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Keramik på keramik
i våta utrymmen

Systemet möjliggör på ett säkert sätt att det är möjligt att sätta
och lägga ny keramik ovanpå befintlig keramik på väggar och
golv, inomhus och utomhus i våta utr ymmen i såväl bostads- som
offentlig miljö. Systemet kan användas i t.ex. duschrum, badrum
och liknande utr ymmen med golvbrunn.
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Underlag
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Tätskikt/vidhäftning 1 – DSF 623 (se sid 21)
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Tätskikt/vidhäftning 2 – DSF 623 (se sid 21)
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Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med
ett grovt sandpapper. Kontrollera att de befintliga plattorna
sitter väl fast.

Rengöring – Sopro BIR 711 (se sid 31)
Tvätta och skrubba därefter plattorna rena med Sopro
BIR 711. När det är klart skölj av plattorna med rent vatten.

Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min.
Materialåtgång ca 1,4 kg/m2.
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Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro´s No.1, VF 419 för
optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln.
Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan
för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer
fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta
10 till 15 minuterna.
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Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är
Sopro Saphir® 15 eller Sopro MFsb.

Eftersom Sopro DSF 623 är ett diffusionsöppet tätskikt kan ett ev bakom
varande tätskikt vara kvar utan att fukt stängs inne.
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