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Utbyte av platta och reparation av tätskikt 

Alfix folie system
Använd endast verktyg som är justerbar i höjd. Ställ in skärdjupet till plattans tjocklek. 
Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen. 
Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan. 
Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel. 
Rengör noggrann från rester av fästmassa och damm.
Undvik om möjligt att skada våtrumsmattan!
Är våtrumsmattan skadad ska reparation utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande:
3 del binder till 1 del cement. 
Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller roller i ca 0,5 mm tjocklek. En anpassad bit av 
Alfix Våtrumsmattan monteras med minimum 20 mm överlapp i alla riktningar. 
Låt torka 4 - 6 timmar.
Den nya plattan kan monteras i Alfix CombiQuickFix.
Fogning kan utföras efter 3 timer med liknande fogmassa som vid de befintliga plattytor.

Skär sönder plattan med specialverktyg

Noggrant avlägsnas plattan

Ytan penslas med Alfix 2K Tætningsmassa                          
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Tillpassa och montera en bit av Våtrumsmattan

Ny platta monteras 
                        

Fogning efter 3 timmar

Alfix rollade system
Använd endast verktyg som är justerbar i höjd. Ställ in skärdjupet till plattans tjocklek. 
Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen. 
Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan. 
Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel. 
Rengör från rester av fästmassa och damm. Undvik om möjligt att skada membranen. 
Eventuell reparation av membranen kan utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande: 1 del 
binder till en del cement. 
Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller spackel i ca 1-2 mm. 
Den nya plattan kan monteras vått i vått i Alfix 2K Tätningsmassa.  
Alternativt kan plattan monteras när tätningsmassan har torkat. 
Tätningsmassa påförs på plattans baksida. Fogning utförs efter 4-6 timmar.

Skär sönder plattan med specialverktyg



Alfix A/S ● H. C. Ørsteds Vej 11-13 ● 6000 Kolding ● +45 75 52 90 11 ● alfix@alfix.dk ● alfix.com

Noggrant avlägsnas plattan

Ytan penslas med Alfix 2K Tätningsmassa

Ny platta monteras

Fogning efter 4 - 6  timmar

Hänvisningar
Produktinfo för:
Alfix 2K Tätningsmassa
Alfix CombiQuickFix
Alfix CeraFill 5 colour
Alfix CeraFill 10 colour
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