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Denna broschyr beskriver de vanligaste 
problemen som rör fukt i grundmur, 
suterrängvåning, källare, terrass, balkong, 
storsten, silo med mera, hur man reparerar 
och hur man förebygger. Broschyren visar 
också några tätningssystem att använda för 
vattenbehållare i mursten och betong, 
bassänger, cisterner med mera. Broschyren 
ger praktiska råd om de vanligaste frågorna 
vi får från användare.
Beskrivningar av hur de enskilda produkterna blandas ut och används finns på samtliga 
förpackningar och på www.heydi.se. Där finns även filmer som visar hur produkterna ska 
användas. Filmerna kan du också se i din smartphone genom att skanna in QR-koderna 
som finns i broschyren. Broschyren hänvisar också till andra Hey’di-produkter som inte 
har tagits upp här. Mer information om dessa hittar du i broschyren ”Hey’di på Mur” 
eller på www.heydi.se.

OM Du InTE FåR SvAR På DInA FRågOR I bROScHYREn äR Du  
välkOMMEn ATT kOnTAkTA OSS. Du nåR OSS EnklAST vIA HEMSIDAn: 

HEYDI@HEYDI.SE
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HEY'DI Sk3000S
Självhäftande membran i rulle 
för inom- och utomhusbruk. 
Självhäftande membran i 
rulle till fuktisolering av 
terrasser, platta tak etc., för 
övertäckning med glid/drä-
neringsskikt och pågjutning. 
Förpackning: 20 kvm per 
rulle. Bredd 1,05 m.

PRODukTER I HEY'DI  
WATERPROOFER SYSTEM

HEY'DI AQuASIl 
WATERPROOFER  
Silikonimpregnering.
Färglös silan-/siloxan-
impregnering för utomhus-
bruk som ger bestående 
vattenavstötande effekt och 
skyddar mot fukt, smuts och 
förvittring. Gulnar inte - är 
diffusionsöppen. Används på 
fasader, väggar, skorstenar, 
tegel, puts och betong. 
Materialåtgång: Beroende 
på underlagets uppsugnings-
förmåga, 0,2-0,4 liter per 
kvm. Förpackning: 1- och 
5-literskartong.

HEY'DI SEAlER 
WATERPROOFER
Tätning för betong. 
Färglös vätska med bas av 
vattenglas som används vid 
tätning av betongytor, 
dammbindning och
förstärkning av cementbase-
rade underlag. Diffusions-
öppen. Materialåtgång: 
2-7 kvm per liter. 
Förpackning: 1-litersflaska 
och 10-litersdunk. 

HEY'DI k11  
WATERPROOFER 
Vattentät ytbehandling: 
Cementbaserad, vattentät 
ytbehandling av alla slags 
mur- och betongstrukturer. 
Grundmur i betong, lätt-
klinker och betongblock, 
källare, tankar, cisterner, 
bassänger med mera. 
Påföres med kalkkvast i flera 
strykningar. Godkänd av 
Nasjonalt Folkhelseinstitutt 
Norska Folkhälsoinstitutet) 
för användning med dricks-
vatten. Materialåtgång: 
1 kg per kvm per strykning. 
Förpackning: 5 kg påse, 15 
och 20 kg säck.

HEY'DI k11 XTRA
WATERPROOFER 
Vattentät ytbehandling:
Hey’di K11 Xtra är en 
cementbaserad ytbehandling/ 
slamning speciellt avsedd för 
ytbehandling av konstruk-
tioner som behöver skyddas 
mot sulfat och svaga syror, 
och för tätning från insidan. 
Hey’di K11 Xtra blandas 
med vatten och ger en 
vattentät och diffusions-
öppen yta. Kan också 
användas på samma sätt som 
Hey’di K11. 
Materialåtgång: 1 kg per 
kvm per strykning. 
Förpackning: 10 kg burk.

HEY'DI SPEcIAl  
WATERPROOFER
Cementbaserad behandling för 
invändig tätning.
Består av tre produkter: 
Sement 1, Sement X och 
FÖrseglingsvätska som 
används till tätning av 
läckage i mur, betong och 
berg. Vatten som rinner och 
sprutar ut kan stoppas på ett 
ögonblick. 
Materialåtgång: 30 kg som 
täcker 8-10 kvm, 4,5 kg som 
täcker 1-2 kvm. 
Förpackning: 4,5 kg set och 
30 kg set. 

HEY'DI cEMFlEX 
WATERPROOFER
Elastiskt cementbaserat membran.
Tvåkomponents cement-
baserad ytbehandling 
av all typer av mur- och 
betongkonstruktioner. Ger 
en vattentät och diffusions-
öppen yta. Fungerar också 
som karbonatiseringsbroms. 
Används till ytbehandling 
och tätning av betong- och 
murkonstruktioner, fasader, 
suterrängplan och grund-
mur, broar, terrasser, 
balkonger med mera och 
som tätning av övergångar 
där rörelser kan förekomma. 
Materialåtgång: 1-2 kg per 
kvm per strykning. För att 
förhindra sprickbildning bör 
det påföras minst 3 kg per 
kvm. Förpackning: 21,6 kg 
burk.

HEY'DI AQuA  
blOckER  
WATERPROOFER
Tätningsmedel för lodräta och 
vågräta ytor. 
Hey’di Aqua Blocker är ett 
lösningsmedel-, silikon- och 
bitumenfritt tätningsmedel 
på en bas av MS-polymer. 
Ger en helt tät yta och 
täcker över större och 
mindre sprickor. Kan använ-
das på alla underlag. 
Materialåtgång: ca 2,5 kg 
vid två strykningar. 
Förpackning: 1 kg kartong 
och 14 kg burk.
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HEY'DI 
k11 WATER-

PROOFER
Hey’di K11 Waterproofer - vattentät och diffusionsöppen 

cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner. 
Blandas med vatten och påföres med kalkkvast. 
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Alla skivsystem som ska skydda muren mot fukt är beroende av att dräneringen 
fungerar. Gör den inte det kommer vatten att kunna stiga i grunden, även bakom 
skivorna, och hitta en väg genom muren. Det är en klok investering att se till att 

själva grundmuren är vattentät.
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3

Påför åtminstone andra strykningen med kalkkvast 

42

Förvattna underlaget

1

Färdigputsad mur

YTbEHAnDlIng/TäTnIng Av MuRAD EllER gjuTEn 
gRunDMuR MED HEY’DI k11 WATERPROOFER

Hey’di K11 Waterproofer 
vattentät och diffusionsöppen 
cementbaserad slamning för 
mur- och betongkonstruktioner. 
Blandas med vatten och påföres 
med kalkkvast.  

TIllvägAgångSSäTT
Förbehandling
Grundmur i lättklinker - lägg på ett 
tunt lager med Hey’di Fiberpuss för 
att jämna till muren och fylla alla 
murfogar med bruk. Grundmur i 
betong - lagning av skador görs med 
Hey’di Stormuring.

Övergång sula/mur
Där muren går ner i sulan görs ett 
hålkäl av Hey’di Stormuring eller 
Hey’di Mur & Putsbruk som visas i 
fig. 4. Du får extra styrka genom att 
påföra två strykningar med Hey’di 
Cemflex i övergången som kan ta 
upp rörelser.

Ytbehandling:
Muren förvattnas (fig. 2) och 
därefter läggs minst två strykningar 
Hey’di K11 på hela muren, även 

över hålkälen och ner på sulan. 
(fig. 3). På en slät betongyta ska 
Hey’di KZ tillsättas i blandvattnet 
till Hey’di K11, 1 del Hey’di KZ till 
3 delar vatten. Använd minst 2 kg 
Hey’di K11 per kvm vid två strykn-
ingar. Om den gamla grundmuren 
tidigare blivit behandlad med 
asfaltemulsion ska du rengöra den 
så noggrant som möjligt innan du 
påför Hey’di Cemflex.

Tätning av övergång berg/mur 
Ett vanligt problem är att vatten 
rinner in under huset/stugan från 
berg som lutar mot huset.

Tillvägagångssätt
Rengör muren och berget. Blanda 
Hey’di Stormuring med 1 del Hey’di 
KZ och 4 delar vatten till en massa 
som läggs ut i övergången mellan 

berg/mur. Därefter görs en hålkäl 
med Hey’di Stormuring ”vått-i-
vått” i massan. Nästa dag läggs två 
strykningar Hey’di Cemflex över 
hålkälen en bit ut på berget och 
upp på murväggen. Du kan även 
använda Hey’di K11 med tillsats av 
Hey’di KZ.

vARFÖR SkA InTE 
gRunDMuREn vARA 
lIkA vATTEnTäT SOM 

En bASSäng?

Hålkäl

HEY'DI CEMFLEX
ELLER HEY'DI K11
HEY'DI CEMFLEX
ELLER HEY'DI K11

HEY'DI STORMURINGHEY'DI STORMURING

GRUNN-
MUR

GRUNN-
MUR FJELLFJELL
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TäTnIng Av vATTEnRESERvOARER/ 
bASSängER I bETOng EllER läTTklInkER

TäTnIng Av väggAR I SuTERRängvånIngAR/ 
källARE FRån InSIDAn (nEgATIv SIDA).

Tillvägagångssätt
Förbehandling lättklinker 
Hela ytan primas med 1 del Hey’di 
KZ blandat med 3 delar vatten och 
putsas med Hey’di Fiberpuss. Vid 
behov lagas skador i betongytor med 
Hey’di Stormuring.

Lägg en hålkäl av Hey’di Stormuring 
i övergången mellan bassängbotten/-
vägg och bassänghörn med två 
strykningar Hey’di Cemflex. 

Använd minst 3 kg per kvm till 
båda strykningarna. Därefter läggs 
det på tre till fyra strykningar Hey’di 
K11 med en tillsats av 1 del Hey’di 
KZ utblandat i 4 delar vatten. 
Materialåtgång Hey’di K11 är minst 
4 kg för alla lager. Efter behandlin-
gen ska bassängen fyllas och vatten-
provas i ca 1 vecka innan vattnet 
sakta töms ut. En Hey’di K11-yta 
kan kaklas, lämpligt lim är Hey’di 
Semfix eller Hey’di Flex G. Ytan 
kan även målas över med passande 
bassängfärg, eller förbli obehandlad.

Vid tätning av dricksvattencisterner 
ska Hey’di KZ inte blandas ner i 
blandvattnet till den sista stryk-
ningen. Detta för att behandlingen 
kan sätta smak på vattnet, och 
därför bör också cisternen fyllas och 
tömmas ett par gånger innan den 
används till dricksvatten.

Det måste först undersökas hur om-
fattande problemet är: tränger vatten/
fukt konstant in från grunden eller är 
det säsongsberoende dagvatten. Dessu-
tom bör du se efter om omdragning 
eller förlängning av stuprör kan bidra 
till att lösa problemet.

Vatten/fuktinträngning kan  
delas in i tre kategorier:
1. Droppande vatten - synlig 
 vatteninträngning.
2. Mörka fläckar på väggen 
 men inget synligt vatten.
3. Saltavlagringar men ingen 
  synlig fukt.

1 .vATTEnInTRängnIng
Vid synlig vatteninträngning 
används Hey’di Special Water-
proofer. Hey’di Special består av tre 
produkter: Hey’di Cement 1, Hey’di 
Cement X och Hey’di FÖrseglings-
vätska - dessa produkter används 
kontinuerligt i tätningsprocessen. 
Detaljerad bruksanvisning finns 
lagrad i QR-koden och kan även 
laddas ner från www.heydi.se.
Kom ihåg att väggen alltid ska 
rengöras och förfuktas ordentligt så 
att underlaget är blött före applicer-
ing av Hey’di Special. Vill du ha en 
ljus yta kan du t.ex. påföra Hey’di 
Special-tätningen Hey’di Hvit. 

2. MÖRkA FläckAR På väggEn 
MEn IngET SYnlIgT vATTEn.
Rengör väggen och lägg på två till 
tre strykningar Hey’di K11 Xtra. 
Produktens färg är ljusgrå.

3. SAlTuTSlAg - IngEn  
SYnlIg FukT.
Saltutslag beror ofta på fuktvan-
dring där vattnet hinner förångas 
innan det kan ses. För att konstatera 
om det är fuktvandring kan du 
fästa en genomskinlig plastbit med 
tätningstejp på väggen och se om 
det bildas fukt under plasten.

Själva tätningen består av åtmin-
stone två lager Hey’di Sealer, använd 
minst 2 dl per kvm per strykning 
och var noga med att mätta ytorna 
ordentligt. Ha minst ett dygns up-
pehåll mellan strykningarna. Om 
denna behandling visar sig vara 
otillräcklig kan du påföra ytterligare 
två strykningar av Hey’di K11 Xtra. 
    

Hålkäl (Hey’di Stormuring)

Hey’di Cemflex

Hey’di K11
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TäTnIng Av gOlv SOM HAR  
uPPSTIgAnDE FukT FRån gRunDEn

Detta problem är ganska vanligt i 
äldre hus och kan bero på bristande 
diffusionsspärrar i golvet och/eller 
dålig dränering. Gör en bedömn-
ing av om den bästa lösningen är 
att hugga upp det nuvarande golvet, 
lägga ut nya diffusionsspärrar och ny 
pågjutning eller att lägga tätning på 
det befintliga golvet. Förutsättningen 
för det sistnämnda alternativet är att 
den befintliga golvytan är stark nog 
(har tillräcklig tryckfasthet) för att 
bära en ny ytbehandling.

Tillvägagångssätt  
Rengör golvet för att avlägsna 
gammal ytbehandling och slipa till 
fast yta. Eventuell vatteninträngn-
ing stoppas med Hey’di Special. 
Förfukta därefter golvet och lägg på 
minst två strykningar Hey’di K11 
med kalkkvast. Till nya golvytor kan 
Hey’di FlytstÖp eller Hey’di FlytstÖp 
Fin användas. 

Ett tätat golv bör aldrig målas eller 
beläggas med täta golvbeläggningar. 
Vid plattmontering är rekommend-
erad storlek på plattorna max. 20 x 
20 cm med minst 5 mm breda fogar 
som låter fukten vandra.

Viktig information om  
tätning inifrån.
Det rekommenderas inte att klä in 
en tätad vägg, men ska det ändå 
göras bör bindningsverket sättas upp 
mellan golv och tak en liten bit från 
väggen så att det skapas en luftspalt 

mellan innervägg och bindnings-
verk. Undvik även att perforera 
tätningen. En tätad yta bör aldrig 
målas eftersom färgen kommer att 
flagna efter kort tid. Använd alltid 
cementbaserade produkter som är 
diffusionsöppna. 

Överväg även bättre ventilation, fler 
luftventiler och eventuellt mekanisk 
ventilation. Inga av systemen kan 
användas på målade ytor - ev. färg 
måste alltid avlägsnas.

Tillvägagångssätt
Generellt sett bör du kontrollera 
skorstensbeslag och fogar och se till 
att skorstenen är ordentligt täckt, 
helst i form av en kraftig skorsten-
shatt. Till tätning i övergången mel-
lan beslag/skorsten används Hey’di 
Aqua Blocker.

Oputsad tegelskorsten  - vill du 
behålla utseendet på skorstenen 
kan du använda Hey’di Aquasil 
(silan-/siloxanimpregnering). Det 
är extra viktigt att skorstenens fogar 
kontrolleras och eventuellt efterfylls 
med Hey’di Stormuring eller Hey’di 
Småmuring. 

Var uppmärksam på att om Hey’di 
Aquasil används kan du inte påföra 
annan ytbehandling och behand-
lingen bör upprepas efter några år.

Putsad skorsten - här rekommen-
derar vi att alltid påföra ett nytt 
lager puts, t.ex. Hey’di Fiberpuss, 
på skorstenen. Slamma därefter 
skorstenen med två till tre strykn-
ingar av Hey’di Slemming (Hey’di 
K11, Hey’di Hvit, Lysgrå, Grå, 
Murgrå) eller Hey’di Cemflex.

Till tätning av gammal murad eller 
putsad skorsten rekommenderas 
Hey’di Cemflex, minst två stryknin-
gar, som bästa lösning.

DIvERSE MInDRE TäTnIngAR
Hey’di Aqua Blocker är en hybrid 
tätningsmassa som fäster på alla ma-
terial och kan användas till tätning 
av rännor, beslag, takpapp, plast-
material med mera. Påföres enkelt 
med kalkkvast, och massan behöver 
inte torka innan den kan utsättas 
för regn. Hey’di Aqua Blocker finns 
också i flytande form för användn-
ing på vågräta ytor.

21

TäTnIng Av SkORSTEnSRÖR/SkORSTEn På TAk
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uTEPlATSER MED  
kERAMISkA PlATTOR

vIkTIg InFORMATIOn
Fall
Se till att underlaget alltid har ett 
fall på minst 1:100 innan tätmem-
bran/takfolie läggs ut. Vid nybygg-
nation är det viktigt att ta hänsyn 
till detta i projekteringen eftersom 
det annars kan uppstå höjdproblem 
med invändiga golv och terras-
sdörrar.

Glidskikt
Vid gjutning på membran bör det 
alltid läggas ett glid-/dräneringsskikt 
före gjutningen. Vatten som tränger 
igenom plattor/pågjutning dräneras 
därmed. Dessutom fungerar 
plattorna som glidskikt och skyddar 
membranet mot mekanisk skada.

Räckverk
Räckverk bör alltid fästas på under-
sidan eller framsidan av betongter-
rasser och terrasser av byggelement 
för att undvika att perforera 
membranet.

Pågjutning - sekundärmembran
Till pågjutning bör man använda 
en jordfuktig massa som dras av, 
inte plattas till, där de keramiska 
plattorna ska fästas. Vi rekom-
menderar att alltid lägga ut Hey’di 
Cemflex (tidigare Hey’di Semtett) 
innan plattorna monteras. Detta är 
ett diffusionsöppet, cementbaserat 
membran som förhindrar fuktvand-
ring och motverkar saltutslag på 
plattor och fogar.

Fix
Använd rikligt med fix eftersom 
fixet, förutom att hålla plattorna 
på plats, även ska ta upp rörelser 
mellan plattor och underlag. De 
stora rörelser som alltid uppstår på 
terrasser måste kunna tas upp av 
fixet, och plattorna ska därför ”flyta” 
i fixet och undersidan bör helt 
täckas av fix.

Vi rekommenderar Hey’di Flytlim, 
utlagt med fixspackel med böjda 
tänder - se broschyren ”Hey’di Med 
Lim & Lyst”.
 

Keramiska kakelplattor
Välj alltid frostsäkra plattor till 
terrassen med en vattenuppsug-
ningsförmåga på max. 3 procent. 
Plattorna måste vara klassifice-
rade enligt NS-EN 176, NS-
EN 121 (NS=Norsk Standard. 
EN=Europanorm). Rörelsefogar i 
form av flexibel fogmassa eller för-
tillverkade kakelprofiler placeras på 
underlaget och vi rekommenderar 
ljusa plattor på max. 30x30 cm. 
Sätt aldrig kakelplattorna i förband, 
eftersom rörelsefogar då inte kan 
läggas in.

Avslutningsdetaljer
Avslutningsvis vill vi betona vikten 
av att ha ordentliga avslutningsde-
taljer/beslag så som vi har visat i 
denna handledning.  

Rörelsefog

Rekommenderad fältindelning med rörelsefog

Pågjutning

Gjutning/element terrasse

Frontbeslag

Vägg

Alt. dörrplasering

Puts

Elastisk fogmassa

Beslag

Läkt fÖr infästning av 
membran och beslag

Pågjutning med fall

Dukmembran

Dräneringsplatta

Fix
Cementmembran
Klinker

PRIncIPSkISS TERRASS

RäckverkIsolering
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TäTnIng Av TERRASSER/bAlkOngER/ 
bETOngTAk/TRAPPOR

Hey’di Cemflex är ett tvåkompo-
nents cementbaserat membran som 
är flexibelt ner till -25 °C och därför 
används i kalla klimat till tätning av 
utvändiga konstruktioner. Förutom 
att användas vid tätning av prob-
lemterrasser bör Hey’di Cemflex 
användas till alla konstruktioner 
som utsatts för fukt innan de täcks 
över med kakel- eller stenplattor, 
även om det inte finns plats under. 

Detta kommer att förhindra 
fuktvandring i konstruktionen med 
påföljande kalkavlagringar i kakel 
och fogar. Hey’di Cemflex är inte 
avsedd som primärtätning i varma 
utrymmen - där ska du alltid an-
vända takpapp eller folie. Hey’di SK 
3000S självhäftande membran kan 
också vara lämpligt att använda vid 
terrasstätning där det läggs glidskikt 
och pågjutning över membranet.

Lagning av läckor i balkong/terrass 
med Hey’di cemflex. Förutsättnin-
gen för en lyckad läckagetätning är 
ett fall på minst 1:100 och använd-
ningen av Hey’di Cemflex - minst 3 
kg per kvm. På släta ytor kan Hey’di 
Cemflex också påföras med roller, 
annars rekommenderar vi en stor 
kvast. Lägg på minst två stryknin-
gar, andra strykningen påföres tvärs 
över den första.

Ytan kan täckas med keramiska 
plattor, trämaterial med mera. Om 
ytan endast kommer att belastas 
med gångtrafik då och då behöver 
den inte behandlas. Vid montering 
av plattor utomhus är det viktigt att 
placera rörelsefogar i underlaget för 
att få ett bra slutresultat.

PRODukTInFORMASIOn/SäkERHETSDATAblAD

HEY'DI k11  
WATERPROOFER 
Vattentät ytbehandling: 

HEY'DI k11 XTRA
WATERPROOFER 
Vattentät ytbehandling:

HEY'DI SPEcIAl  
WATERPROOFER
Cementbaserad behandling 
för invändig tätning.

HEY'DI cEMFlEX 
WATERPROOFER
Elastiskt cementbaserat 
membran. 

HEY'DI AQuA blOckER  
WATERPROOFER
Tätningsmedel för lodräta 
och vågräta ytor. 

HEY'DI SEAlER 
WATERPROOFER
Tätning för betong. 

HEY'DI AQuASIl 
WATERPROOFER  
Silikonimpregnering.

HEY'DI Sk3000S
Självhäftande membran i 
rulle för inom- och utom-
husbruk. 
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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. 1.000 - 09.11


