
Skalflex Vådrumsmembran
Vandtættende tætningsmasse til vådzonen

Produktinformation
Produktegenskaber
Vandtættende vådrumsmembran til vandtætning af vægge og gulve 
i vådzoner/vådrum før fliseopsætning.

Efter hærdning er Skalflex Vådrumsmembran 1K uigennemtrængelig 
for vand og tåler silikone.

Vådrumsmembranen er klar til brug og påføres med pensel, tand-
spartel, spartel eller rulle. 

Anvendelsesområde
Anvendes på væg og gulv i vådzone og vådrum.

Egnede underlag
Gulv: 
Krydsfinér og mineralske underlag som beton m.m.

Væg: 
Gipskartonplader, kalciumsilikatplader og mineralske underlag som 
beton, porebeton, letbeton, puds m.m.
    
Klargøring af underlag
Underlaget skal være tørt, jævnt og bæredygtigt – fri for olie, fedt, 
støv og løbende revner. Ujævnheder i underlaget udjævnes med 
Skalflex Multispartel. 

Underlaget påføres Skalflex Vådrumsprimer, der skal tørre helt inden 
påføring af vådrumsmembranen.

Påføring
Udmål og afklip Skalflex Tætningsbånd til alle hjørner og kanter. 
Klargør ligeledes tætningsbånd eller manchet til rørgennemføringer 

og afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet. OBS: Samlinger 
skal overlappe med mindst 5 cm.

Skalflex Vådrumsmembran omrøres grundigt før brug.

Skalflex Vådrumsmembran påføres i en stribe (svarende til tætnings-
båndets bredde) langs hjørner og i overgangen mellem væg og gulv. 

Tætningsbåndene trykkes ind i den våde Vådrumsmembran, der 
fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler 
under gummidelen samt at netkanten har fuld kontakt med under-
laget (må ikke bølge). Udglat evt. bølger og luftbobler. På samme 
måde tætnes omkring rørgennemføringer og afløb.

Lad det tørre ca. 3 timer.

Herefter påføres 1-2 jævne lag af Skalflex Vådrumsmembran. Lag-
tykkelse pr. lag min. 0,5 mm. Samlet lagtykkelse min. 1 mm. Påfør 
med bred pensel eller anvend tandspartel for ensretning af lagtyk-
kelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). Skalflex 
Tætningsbånd og gulvmanchet skal dækkes helt af Vådrumsmem-
bran. 

Vådrumsmembranen skal tørre helt, inden næste lag Vådrumsmem-
bran kan påføres. 

Efter hærdning (min. 24 timer) kan fliser på væg og gulv monteres 
med Skalflex Multiklæb, Skalflex Flexiklæb, Skalflex Fliseklæb eller 
Skalflex Let Fliseklæb.
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Rengøring
Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Efterfølgende flisemontering
Montering af fliser udføres med Skalflex Multiklæb®, Skalflex Let Fliseklæb 
eller Skalflex Flexiklæb.

Teknisk data
Forbrug:  350-700 gr. pr. lag pr. m2

   Retningsgivende
Lagtykkelse: Min. 0,5 mm pr. lag
Samlet lagtykkelse:  Min. 1 mm
Tørretid: Første lag: Ca. 3 timer ved +20°C
   Andet lag: Ca. 24 timer ved +20°C
Arbejdstemperatur:  +5°C til +25°C
Produkttemperatur: +5°C til +25°C
Viskositet:  13.000 mPa.s
Densitet:  1,5 g/cm3

Tørstofindhold:  73%
pH-værdi:  8,5
Rengøring: Vand, umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i lukket originalemballage
Holdbarhed:  Op til 12 måneder 

Sådan gør du

Skalflex Vådrumsmembran

10 kg, DB-nr: 1961978

Tætningsmembranen påføres i hjørner, langs 
kanter og omkring afløb og rørgennemføringer.

Tætningsbånd klargøres i passende længder og 
manchetter tilpasses rør og afløb.

Underlaget grundes med Skalflex Vådrumsprimer.

De tilpassede tætningsbånd og manchetter place-
res i den våde vådrumsmembran. Der skal sikres 
fuld kontakt mellem bånd/manchet og underlag. 
Bearbejd med penslen til alle luftlommer er væk.

For at ensarte lagtykkelsen påføres vådrums-
membranen med tandspartel. Vådrumsmem-
branen trækkes hen over tætningsbånd og 
manchetter.

Med stålbræt udglattes vådrumsmembranen til 
en jævn og ensartet flade. Efter afbinding kan 
montering af fliser/klinker finde sted med én af 
Skalflex’ fliseklæbere.
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