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Tätning av Unidrain golvränna med SCHÖNOX folie
Monteringsanvisning för spacklat träbjäklag

Rengöring

Allmänna förutsättningar
A.
B.

Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning.
Tvätta rent golvbrunnen noggrant med t ex T-röd.

Unidrain armatur 1001/1002/1003 (med flänskant/gavelsidor)
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1.

Anpassa formatet på WetStop Tätband Butyl, så att den sticker ut minst 20 mm
från fläns-/metallkanten.

2.

Avlägsna skyddspappret på WetStop Tätband Butyl och montera övergången mellan
vägg och golvbrunnsflänsen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.

3.

Anpassa och montera brunnsmanschett MG-L: med ca 20 mm extra från hålets
ytterkant och minst 50 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras
kant i kant med golvet/metallen). Både brunnsmanschett MG-L och första våden
av SCHÖNOX WSF ska ha 50 mm uppvik på vägg, dock inte där brunnshålet är.

4.

Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska
vikas upp på väggen med + 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.
Skär ut SCHÖNOX WSF runt golvbrunnshålet.

5.

Montering av första våden: Applicera WetStop 2-comp i ytterkanterna av brunnsmanschetten. Spruta ut (A) och tanda ut WetStop 2-comp med Limspridare 6103
så limmet blir jämnt. Rolla ut SCHÖNOX WSA (ca 3,2-4 m²/kg) på övrig golvyta
och montera första våden SCHÖNOX WSF med 50 mm uppvik på vägg, dock ej
vid brunnshålet. Gnid fast ordentligt.

6.

Mät och kapa Tätband KL/SH längs väggarna och montera därefter i golv-/väggvinkeln. Tätband KL: applicera SCHÖNOX HA i golv-/väggvinkeln och montera
tätbandet. Tätband SH: dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera.
Överlappa SCHÖNOX WSF med ca 50 mm.

7.

Mät ut resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar tätbandet
i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Fortsätt rolla golvytan med SCHÖNOX WSA
och montera våderna efter hand.

8.

Försegla alla skarvar och övergången mellan SCHÖNOX WSF och flänsen på
golvbrunnen genom att pensla skarven med SCHÖNOX HA. Låt torka.

9.

Nu är ytan klar för montering av keramik, se: ”Schönox monteringsanvisning för våtrum”.

Unidrain armatur 1004 (utan flänskant/gavelsidor)
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1.

Anpassa formatet på WetStop Brunnsmanschett MG-L, så att den sticker ut
minst 20 mm från fläns-/metallkanten.

3.

Avlägsna skyddspappret på brunnsmanschetten MG-L och montera över brunns
hålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
Skär ut hålet i brunnsmanschetten MG-L: med 20 mm extra från hålets ytterkant
och 20 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant).
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4.

Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska
vikas upp på väggen med + 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.
Skär ut SCHÖNOX WSF runt golvbrunnshålet.

5.

Montering av första våden: Applicera WetStop 2-comp i ytterkanterna av brunns
manschetten. Spruta ut (A) och tanda ut WetStop 2-comp med Limspridare 6103
så limmet blir jämnt. Rolla ut SCHÖNOX WSA (ca 3,2-4 m²/kg) på övrig golvyta
och montera första våden SCHÖNOX WSF med 50 mm uppvik på vägg. Gnid fast
ordentligt.

6.

Mät och kapa Tätband KL/SH längs väggarna och montera därefter i golv-/vägg
vinkeln. Tätband KL: applicera SCHÖNOX HA i golv-/väggvinkeln och montera
tätbandet. Tätband SH: dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera.
Överlappa SCHÖNOX WSF med ca 50 mm.

7.

Mät ut resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar tätbandet
i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Fortsätt rolla golvytan med SCHÖNOX WSA
och montera våderna efter hand.

8.

Försegla alla skarvar och övergången mellan SCHÖNOX WSF och flänsen på
golvbrunnen genom att pensla skarven med SCHÖNOX HA. Låt torka.

9.

Nu är ytan klar för montering av keramik, se: ”Schönox monteringsanvisning för våtrum”.

För frågor gällande applicering av tätskiktet kontakta Schönox

