Produktdatablad FF M-Folie

FF M-FOIL är en lättmonterad tätskiktsfolie som används för ång- och vattentätning på golv och vägg i våtrum
innan montering av keramik. Den uppfyller BBV (Byggkeramikrådets) branschregler för våtrum. FF M-FOIL är
en av flera produkter i FF System Folie 1-K eller FF System Folie 2-K tätskiktssystem och måste användas
tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion. FF M-FOIL är extremt tät och lämpar sig
väl på användning på värmegolv. Folien skyddar känsliga underlag och konstruktioner mot ånga och vatten.

Underlag
Betong äldre än 3 månader, lättbetong, cementspacklad/putsad lättklinker eller andra murverk,
uttorkad och godkänd gipsputs, mineralisk bundet
spackel, leverantörsgodkända våtrumsskivor. Max
fuktighet i underlag 90 % RF. Underlaget ska vara
fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa
partiklar och andra föroreningar som kan påverka
produktens vidhäftningsförmåga samt inverka
negativt för slutresultatet. Svaga och lösa ytor
avlägsnas mekaniskt. FF M-Folie ska användas på
underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget
ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag
för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum
ska uppfylla ställda krav på fall/lutning innan
tätskiktet appliceras.
Underlaget ska vid tidpunkten för applicering
uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet –
se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten,
AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara
utfört enligt god branschpraxis. Vid arbete på
golvvärmeslinga ska golvvärmen vridas ner så att
golvtemperaturen inte överstiger +18°C.
Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt
produktdatablad och monteringsanvisning följts.
Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande
branschpraxis.

Säkerställ att inga blåsor kvarstår efter
fastgnidningen, säkerställ även övervätningen
mellan FF M-Folie och FF M-2K/FF M-1 Membran
genom att dra ut folievåden då och då under
monteringen. Montera efterkommande våder på
samma sätt. Folien kan monteras på olika sätt t.ex.
kant i kantsättning eller överlappning av
folievåderna, läs och följ för dagen aktuell
monteringsanvisning.

Torktid/plattsättning
Efter att FF M-Folie monterats och alla tillbehör
monterats, förseglats och torkat kan plattor
monteras. Folien är plattsättningsbar på golv och
vägg efter 4–8 timmar vid gynnsamma
förhållanden. Redovisade tork-/och härdningstider
gäller vid +20 °C och minimum 30 % RF.
Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.

Övrig Information
Förpackning: 1x30 meter, 1x100 meter.
Lagring: Förvaras torrt, svalt och skyddat mot
solljus.
Färg: vit.
Tjocklek: 3 446 320 s/m.

Applicering

Temperaturbeständig: klarar upp till +60 °C.

Måtta, skär och anpassa folievåderna för utrymmet.
Blanda FF M-2K eller FF M-1 Membran enligt
förpackningstext.
Applicera sedan FF M-2K eller FF M-1 Membran
med en långhårig roller på den yta som ska kläs
med folie. Därefter monteras FF M-Folie i det blöta
membranet.
Gnid fast folievåden noga med en plastspackel/
gnidde, använd gärna en skarvrulle och
kombiverktyg i hörn, runt rör och på trånga ställen.
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