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Anvisning för delreperation med FF System Folie 1-K och FF System Folie 2-K.

FF Kakel AB godkänner att FF M-Tätskiktsfolie i system FF System Folie 1-K och Folie 2-K kan lagas/
repareras i både våtzon 1 och våtzon två. Vi rekommenderar inga skarvar närmare än 100 mm från
golvbrunnens ytterkant.
Enligt BBV: 2021:1
Entreprenören tar ansvar för arbetet och kan lämna garanti enligt överenskommelse mellan parterna.
Entreprenören ska ha kontakt med tätskiktstillverkaren och få godkännande för reparation i det specifika fallet. Tätskiktstillverkaren ska förse utföraren med en anvisning som avser reparationen. Utföraren ska dokumentera arbetet kontinuerligt och överlämna bilder, beskrivning av arbetet och anvisning
från tätskiktstillverkaren till beställaren. Kvalitetsdokument Bilaga A kan inte
utfärdas enkom för delreparationsarbeten som utförs efter entreprenadens slut.

VIKTIGT
FF M-Folie ska alltid monteras vått i vått och i
den mängd som krävs för full övervätning
mellan FF M-Produkt och underlag. Gäller
montering med FF M-1 Membran eller FF M-1K
Lim eller FF M-2K. Kontrollera övervätningen
regelbundet och justera mängden vid behov.
Alla skarvar-överlapp ska förseglas med FF M-10
Membran/FF M-2K/FF M-1K Lim. Låt torka innan
plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF 1-K Lim används,
duscha lite rent vatten med en blomspruta för
att påskynda limmets härdning innan
montering av FF M-Folie.
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Fräs eller skrapa bort fogmassan
runt den skadade plattan/plattorna.
Minst 10 cm runt skadan/reparationen måste friläggas från keramik.
Var försiktig så inte tätskiktet skadas.
Skär spår i plattan/plattorna enligt
bild med förslagsvis ett multiverktyg
eller likvärdigt. Fler spår underlättar
arbetet. Var noga med att inte skära
djupare än plattans tjocklek för att
inte skada tätskiktet.

4

Montera en anpassad FF M-Folie
över reparationen. Överlapp mellan
den nya folien och den gamla måste
vara minst 5 cm. Folien Limmas med
FF M-1 Membran eller FF M-2K. I
skarven mellan det befintliga tätskiktet och det nya tätskiktet används
FF M-1K eller FF M-2K. Säkerställ
god övervätning samt att inga veck,
blåsor eller kanaler uppstår.
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Avlägsna bitarna av den nedsågade
plattan/plattorna med lämpligt
bilningsverktyg/stämjärn.
För att inte tätskiktet ska skadas bör
bilningsverktyget/stämjärnet hållas
så parallellt med underlaget som
möjligt.

5

Försegla sedan skarven minst 5 cm
på vardera sida om sarv med FF M-1
Membran eller FF M-2K. Arbeta in
membranet ordentligt i folien.

3

Rengör underlaget och plattkanterna
runt den borttagna plattan/plattorna
så dessa är fria från fästmassa och
fogrester. Kontrollera tätskiktet. Vid
en eventuell skada, kontrollera
skadans storlek och att tätskiktet
bredvid skadan sitter fast i underlaget. Kontrollera även att underlaget
inte tagit skada av eventuell fukt.
Säkerställ att minst 5 cm runt
skadan/reparation är helt fri från
fästmassa för att säkerställa optimal
vidhäftning och täthet.

6

När membranet torkat, minst 6
timmar monteras ny keramik över
det reparerade området med lämpligt
FF fästmassa med full bruksfyllnad.
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