.

membran
klämring

brunn

Purus.

membran
klämring

brunn
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MONTERING JOFA GOLVBRUNN

JAFO  
1-2. JAFO Golvbrunn 
Applicera den självhäftande brunns-
manschetten, var noga med att 
centrera manschetten över brunnen. 
Massera bort eventuella veck och 
blåsor.

3. Håltagning
Använd Jafo klämring som mall och 
märk ut för håltagningen. Pressa för-
siktigt ner och centrera klämringen 
över manschetten. När klämringen 
är centrerad ska en linje dras på in-
sidan av klämringen, se bilden ovan.

4. Skära ut hål
Skär därefter ut hålet efter marker-
ingen. Var noga med att inte skada 
manschetten. Pressa ner brunns-
manschetten (med fingrarna), ner i 
brunnen längs golvbrunnens säte.

5. Applicera Hey'di Tätmembran
Täck därefter brunnsmanschetten 
med Hey'di Tätmembran.

6. Applicera Hey'di Tätmembran
Applicera nu Hey'di Tätmembran 
över hela golvytan och låt torka i ca 
1 timme (under normal rumstem-
peratur och luftfuktighet). Efter det 
att den första strykningen är torr 
beläggs golvet med ytterligare ett 
lager Hey'di Tätmembran. 

OBS! Den totala åtgången får 
INTE understiga 1,0 kg/m2 (golv). 
Plattsättning kan normalt påbörjas 
efter ca 12 timmar.

7. Klämring
Montera ner klämringen med med-
följande skruvar. Skruva ner skru-
varna för hand, INTE med maskin 
(risken är stor att spräcka godset). 

OBS! Den medföljande O-ringen 
ska inte användas vid montering av 
Hey'di Brunnsmanschett.
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SKISS AV JOTI OCH BLÜCHER BRUNN

SKISS AV JAFO BRUNN
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MONTERINGSANVISNING
HEY'DI CEMFLEX
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TILLSKJUTANDE FUKT, 
KÄLLARE, UTOMHUS MM.
Vid tätning av utrymmen med 
tillskjutande fukt och utomhus miljö, 
så rekommenderar Hey`di Cemflex, 
som är ett diffusionsöppet system. 
Cemflex är en produkt släpper ut 
fukt och restfukt från underlaget och 
samtidigt tätar för vattenbelastning 
på golv och vägg. Hey'di Cemflex 
ingår i H+H våtrumsystem med 
Multiplattan, kontakta H+H för 
vidare information.

VÄGG  
1-3. Säkerställ och applicera 
Säkerställ att underlaget stämmer 
överens med gällande regler, BBV, 
inför applicering av Hey'di Cemflex 
System. Starkt sugande underlag 
(tex puts) kan behövas förvattnas 
innan arbetet påbörjas. Blanda 
Hey'di Cemflex enligt beskrivning 
och därefter applicera Hey'di 
Cemflex med roller och pensel på 
alla väggar och ca 200 mm ut på 
golvet (en rollerbredd). Låt torka i 
ca 20 min eller tills ytan känns torr 
och inte klibbar.

4-6. Montera hörn
Efter det att moment/bild 1 är klart 
monteras innerhörnen alt ytterhörn 
fast. Dessa monteras/limmas med 
Hey'di Cemflex. 

Var noga med att arbeta bort even-
tuella veck och blåsor.

7-14. Remsor och band
Fortsätt på samma sätt att montera 
Hey'di Fiberremsa i alla väggvinklar. 
Alla överlappningar ska ske med 
minst 30 mm. Var noga med att 
arbeta bort eventuella veck och 
blåsor.

15-17. Rörgenomföringar
Alla rörgenomföringar ska tätas med 
Hey'di Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt 
rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Hey'di 
Cemflex. Var noga med att arbeta 
bort eventuella veck och blåsor, 

avsluta med att täcka in manschet-
terna med Hey'di Cemflex.

18-20. Applicera Hey'di Cemflex
Efter att alla manschetter och remsor 
är monterade efter bild 1– 4 ska hela 
väggytan (samt en rollerbredd ut på 
golvet) täckas in 2 ggr med Hey'di 
Cemflex. Applicera Hey'di Cemflex 
flödigt med en roller. Låt torka i ca 
en timme! Applicera ytterligare ett 
lager på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte 
understiga 2,0 kg/m2. Låt torka! 
Plattsättning kan påbörjas efter 5-12 
timmar. Torktiden kan variera 
beroende på temperatur och luft-
fuktighet.
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GOLV  
Säkerställ och rengör
Säkerställ att underlaget stämmer 
överens med gällande regler, BBV, 
inför applicering av Hey'di Cemflex 
System. Rengör och dammsug av 
ytan noggrant. Starkt sugande 
underlag (tex puts) kan behövas 
förvattnas innan arbetet påbörjas.

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sit-
ter rätt monterad enligt leverantörens 
anvisning.

Applicera Hey'di Cemflex
Blanda Hey`di Cemflex enligt 
anvisningen och därefter applicera 
Hey'di Cemflex med roller/pensel på 
alla golvytor. Låt torka i ca 20 min 
eller tills ytan känns torr och inte 
klibbar. Applicera ytterligare ett lager 
Hey'di Cemflex på samma sätt.

Fuktsäkerhetsprojektering
Tillsammans med H+H har Hey`di 
tagit fram konstruktioner med H+H 
Multiplatta. Kontakta Hey`di eller 
H+H för vidare information.

Rörgenomföringar för avlopp
Alla rörgenomföringar ska tätas med 
Hey'di Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt 
rörtjocklek. Hey'di Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Hey'di 
Cemflex. Arbeta bort eventuella veck 
och blåsor, avsluta med att täcka in 
manschetterna med Hey'di Cemflex.

OBS! Var noga med att hålla röret 
fritt från Hey'di Cemflex,
manschetten ska tätas direkt på 
röret utan något ”lim” emellan.

Golvbrunn
Montering av brunnsmanschett i 
golvbrunn. Enligt denna anvisning 
”ska” jafo skärmall användas för 
håltagning av manschett. Montera 
dit knivfoten så att resultatet stäm-
mer överens med bilden. För Jafo 
golvbrunn se sidan 12. Utförliga 
anvisningar för montering av golvb-
runnar (Purus och Jafo).

Applicera manschett
Applicera den självhäftande brunns-
manschetten, var noga med att 
centrera manschetten över brunnen. 
Tryck därefter till manschetten över 
knivfoten så att den vita tappen går 
igenom. Massera bort eventuella 
veck och blåsor.

Applicera Hey'di Cemflex
Täck därefter brunnsmanschetten 
med Hey'di Cemflex.

Applicera Hey'di Cemflex
Applicera nu Hey'di Cemflex över 
hela golvytan och låt torka i ca 
1 timme (under normal rums-
temperatur och luftfuktighet). 
Efter det att den första strykningen 
är torr beläggs golvet med ytterligare 
ett lager Hey'di Cemflex. 

OBS! Den totala åtgången får inte 
understiga 2,0 kg/m2. Låt torka! 
Plattsättning kan påbörjas efter 5-12 
timmar. Torktiden kan variera 
beroende på temperatur och luft-
fuktighet.

Anslutning tröskel
Försegling mot tröskel ska ske 
genom uppvik av tätskikt och
tillhörande försegling mot tröskeln 
till nivå för färdigt golv. Om 
golvtröskel saknas ska blindtröskel 
vara monterad för att tätskikt och 
försegling ska kunna utföras i sam-
band med plattläggningen.

LÄTTBETONG
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PLATTSÄTTNING
GOLV

DETTA BEHÖVER DU
• Hey`di fästmassa
• Hey`di Mäthink/Blandningshink
• Hey`di Universalmixer
• Hey`di Kakelkryss/Fogsnöre
• Kakelskärare
• Tandspckel/Fixkam
• Mätutrustning 

PLATTSÄTTNINGA  
AV GOLV
Mät upp golvet och provlägg 
plattorna, markera golvets mittlinjer 
och fördela plattorna symetriskt, 
så att smala plattor ut med väggen 
undviks.Montera plattorna från 
mitten och ut mot väggen, torrlägg 
gärna innan montering.

Häll rätt vattenmängd i blandnings-
hinken och blanda fästmassan till 
riktig konsistens.

Limet dras ut med den släta sidan 
av fixkammen.

Viktigt! lägg ej ut mer fästmassa än 
vad som hinner bli belagd med plattor 
innan skinnbildning.

Dra med den tandade sidan av 
fixkammen genom fästmassan och 
fördela det jämnt på golvet. Plat-
torna läggs nu fortlöpande ut och 
pressa plattorna ner i fästmassan, så 
att full täckning uppnås. 

Kontrollmäta med jämna 
mellanrum. Fästmassa som fyller 
mer än halva fogen, skall rensas 
bort. Fortsätt tills golvet är färdig 
lagt.

Mät & markera på golvet Påför fästmassan

Lägg ut plattorna Använd rätt verktyg

Använd rätt verktyg

Använd rätt verktyg Arbeta i zoner Provsätt plattan för limning Fortsätt till färdig golv!

Påför fästmassan på slukristen Montera slukristen plant Kontrollmät

Tryck ner plattorna i fästmassan Mät & markera

Provlägg före limning Mät & markera på golvet
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PLATTSÄTTNING
VÄGG

Påför fästmassan på väggen

Kontrollmät med jämna mellanrum

Fördela fästmassan på väggen

Mät och kapa plattorna

Jämna ut fästmassan med den tandade 
sidan på fixkammen Tryck plattorna i fästmassan

Använd rätt verktyg till kapningenAnvänd gärna kakelkryss eller snöre 

Använd rätt verktyg för håltagning

Tryck plattorna lätt i fästmassan

Provsätt plattan för limning

Kontrollmät

Arbeta i zoner

Provsätt plattan för limning

Använd rätt storlek på fixkammen

Fortsätt till färdig vägg

PLATTSÄTTNING VÄGG
Huvudprincipen är att fördela 
plattorna symmetriskt över hela 
ytan, från mitten och ut mot 
väggarna. Märk upp en lodrät 
linje på väggen. Från golvets lägsta 
punkt, räkna med hel platta plus 
fog och märk med en linje med 
snörslå eller använd laser.

För att undvika för smala plattor 
mot taket, mät innan och justera 
vid behov.

Applicera fätsmassan på väggen 
med den släta sidan av fixkammen. 

Viktigt! Dra ej ut mer fästmassa än 
vad som hinner täckas med plattor 
innan skinnbildning! 

Fördela fästmassan med den 
tandade sidan av fixkammen.

Montera plattorna fortlöpande och 
pressa dom väl i fästmassan, så att 
full täckning uppnås. 

Kakelkryss eller fogsnöre kan 
användas som hjälpmedel för att 
få rätt storlek på fogarna. Kontroll 
mäta och använd anpassade verktyg 
för kapning och håltagning av 
plattorna. Fästmassa som fyller mer 
än halva fogen, skall rensas bort.
Fortsätt till väggen är färdig 
monterad.
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FOGNING 
När fästmassanhar härdat, påföres 
fogmassan med gummispackel 
eller fogbräda. Påför fogmas-
san diagonalt över fogarna. När 
fogmassan är yttorr, men fortsatt 
bearbetningsbar, tvättas ytan med 
en lätt fuktad svamp som rengörs 
ofta.

Tvätta fogarna försiktigt, så att 
fogarna tvättas ur. När fogarna 
är hårda, men ej härdade, poleras 
ytan med trassel eller liknande.
I fuger hvor det kan være 
bevegelse og i overganger mellom 
fliser og andre materialer, skal det 
fuges med Hey’di Silikon. 

Fogrester på plattorna eller i 
fogarna, kan tvättas bort med 
Hey`di Klinkerrent, tidigast 
dagen efter fogning. I fogar där 
det finns rörelse och i övergångar 
mellan olika material, skall det 
fogas med Hey´di Silikon.
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FOGNING
GOLV & VÄGG
FOGNING AV VÄGG

FOGNING AV GOLV

Detta behöver du för att göra jobbet

Rengör svampen ofta

Påför fogmassan på golvet Tvätta fogarna med en fuktig svamp

Påför fogmassan på väggen

Tvätta fogarna med en fuktig svamp

Påför fogmassan på golvet med fogbrädan

Rengör svampen ofta

Fyll fogarna med fogmassa

Tvätta hela väggen

Foga en yta åt gången

Hela golvet skall tvättas fortlöpande

Foga en vägg i taget

Färdigt resultat, vid behov efter polera med 
trassel eller liknande

Färdigt resultat, vid behov efter polera med 
trassel eller liknande
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Hey’di AB. Adress: Storgatan 13, SE-243 30 Höör, Sverige.
Telefon Sverige: +46 (0)73 33 400 48 
Huvudkontor Norge: (+47) 63 86 88 00. Fax: (+47) 63 86 88 01 
E-post: heydi@heydi.se, www.heydi.se

Trykk: Flisa Trykkeri A
S. 5.000. 04-15




