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Utförande 
Kontrollera att LK Våtzonslucka Preseal är hel och 
att inga delar av den prefabricerade folien är ska-
dad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

Förarbete 
Prima väggytan med FF P-10 Base. Primern blan-
das och appliceras enligt förpackningstext. 
Prima EJ på den förmonterade manschetten.

OBS!
Viktigt att hela väggytan förses med Primer.

Arbetsgång
1 – Pensla FF M-1 Membran eller FF M-2K där den 
förmonterade manschetten ska monteras. Tryck 
därefter fast manschetten i det blöta membranet 
och säkerställ att inge veck eller blåsor uppstår. 
Applicera FF M-1K Lim på ramens prefabrice rade 
manschett och bred ut limmet med en limspridare 
Elit eller motsvarande.

LK Våtzonslucka Preseal och FF System Folie
2 – Applicera FF M-10 Membran eller FF M-2K på 
resterande väggyta enligt förpackningstext samt 
enligt aktuell monteringsanvisning som finns att 
hämta på www.ffkakel.se.

3 – Montera FF M-Folie i det våta membranet. 
Överlappa folien över hela den förmonterade 
manschetten. 

4 – Stryk fast folien med en slät plastspackel eller 
likvärdigt och säkerställ att inga veck, blåsor eller 
kanaler uppstår.

OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.
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5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den för-
monterade manschetten med FF M-1 Membran 
eller FF M-2K.

6 –Säkerställ att plåtflänsen är ren och fri från fett 
eller annat som kan påverka vidhäftningen nega-
tivt.
Förslut sedan skarven mellan ramens plåtfläns och 
den förmonterade manschetten med FF M-1K, FF 
M-2K eller FF M 10 Membran. FF M-1 Membran 
ska strykas i minst två omgångar. 

Moment 5&6 säkerställ att alla skarvar försluts.

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande 
branschregler.

För mer information gällande montering av FF 
System Folie se. www.ffkakel.se
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