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Udskiftning af flise på membran i vådrum

Denne temainfo omhandler udskiftning af enkelte fliser i den vandbelastede del af 
et vådrum.
Udskiftning af fliser monteret på et vandtæt lag af tætningsmasse (membran) 
indebærer altid risiko for at beskadige det vandtætte lag. 
Derfor bør denne løsning kun vælges, hvor andre løsninger ikke kan accepteres.
Udskiftningen kræver stor omhu og nedenstående retningslinier skal følges nøje.

Udskæring af flise

Der kræves håndholdt vandskærer eller vinkelsliber, som er højde justerbar. Indstil skæredybden til flisens 
tykkelse. Skær først fugen fri og derefter et spor langs flisens kanter ca. 2 cm inde på flisen. Der skæres 
herefter et diagonalt snit helt til flisekant.

Udhugning af flise

Flisen fjernes forsigtig med hammer og mejsel. Det er vigtigt, der arbejdes fra midten af flisen og ud mod 
flisens kant. Fuge og klæber rester fjernes forsigtigt med mejsel eller sandpapir. Rengør for støv.
Undgå så vidt muligt at beskadige membranen.

Reparation af membran 

Hvis membranen beskadiges kan reparation udføres med Alfix 2K Tætningsmasse. 
En passende mængde oprøres i blandingsforholdet: 1 del Binder til 1 del cement. 
Cementen drysses i binderen og den omrøres kraftigt til blandingen er fri for klumper. 
Tætningsmassen påføres herefter underlaget med en pensel eller spartel i et lag på 1 - 2 mm.
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Montering af ny flise

Den nye flise monteres vådt i vådt i Alfix 2K Tætningsmasse i én arbejdsgang. Alternativt, kan flisen mon-
teres efter ca. 2 timer på den hærdede membran.
Tætningsmassen påføres flisens bagside med en tandspartel med 4 x 4 mm tandstørrelse. 
Flisens monteres og der anvendes om nødvendigt fugeafstandsholder. 
Fugning udføres, når flisen er fastsiddende, normalt efter ca. 2 timer.

Fugning

Fugerne udfuges med en Alfix CeraFill 5 colour til sugende fliser alternativt CeraFill 10 colour til 
ikke-sugende fliser.
Fugemassen oprøres lidt tykkere end angivet på emballagen og påføres med fugebræt diagonalt over 
fugerne.
Når fugemassen har ”sat sig”, efter ca. 15-30 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp 
til fliserne er rene. Ibrugtagning efter ca. 1 døgn.
Der vil altid være risiko for en vis farvevariation i forhold til eksisterende fuger. Dette gælder også, selvom 
der anvendes samme fugefarve, som blev anvendt i det oprindelige projekt.
Farveforskelle vil dog udviskes ved dagligt brug.

Henvisninger
Produktinfo for
• Alfix 2K Tætningsmasse
• Alfix CeraFill 5 colour
• Alfix CeraFill 10 colour
• Alfix VådrumsPrimer
Brugsanvisning på emballage
 


