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Denne brosjyren omfatter de materialer 
som benyttes i forbindelse med montering 
av keramiske fliser og klinker. Den 
beskriver de enkelte produktenes bruks-
områder, materialforbruk, klargjøring av 
underlag, fuktsikring og membraner. 
Den tar opp riktig valg av flislim og 
fugemasser, lavtbyggende varmegulv, 
verktøy, flispleie, og beskriver hvordan 
de enkelte arbeidsoperasjonene utføres. 
 
Det finnes grundig bruksveiledning på samtlige pakninger.

FInnEr Du IkkE Svar på DInE SpørSMåL I DEnnE broSjYrEn,  
Så Ta gjErnE konTakT MED oSS. DETTE gjørES EnkLEST på: 

HEYDI@HEYDI.no
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TEknISk ForSkrIFT - TEk 10
Direktoratet For Byggkvalitet DIBK 
(tidligere Statens Byggtekniske Etat, 
BE) utgir Teknisk Forskrift (TEK) 
til Plan- og Bygningsloven og 
veiledning til Teknisk Forskrift. 
Teknisk Forskrift stiller funksjons-
krav til konstruksjoner og 
produkter. Krav til våtrom er 
her beskrevet i § 13-20.

§ 13-20. våTroM og roM 
MED vannInSTaLLaSjonEr.
1. Våtrom skal prosjekteres og 
utføres slik at det ikke oppstår 
skade på konstruksjoner og 
materialer på grunn av vannsøl, 
lekkasjevann og kondens. 

2. Følgende skal minst være oppfylt: 
a) Våtrom skal ha sluk og gulv med 
tilstrekkelig fall mot sluk for de 
deler av gulvet som må antas å bli 
utsatt for vann i brukssituasjonen. 
Rom med sluk skal være utformet 
slik at eventuelt lekkasjevann ledes 
til sluk. 

b) I våtrom skal bakenforliggende 
konstruksjoner som kan påvirkes 
negativt av fukt være beskyttet av 
et egnet vanntett sjikt. Gjennom-
føringer skal ikke svekke tettheten. 
Materialer velges slik at faren for 
mugg- og soppdannelse er minimal. 

c) I rom som ikke har sluk og 
vanntett gulv, skal vanninstalla-
sjoner ha overløp eller tilsvarende 
sikring mot fuktskader. Gulv og 
vegger som kan komme til å bli 
utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller 
kondens, skal utføres med fukt-
bestandige materialer. 

d) Rom uten sluk skal utformes slik 
at eventuelle lekkasjer synliggjøres. 

e) Vegger med innebygde 
sisterner eller lignende skal sikres 
mot fuktinntrengning fra lekkasjer 
fra installasjonen. Eventuelle lekka-
sjer skal synliggjøres og i andre rom 
enn våtrom skal lekkasjen føre til 
automatisk avstengning av vannet.

I Norge er det følgelig ingen krav 
om offentlig godkjenning av 
produkter. Det er opp til produsent-
ene å dokumentere at produktene 
oppfyller funksjonskravene i TEK.

norSk STanDarD (nS) -
EuropEISk norM (En)
For produktområder der det ikke 
foreligger en harmonisert standard 
NS-EN, kan det utarbeides ETAG 
- European Technical Agreement 
Guideline. Gjennom EØS har 
Norge innført EU Byggevare-
forordning som Norge er forplik-
tet til å følge. For påstryknings-
membraner foreligger ETAG 022 
- Appendix I. Hey’di Våtromssystem 
er testet etter denne på Sintef 
Byggforsk og tilfredsstiller de 
obligatoriske krav i ETAG 022.

bYggEbranSjEn 
våTroMSnorM - bvn
BVN er en frivillig bransjenorm 
som ble opprettet i 1994 av 
håndverkfagenes organisasjoner, 
materialleverandører og konsulenter. 
BVN ’s hovedoppgave er å forbedre 
utførelsen av våtrom bl.a. gjennom 
kursing av håndverkere og ved 
utgivelse av byggdetaljblad.

proDukTEr
Forbehandling, membraner  
og verktøy ............................................3
Flislim og fugemasse .............................4
Flis, klinkerpleie og verktøy ..................5
Membrandetaljer ..................................6

vEILEDnIngEr
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og vegg i våtrom ...................................7
Hey’di Varmegulv med  
elektrisk kabel.......................................8
Hey’di Våtromsystem ...................... 9-15
Forbruk Flislim og fugemasse .............16
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ForbEHanDLIng,
MEMbranEr og vErkTøY

HEY'DI kZ 
Mørteltilsetning - Primer - 
Grunning.  
Flytende latex-tilsetning for 
mur, puss og spesialmørtler, 
som primer for sement-
baserte sparkelmasser. Og 
som grunning av glatte, ikke 
sugende overflater før annen 
overflatebehandling. 
Pakning: 1 liter flaske, 2,5, 
5, 10 og 25 liter kanne.

HEY'DI  
SpESIaLprIMEr
Primer. 
Akryldispersjon som 
benyttes som forbehandling 
for å sikre at Hey’di avret-
tingsmasser får god heft til 
de fleste underlag. Benyttes 
både på sugende underlag 
som påstøp, betong, tre, 
vannfast spon, og ikke 
sugende underlag som vinyl-
belegg, epoxy m.m. 
Pakning: 1 liters flaske og 
5 liter kanne.

HEY'DI k10 
Smøremembran til
fuktisolering i våtrom. 
Grå påstrykningsmembran 
til fuktisolering og vanntet-
ting av gulv og vegg i våtrom 
før montering av keramiske 
fliser. Påføres i kombinasjon 
med Hey’di Sikkerhetsduk 
og Hey’di Membrandetal-
jer. Keramiske fliser limes 
direkte på Hey’di K10 med 
Hey’di flislim. Benyt-
tes på de fleste underlag 
som betong, puss, gips-, 
spon-, sement- og kalsium-
silikatplater. Forbruk: Min. 
forbruk 1,5 kg pr. m2.
1,9 kilo pr. m² - gir 1 mm 
tørr film og sd verdi > 10 
meter. Pakning: 1 kilo boks, 
6 og 15 kilo spann.

HEY'DI DaMpSpErrE 
Fuktisolering i våtrom.
Plastdispersjon til damp- og 
fuktsikring av våtromsvegger 
som vender mot yttervegg 
eller kalde rom før monte-
ring av fliser eller påføring 
av Hey’di K10.
Forbruk: 200 gram pr. m2.
Pakning: 1 kilo boks og 
6 kilo spann.

FLISvErkTøY
Til større arbeider anbefales at man benytter profesjonelt 
verktøy som kjøpes eller leies hos flisforhandleren, vannsag, 
fliskuttemaskin, vinkelsliper og diamanthullbor for drill.  
Vi anbefaler også han man bruker tannsparkel med håndgrep 
og fugebrett. Enkelte forhandlere utfører tilpasning for sine 
kunder, bl.a. hulltaging i fliser.

HEY'DI SILIkon 
Silikonfugemasse. 
Elastisk, en-komponent-
fugemasse for våtrom for 
å oppta bevegelser mellom 
keramiske fliser og andre 
materialer, i overganger 
mellom gulv/vegg/tak, i 
hjørner, og ved rørgjennom-
føringer. Tilsatt soppdreper 
og frarådes brukt i akvarier.
Pakning: 0,3 liter patron
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FLISLIM og FugEMaSSE

HEY'DI MuLTIFIX
Universal flislim. 
C2T-S2 
To-komponent universal
flislim med fremragende
heftegenskaper og fleksibi-
litet. Til montering av kera-
miske fliser og natursten på
vinylbelegg, plastlaminat,
malte flater, primet stål og
bevegelige underlag som tre,
fersk påstøp m.m. Benyttes
både på vegg og gulv.
Forbruk: 1-4 kilo pr. m2

avhengig av tannstørrelse
Pakning: 4 kilo spann.

HEY'DI unIFLEX 
Ferdig pastalim på akrylbasis.
Bruksferdig pasta flislim
på akrylbasis som gir en
limfuge med høy vedheft og
god fleksibilitet. Benyttes
til montering av keramiske
fliser og mosaikk på under-
lag av betong, puss, gips- og
sponplater m.m. Benyttes på
vegg i tørre rom.
Forbruk: 2-4 kilo pr. m2 
avhengig av tannstørrelse 
Pakning: 2 kilo boks og 7,5 
kilo spann.

HEY'DI FLYTLIM
Sementbasert, fleksibelt flislim 
for storformat fliser og flismonte-
ring utendørs. 
C2
Flislim for gulvfliser. Gir 
full limdekning og en tett, 
velkomprimert limfuge uten 
hulrom. Benyttes til monte-
ring av alle typer keramisk 
flis og natursten på gulv, og 
generelt alle store fliser. Bør 
benyttes på tungt belastede 
gulv innen handel, industri 
og bolig der høy fleksibilitet 
og full limdekning er spesielt 
viktig. Gir sikker liming 
utendørs - ingen hulrom 
hvor vann kan samles og 
forårsake frostsprengning. 
Forbruk: 4-10 kilo/m2 
avhengig av flistype og
underlag. Pakning: 15 kilo
sekk.

HEY'DI SEMFIX
Hvitt, sementbasert flislim.
C2TE-S1 
Hvitt, sementbasert, 
plastforsterket flislim som 
benyttes til montering av 
keramiske fliser og natursten 
på underlag av betong, puss, 
gipsplater, gamle fliser og 
andre stabile underlag. 
Benyttes både på vegg og 
gulv, også gulv med inn-
støpte varmekabler, i svøm-
mebasseng, kjølerom og 
andre steder hvor det stilles 
høye krav til limfugen.
Forbruk: 2-4 kilo pr. m2

avhengig av tannstørrelse
Pakning: 5 kilo pose og
15 kilo sekk.

HEY'DI  
SEMFIX +pLuS
Støvredusert sementbasert  
fleksibelt grått universallim  
med lette fyllstoffer.  
C2TE-S1 
Hey’di Semfix +Plus inne-
holder lette fyllstoffer som 
innebærer at det rekker ca. 
30% lenger enn tradi-
sjonelle flislim. Hey’di 
Semfix +Plus er frostsikkert 
og egner seg for alle typer 
fliser. Hey’di Semfix +Plus er 
armert med mikrofiber som 
sammen med fyllstoffene gir 
et meget lettbearbeidelig lim 
med god sigemotstand og 
høy vedheft.
Forbruk: 1,5-3,5 kilo pr. m² 
avhengig av tannstørrelse.
Pakning: 15 kilo sekk.

HEY'DI ForT FErDIg 
Hurtigherdende, hvitt
sementbasert flislim.
C1FTE 
Hvitt, sementbasert, 
plastforsterket flislim som 
benyttes til montering av 
keramiske fliser og natur-
sten på underlag av betong, 
puss, gipsplater, gamle fliser 
og andre stabile underlag. 
Benyttes primært på gulv, 
også gulv med innstøpte 
varmekabler og steder hvor 
det kreves høy vedheft og 
fleksibilitet. Limet herder 
meget hurtig, og fuging av 
flisene kan foretas etter 1 
time.  Forbruk: 2-4 kilo pr. 
m2 avhengig av tannstørrelse
Pakning: 5 kilo pose og
15 kilo sekk.

HEY'DI proFF 
Sementbasert grått flislim.
C2TE  
Sementbasert, plastforsterket
grått flislim til montering
av keramiske fliser og
natursten på stabile underlag
av betong, puss og gipsplater
m.m. Benyttes både på vegg
og gulv. 
Forbruk: 2-4 kilo pr. m2 
avhengig av tannstørrelse
Pakning: 5 kilo pose og
15 kilo sekk.

HEY'DI MuLTIFug
Sementbasert fugemasse. 
Sementbasert fugemasse
som benyttes til fuging av
keramiske fliser, mosaikk
og klinker på gulv og vegg.
Fugebredder fra 3-12
mm. Vannfast - frostsikker.
Leveres i hvit, lysgrå, grå,
beige og koks.
Forbruk: 0,3-1 kilo pr. m2 
avhengig av fugebredde/
fugedybde og flisformat 
Pakning: 1,5 kilo pose, 
5 kilo pose og 15 kilo sekk.
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FLIS, kLInkErpLEIE  
og TILbEHør

HEY'DI grunnrEnS
Sterkt avfettende vaskemiddel.
Sterkt avfettende rengjørings- 
middel som løser og fjerner 
olje, voks, polish, sot, fett 
etc. Matter blanke flater.
Benyttes til rengjøring og
klargjøring av keramiske
fliser, malte flater, vinyl 
m.m. før annen overflate-
behandling. Forbruk: 1 liter 
rekker til 15-30 m2. 
Pakning: 1 liter flaske.

HEY'DI kLnkErrEnS
Surt kalk- og sementløsende  
rengjøringsmiddel.  
Konsentrert, surt rengjø-
ringsmiddel som løser rester 
etter sement og kalkhol-
dige produkter. Fjerner 
sementslør på fliser, mosaikk 
og klinker etter fuging med 
sementbasert fugemasse. 
Kan også benyttes til vask 
av sanitærutstyr. Fjerner 
kalkavleiringer, såperester 
m.m. NB! Skal ikke benyttes 
på marmor.
Forbruk: 1 liter rekker til
5-20 m2.  
Pakning: 1 liter flaske.

HEY'DI  
kLInkErvaSk
Spesialmiddel for vask av 
uglaserte gulvfliser, klinker m.m. 
Vaskemiddel som benyttes
til daglig rengjøring. Tilfører
flaten en beskyttende finish
som hindrer kalk, skitt
og fettstoffer i å binde seg
til overflaten. Benyttes på
uglaserte fliser og klinker,
teglfliser, naturstein m.m.
Pakning: 1 liter flaske.

HEY'DI kLInkEroLjE 
Flytende klar olje for behandling
av uglaserte fliser og klinker.
Flytende, klar luktfri olje
som beskytter mot ned-
smussing og fremhever 
fargespill og struktur i 
overflaten. Benyttes til 
overflatebehandling av 
uglaserte fliser, klinker og 
teglfliser. NB! Skal ikke 
benyttes på marmor eller 
skifer.
Forbruk: 1 liter rekker til 
8-20 m2 avhengig av 
underlagets sugeevne.  
Pakning: 1 liter flaske.

HEY'DI STEngLIST
Selvklebende stenglist
Til avgrensning av selvut-
jevnende avrettingsmasser.
Pakning: 15x15x2000 
mm og 30x30x2000 mm. 
Leveres i 2 pk. eller i 
bunter à 25 stk.

HEY'DI MYkFugE
Selvklebende remse av 
celleplast. Benyttes i 
overgang gulv/vegg før 
støping/avretting av gulv.
Pakning: 25 m lang, 5 cm 
bred, 0,3 cm tykk remse.

HEY'DI  
nIvåpInnEr
Brukes til utsetting av 
høyder ved gulvsparkling. 
Selvklebende.  
Pakning: Pose á 20 stk.
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HEY'DI InnvEnDIg 
HjørnE 

HEY'DI uTvEnDIg 
HjørnE 

HEY'DI rør-
ManSjETT 6 MM 
Bruksområde: 8-23 mm

HEY'DI rør-
ManSjETT 23 MM
Bruksområde: 25-55 mm

HEY'DI rør-
ManSjETT 70 MM 
Bruksområde: 72-110 mm

HEY'DI SLuk-
ManSjETT 100 MM 
Bruksområde: 102-200 mm

HEY'DI SLuk-
ManSjETT 35x35 CM 
Bruksområde: Tilpasses

HEY'DI FLEXbånD 
10C M x 25 M 

HEY'DI
SIkkErHETS-
rEMSE
Kunststoffbasert filt 
som bakes inn i Hey’di 
K10 og sikrer tetting 
i plateskjøter, rørgjen-
nomføringer, sluk,
overgang gulv/vegg 
m.m.  
Pakning: 25 meter 
ruller i bredde à  
10 cm.

HEY'DI  
SIkkErHETSDuk 
Kunststoffbasert filt 
som bakes inn i Hey’di 
K10 og kvalitetssikrer 
riktig tykkelse av 
gulvmembran.  
Pakning: 3 m2, 10 m2 
og 50 m2 rull i bredde 
à 1 m.

HEY'DI  
FLEXrEMSE 
SELvkLEbEnDE. 
6CM x 10M

HEY'DI 
rørManSjETT 
Bruksområde:  
Tilpasses. Selvklebende 
mansjett for 
gjennomføringer.

HEY'DI  
unIvErSaL-
ManSjETT
Bruksområde:  
Tilpasses. Selvklebende 
mansjett. 40x40 for 
sluk og soilrør.
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rIkTIg konSTrukSjon
av guLv og vEgg I våTroM

leksreTnarbmeM

70 mm 1:50 1:100

25 mm

guLv I våTroM SkaL Ha FaLL

Gulv i våtrom skal ha fall, minimum 1:100. På skjulte flater og i ned-
slagsfelt til dusj skal det være et fall på 1:50. Høydeforskjellen mellom 
topp av slukrist og avslutning på membran ved dørterskel bør være 
minst 25 mm. Membran skal være ført minimum 50 mm opp langs 
vegg i forhold til gulvets høyeste punkt.

rIkTIg MonTErIng av bYgnIngSpLaTEr
Vegg: Gipsplater: 2 lag gips skrudd på bindingsverk 60 cm c/c med 
forskjøvede skjøter. 1 lag gips skrudd på bindingsverk 30 cm c/c, eller 
60 cm rutemønster. 1 lag gips skrudd på rupanel. Sponplater: Må være 
skrudd på bindingsverk 30 cm c/c med klaring i alle hjørner og mot 
gulv og vegg. Lettvekstplater med kjerne av EPS eller XPS isolasjon og 
sement- eller plast overflate - følg leverandørens monteringsanvisning.

Plategulv: Kryssfiner/Sponplater: Platetykkelse min. 22 mm skrudd og 
limt til bjelkelag med minimum avstand 30 cm og 3 mm spalte mot alle 
vegger. Platene skal legges med fall mot sluk. Der avstanden er 60 cm i 
bjelkelaget skal det alltid benyttes Hey’di Stålnett i avrettingsmassen.

våTroMSvEgg MoT YTTErvEgg ELLEr kaLDT roM
Det må påses at det ikke er benyttet plastfolie/dampsperre bak 
platekledning. Vindsperren skal ha damptetthet max. 0,5 sd meter.

vaLg av rIkTIg FLISkvaLITET
Flisbelagte overflater i våtrom i Norge blir utsatt for store påkjenninger 
ved at det dusjes rett på flisoverflaten, det monteres varme i gulvet og 
flisene er montert på platekledte lettvegger. I tillegg til riktig konstruksjon 
er det derfor viktig å velge den riktige fliskvalitet, tilpasset de
påkjenninger flisbelegget blir utsatt for. Flisforhandleren må kunne 
gi riktige opplysninger om dette. 

Norske Standard for keramiske fliser er identiske med Europanormen 
- med betegnelsen NS-EN 14411. Denne deler flisene inn i klasser 
basert på slitestyrke, format, flisenes vannoppsug m.m. I våtrom er
det bl.a. viktig å vite flisenes vannoppsug og det anbefales at det på 
gulv ikke benyttes glasserte fliser med vannoppsug over 10 %, og i lavt-
byggende gulv med gulvvarme max. 6 %. På sterkt fuktbelastede vegger 
bør det ikke benyttes fliser med vannoppsug over 15 %. Ikke benytt 
veggfliser på gulv i våtrom.

1. SLuk MonTErT I bjELkELag

Nedfelt
slukplate

Undergulv

Slukrist

Klemring/
innsats

Membran

Undergulv

Bjelkelag

Slukflens

Sluk

3. SLuk MonTErT på FLEnS

MonTErIng av guLvSLuk I TrEbjELkELag
Flensen på sluket må alltid være montert på minst ett punkt i  
bjelkelaget, eller ved hjelp av nedfelt slukplate.

600mm

600mm 300 mm

bInDIngSvErk og pLaTEr

2 lag gips skrudd
på bindingsverk 60 cm c/c
med forskjøvede skjøter.

1 lag gips skrudd på bindingsverk
30 cm c/c, eller 60 cm rutemønster.

1 lag gips skrudd på rupanel.
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HEY'DI STåLnETT 
Hey’di Stålnett er fremstilt av 
forstrekte ståltråder, 2,7 mm tykke, 
som gir nettet en stabil slett form, 
og er derved enkelt å arbeide med. 
Formatet er 120x80 cm med et  
rutenett på ca. 8 cm. 

Hey’di Stålnett er spesielt godt 
egnet i kombinasjon med Hey’di 
avrettingsmasser for både å avstive 
og forsterke gulvkonstruksjon med 
bjelkeavstand c/c 60. Hey’di Stålnett 
bidrar også til god varmefordeling. 
Gips- eller andre brannhemmende 
plater er helt overflødig, brannskille 
på 5 mm dannes av avrettings-
massen.

oppbYggIng av  
HEY'DI varMEguLv
Underlaget primes med Hey’di 
Spesialprimer eller Hey’di KZ.
Hey’di Stålnett tilpasses enkelt 
med avbitertang. Hey’di Stålnett 
krampes/spikres til underlaget, 
avstand ca. 40 cm mellom feste-
punktene. Nettene legges med 
omlegg og krampes over omlegget.

Varmekabel festes til nettets øverste 
tråd ved hjelp av egnet bånd eller 
strips. Anbefalt avstand ca. 30 cm. 
Installasjon av elektriske varme-
kabler skal utføres av godkjent 
installatør.

Hey’di Mykfuge monteres på veg-
gen. Hey’di Stenglist benyttes for 
avgrensning rundt sluk, dørterskler 
m.m. Hey’di Rett på Gulvet legges 
i en tykkelse på minimum 20 mm. 
Benytt Hey’di Nivåpinner for enkel 
kontroll av høyder og tannsparkel til 
fordeling av massen. Overskytende 
Hey’di Mykfuge skjæres vekk og 
fjernes.

NB! I våtrom skal det alltid legges 
Hey’di K10 membran over avrettings-
massen før flislegging.

Sparkeltykkelse over  
elektriske varmekabler:
• Keramiske fliser - min. 5 mm
• Belegg og parkett - min. 10 mm 

Sparkeltykkelse over  
vannbåren varme:
• Min. 10mm.

HEY'DI varMEguLv MED 
ELEkTrISk varMEkabEL

Tilpasset Hey'di Stålnett

Klipp stripsen

Hey'di Stålnett

Monter Hey'di Mykfuge

Kramp fast stålnettet til underlaget

Monter Hey'di Stenglist

Glatt massen hvor nødvendig

Fest varmekabelen til stålnettet

Hell avrettingsmassen på gulvet

Ta bort overflødig mykfuge

Se vår brosjyre "Hey'di  
Rett og slett" for mer 

utfyllende informasjon om 
hvordan man bygger riktig 
varmegulv med støpe- og 

avrettingsmasser.

Tre 
og spon  
underlag

Viktig! 
Der det er utlagt tynne 
isolasjonsplater, må Hey’di 
Stålnett festes til underlaget 
gjennom isolasjonen. Alternativ 
må det avrettes i min. 3 cm 
tykkelse armert med glassfiber-
nett, da avrettingsmassen ikke 
får heft til isolasjonsunderlag. 
Det er heller ikke påkrevet med  
ubrennbare plater som 
brannskille, kravet er at 
temperaturen fra installasjonen 
til brennbart underlag ikke skal 
overstige + 80 oC. Ved bruk av 
Hey’di Stålnett oppnås uansett 
et ubrennbart skille på 5 mm i 
avrettingsmassen.
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HEY'DI FILMEr For våTroM 
Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger  
og for nedlastning av produkt- og sikkerhetsdatablad.
For flere og oppdaterte filmer se vår nettside: 

www.heydi.no/film

avrETTIng 
Avretting og innstøping av varmekabler eller 
vannbåren varmegulv. Se vår brosjyre "Hey’di 
Rett&Slett" for mer informasjon.

SparkLIng av FaLL 
Sparkling av fall i dusjsonen. Se vår brosjyre 
"Hey’di Rett&Slett" for mer informasjon.

MEMbran 
Sikkert våtrom med Hey’di K10 membran og 
Hey’di Membrandetaljer.

FLISLEggIng 
Flislegging av våtrom. Gulv og vegg.

FugIng 
Fuging av våtrom. Gulv og vegg.
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InnDELIng av våTroMMET

Våtsone

Våtsone Våtsone

0,
5m

0,
5m

1,0m
Tørr-sone

1,0m

Tørrsone

Gulv på bad er alltid våtsone

0,
5m

Fig. viser at rommet deles inn i våt og tørr sone.

oppbYgnIng av guLv og vEgg

Varmekabel

Hey'di Rett på Gulvet

Membran, Hey'di K10

Hey'di Semfix, flislim

Hey'di Mykfuge av 
celleplast

Hey'di Silikon

Hey'di Stålnett

13mm 
gipsplate

Membran, 
Hey'di K10

Veggflis

Gulvflis

HEY'DI våTroMSSYSTEM
SIkkErT våTroM
Hey’di våtromssystem består av Hey’di K10 påstrykningsmembran,  
Hey’di Dampsperre, Hey’di KZ primer, Hey’di Sikkerhetsduk og Hey’di 
Membrandetaljer. Hey’di Våtromssystem er testet iht. ETAG 022. 
Ved å følge våre leggeanvisninger vil man oppfylle gjeldende krav til 
våtrom i Norge. 

vEgg: Vår generelle anbefaling er at man ikke 
deler våtrommet i våt og tørr sone men påfører 
Hey’di K10 membran i hele våtrommet, og alltid 
hvis våtrommet er under 10 m2. Velger man 
å dele rommet i våt og tørr sone, se fig. ”Inn-
deling av våtrommet” skal Hey’di K10 anvendes i 
våtsonen mens Hey’di KZ eller Hey’di Damp-
sperre påføres i tørr sone. Der tørr sone er mot 
yttervegg eller kaldt rom skal det alltid benyttes 
Hey’di Dampsperre med min. 200 gr. pr. m2  for 
å oppnå en damptetthet på 10 sd meter. 
Der man påfører Hey’di Dampsperre er det 
overflødig å prime med Hey’di KZ. 

I områder med intensiv vannpåkjenning for 
eksempel offtentlige badeanlegg, hoteller, idretts-
anlegg m.m. anbefales det å benytte en kombi-
nasjon av Hey’di Dampsperre og Hey’di K10 for 
å øke dampmotstanden. Denne kombinasjonen 
bør også benyttes der man ikke kjenner til om 
det er montert diffusjonssperre i veggen tidligere.  

Ved et forbruk pr. m2 på 200 gr. Hey’di Damp-
sperre og 2 kilo Hey’di K10 vil dampmotstanden 
ligge på mellom 35 og 40 sd/m.

For å oppnå 1 mm tykkelse og en damptetthet 
på 10 sd meter må forbruket være ca 2 kilo pr. 
m2.

guLv: Hele gulvet er våtsone og skal påføres 
Hey’di K10 membran med Hey’di Sikkerhets-
duk på hele flaten.

NB! Ved underliggende membran og påstøp bør 
påstøpen alltid påføres Hey’di K10 membran i 
dusjsonen.
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HEY'DI våTroMSYSTEM
prIMIng og MEMbran

7

1. prIMIng

2

6

3 41

5

2. InnvEnDIg og uTvEnDIg HjørnE

Sementbaserte underlag primes med 1 strøk Hey’di KZ tynnet med vann i forholdet 1 del Hey'di KZ og 3 deler vann, trebaserte underlag 
primes med ufortynnet Hey’di KZ.

Rengjør overflaten Bland Hey’di KZ med vann

Påfør Hey’di K10 i hjørne Hjørnet strykes inn i membranen Påfør igjen Hey’di K10 Påfør Hey’di K10 på hjørnet

Hjørnet strykes inn i membranen Påfør Hey’di K10 over mansjetten

Påfør primeren på hele veggen

Påfør rundt alle rørgjennomføringer Husk å prime alle flater som skal flislegges Prime gulvet til slutt

Alle hjørner smøres inn med Hey’di K10 membran og påføres Hey’di Innvendig- eller utvendig hjørne. Dette skal da igjen smøres inn med 
Hey’di K10 membran.

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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3. HEY'DI FLEXbånD

På alle rørgjennomføringer på gulv og vegg skal det benyttes Hey’di Rørmansjetter som skal smøres inn med Hey’di K10 membran. Det finnes 
ulike størrelser på mansjettene. Se produktbeskrivelse. Mansjetten skal sitte tett på røret. Rørgjennomføringer skal være godt fastmontert.

Alle overganger mellom gulv/vegg og hjørner skal smøres inn med Hey’di K10 membran og påføres Hey’di Flexbånd eller Hey’di Sikkerhets-
remse. Vi anbefaler alltid at man i trehus benytter Hey’di Flexbånd i overgang gulv/vegg  da det her kan oppstå større bevegelser. 

Mål til lengden på Hey’di Flexbånd Påfør Hey’di K10 i overgang gulv/vegg Trykk flexbåndet inn i membranen Påfør Hey’di K10

Påfør Hey’di K10 på alle overganger Og i hjørner

Påfør Hey’di K10 på veggen og røret Tre på rørmansjetten Påfør Hey’di K10 på mansjetten

2 3 41

4. HEY'DI SIkkErHETSrEMSE

Påfør Hey’di K10 på alle plate skjøter Trykk inn Hey’di Sikkerhetsremse Påfør Hey’di K10 Alle skjøter skal behandles

Hey'di Sikkerhetsremse benyttes til alle plateskjøter og overganger. Brukes Hey'di Sikkerhetsduk på hele veggen er dette unødvendig.

HEY'DI våTroMSYSTEM
MEMbranDETaLjEr og MEMbran

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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6. HEY'DI SIkkErHETSDuk

Bruk godt med Hey’di K10 Påfør Hey’di K10 på hele veggen

Påfør Hey’di K10 på gulvet/røret Tre på mansjetten Påfør Hey’di K10

Stryk inn Hey’di Sikkerhetsduk Påfør Hey’di K10 på sikkerhetsduken

På alle veggflater Tilpass duken hvor nødvendig Bruk godt med Hey’di K10

Hey’di K10 påføres fyldig med rull over hele veggflaten i 2 eller flere omganger.  For enkelt å oppnå  kravet om 1 mm tørr filmtykkelse i en 
arbeidsgang anbefales det å benytte Hey’di Sikkerhetsduk på vegg, på samme måte som gulvet. Da er det unødvendig å legge Hey’di 
Sikkerhetsremse over plateskjøtene.

Alle rørgjennomføringer på gulv og vegg skal smøres inn med Hey’di K10 og påføres Hey’di Rørmansjett. 
Dette skal da igjen smøres inn med Hey’di K10.

HEY'DI våTroMSYSTEM
MEMbranDETaLjEr og MEMbran

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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9. HEY'DI SIkkErHETSDuk

8. HEY'DI SLukManSjETT

Påfør Hey’di K10 rundt sluket

Dagen etter festes klemmringen

Tilpass Hey’di Sikkerhetsduken

Benytt duken på hele gulvet... ...med Hey’di K10 membran Påfør godt med Hey’di K10 membran Ferdig resultat!

Påfør Hey’di K10 på gulvet Stryk duken inn i membranen Påfør Hey’di K10 på duken

Følg instruksjonen fra slukleverandøren Påfør et siste strøk rundt klemringen

Bruk rikelig med Hey’di K10 Trykk slukmansjett inn i membranen Påfør Hey’di K10

Sluk skal smøres inn med Hey’di K10 membran og påføres Hey’di Slukmansett, dette skal da igjen smøres inn med Hey’di K10 Membran.
NB! Klemmringen må festes dagen etter når membranen har herdet og sitter godt til underlaget. NB! Skru klemringen forsiktig til sluket.

guLv: Rull på et fyldig strøk med Hey’di K10 membran på gulvet. Hey’di Sikkerhetsduk rulles fortløpende inn i den våte massen. 
Sørg for at duken presses godt ned i Hey’di K10 membran, ved hjelp av glatt sparkel e.l. For å legge på tilstrekkelig mengde membran 
anbefales det å rulle Hey’di K10 membran på tvers av første utrulling, før duken legges i. Andre strøk Hey’di K10 påføres umiddelbart 
med samme metode som første strøk. Sørg for at duken mettes helt. Se vår Hey’di K10 membran film på www.heydi.no/film.

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/filmHEY'DI våTroMSYSTEM

MEMbranDETaLjEr og MEMbran
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Forbruk FLISLIM  
og FugEMaSSE
vIkTIg å vITE oM FLISLIM
Det er viktig at det benyttes tilstrekkelig flislim, spesielt på bevegelige 
underlag som tre, varme gulv m.m. I tillegg til å holde flisene på plass, 
er flislimets oppgave å oppta bevegelser i underlaget. Kontroller at 
flisens bakside er 100% dekket med lim. Flisene skal «flyte» i limsjiktet 
og aldri være i direkte kontakt med underlaget. 

Flislimet skal påføres med glattsiden av tannsparkelen. Små flater tannes 
opp etter hvert, slik at flisene hele tiden kan legges i ferske limribber 
uten hinne (skinnherding). Forbruk avgjøres av sparkelens tannstør-
relse. For å oppnå en god og sikker flismontering er det viktig å velge 
tannsparkel med riktig tannstørrelse. Limkammens form har også stor 
betydning.  Buete limkammer gir flere fordeler fremfor firkantede - se 
illustrasjon.

8x8 mm

6x6 mm
Fliser m. glatt bakside på jevnt 
underlag, max. �isformat20x20 cm 
eller 15x30 cm
Forbruk pr. m2: Ca 3 kilo

Fliser m. glatt bakside på jevnt 
underlag, max. �isformat 30x30 cm
Forbruk pr. m2: 4 - 4,5 kilo

Fliser m. glatt bakside på jevnt 
underlag, max. �isformat 20x20 cm 
eller 15x30 cm
Forbruk pr. m2: Ca 3 kilo

Fliser m. glatt bakside på jevnt 
underlag, max. �isformat 30x30 cm
Forbruk pr. m2: 4 - 4,5 kilo

Fliser med knastet eller rillet 
bakside på jevnt underlag, 
max. �isformat 30x30 cm
Forbruk pr. m2: 6 - 7 kilo

Til �iser over 30x30 cm benyttes 
Hey’di Flytlim utlagt med 
stålsparkel med avrundet tanning
Forbruk pr. m2: 7 kilo

5x10 mm (tilsvarer 6x6 �rkant-tanning)

6x12 mm (tilsvarer 8x8 �rkant-tanning)

10x20 mm (tilsvarer 10x10 �rkant-tanning)

15x20 mm

Buet tanning
Limkammens over�ate: 100 %
Skinnherdingsområde: 22 %

Limkam Skinnherdingsområde

Firkantet tanning
Limkammens over�ate: 100 %
Skinnherdingsområde: 66 %

Skinnherding oppstår der limlaget er tynt og nedsetter �isens vedheftsevne.
Skinnherdingsområdet reduseres til 1/3 på halvrunde limkammer.

Limkam Skinnherdingsområde

TEgnForkLarIng TIL nS-En 12004
C1 - sementbasert flislim med vedheft på min. 0,5 Mpa 
C2 - Sementbasert flislim med vedheft på min. 1 Mpa
F - Hurtigherdende lim med vedheft på min. 0,5 Mpa etter 6 timer
T - Sigefritt lim, skal sige maks. 0,5 mm på vertikal flate
E - Lim med lang åpen tid, flisene skal kunne justeres i 30 minutter 
S1 - Fleksibelt lim, skal tåle inntil 2,5 mm nedbøyning i deformasjonstest
S2 - Høyfleksibelt lim, skal tåle inntil 5 mm nedbøyning i deformasjonstest

165cm

Rommets bredde er 165 cm. Valgt flis 20x20 cm (inklusive fug på 
2 mm). Du deler rommets bredde på flisbredden, hvilket gir 7 fliser og 
en rest på 15 cm. Kapp det nødvendige antall fliser tilpasset restbredden 
delt på to (7,3 cm + 2 mm fuge). Gjenta samme operasjon for 
romdybden.

EkSEMpEL på uTrEgnIng og kuTTIng av FLISEr:

Forbruk FugEMaSSE, Ca. kILo pr. M2

FugEbrEDDE 2 MM 3 MM 5 MM 8 MM 10 MM

FYgEDYbDE 2 5 8 4 7 10 6 10 12 6 10 12 10 15 20

11x11 cm flis 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 1,5 2 1,5 2,5 2,9 3 4,5 6

10x20 cm flis 0,15 0,25 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2 1,5 1 2 2,2 2,5 3,5 4,5

15x15 cm flis 0,15 0,25 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 1,05 1,25 1 1,7 2 2,5 3,5 4,5

20x20 cm flis 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,75 1 0,75 1,2 1,45 1,5 2,5 3

30x30 cm flis 0,05 0,1 0,15 0,15 0,2 0,25 0,3 0,45 0,5 0,45 0,6 0,75 0,8 1,2 1,5
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TørrE roM
unDErLag ForarbEID FLISLIM
Vegg

Ubehandlet gips, puss og utherdet betong 
(eldre enn 28 døgn)

Puss og betong primes med Hey’di KZ eller Hey’di 
Spesialprimer

Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Uniflex, Hey'di 
Proff

Spon og trefiberplater. Platene må være montert 
forskriftsmessig

Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer Hey’di Multifix, Hey’di Uniflex

Malte flater, laminatplater m.m. Lettslipes og vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Multifix, Hey’di Semfix

Gamle fliser (på stabile underlag) Vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Semfix, Hey’di Multifix

Gulv

Ubehandlet gips, påstøp og utherdet betong
(eldre enn 28 døgn) Hey'di avrettingsmasser

Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Proff, Hey’di Flytlim

Fersk betong* Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer Hey’di Multifix

Spon og trefiberplater.
Platene må være montert forskriftsmessig

Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer Hey’di Multifix

Vinylbelegg, malte flater m.m Lettslipes og vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Multifix, Hey’di Semfix

Gamle fliser (på stabile underlag) Lettslipes og vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Flytlim

NB! Til storformat fliser velges 
Hey’di Flytlim

* Ved flislegging av større flater nystøpt betong bør systemet Hey’di Klar Bane benyttes. Se egen beskrivelse på www.heydi.no

Vindfang og inngangspartier bør behandles som våtrom.

våTroM
unDErLag ForarbEID FLISLIM
Vegg

Gips, puss og utherdet betong
(eldre enn 28 døgn)

Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Proff, 

Fersk betong Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Multifix

Spon- og trefiberplater. Platene må være montert 
forskriftsmessig

Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Multifix

Malte flater, laminatplater m.m Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Multifix, Hey’di Semfix

Gamle fliser (på stabile underlag) Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus

Gulv

Påstøp og utherdet betong
(eldre enn 28 døgn) Hey’di avrettingsmasser

Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Proff, Hey’di Flytlim

Fersk betong Se egen beskrivelse side 10-13 Hey’di Multifix

Vinylbelegg, malte flater m.m Lettslipes og vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Multifix, Hey’di Semfix

Gamle fliser (på stabile underlag) Lettslipes og vaskes med Hey’di Grunnrens Hey’di Semfix, Hey’di Semfix 
+Plus, Hey’di Flytlim

NB! Til storformat fliser velges 
Hey’di Flytlim

uTEarEaLEr
unDErLag ForarbEID FLISLIM
Puss og utherdet betong Priming, gysing eller membran Hey’di Cemflex Hey’di Flytlim. (Uansett størrelse 

på flis). Alt. Hey’di Semfix med 
dobbeltliming. Dvs. flislim både 
på underlag og flis.
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FLISLEggIng
MoSaIkk på guLv MED FaLL
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DET Du TrEngEr For  
å FLISLEggE
• Hey’di flislim
• Hey’di Målebøtte/Blandebøtte
• Hey’di Universalmixer
• Hey’di Fliskryss/Fugesnor
• Egnet fliskutter
• Riktig tannsparkel
• Måleutstyr/krittsnor/laser

FLISLEggIng av guLv  
MED FaLL 
Mål til gulvet og prøvelegg flisene. 
Marker gulvets to midtlinjer, og 
fordel flisene symmetrisk i forhold 
til disse slik at smale flisstriper langs 
veggene unngås eller blir dekket av 
inventar. Der det benyttes gulv- og 
veggfliser med lik størrelse bør 
fugene flukte. Plasser en rettholdt 
parallelt med den ene midtlinjen, 
og legg første flisrekke mot brettet. 
Monter alltid flisene fra midten 
og ut mot veggene. Man kan også 
tørrlegge flisene før man starter 
monteringen.

Hell riktig vannmengde i blande-
bøtta og bland flislimet til riktig 
konsistens.

Limet trekkes ut med den glatte 
siden av en tannsparkel. Viktig! 
Ikke legg ut mer lim enn at flisene 
kan monteres før limet skinnherder.

Tannsiden av sparkelen
trekkes gjennom limet. Hold 
sparkelsen i 75-90º vinkel.

Flisene legges ut fortløpende. 
Flisene presses inn i limet slik 
at full limdekning oppnås. På 
gulv kan man benytte en gummi- 
hammer og slå flisene på plass 
med lette slag. Lik fugebredde og 
vannrett og loddrett montering 
oppnås ved hjelp av fugesnor eller 
fliskryss. Fugesnoren fjernes når 
flislimet er avbundet, kryssene 
fuges inn. Flisekryss skal ikke 
benyttes på gulv.

Mål til alle fliser underveis og 
bruk riktig verktøy for tilpass-
ing av flisen. Kontroller med en 
rettholdt, loddestokk eller laser at 
flisene ligger i samme nivå. Lim 
som fyller mer enn halve fugen 
må fjernes fortløpende. Forsett til 
hele gulvet er ferdig flislagt.

Det du trenger for å gjøre jobben

Påfør flislimet Glatt ut limet på gulvet Tann opp limet Legg ut flisen

Trykk flisen lett ned i limet Mål til og tilpass flisen underveis Bruk egnet verktøy Arbeid i soner til gulvet er ferdig

Prøvelegg flisene før limingMål til og merk opp gulvet Bland flislimet etter beskrivelsen

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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FLISLEggIng
STorFLIS på guLv

FLISLEggIng av guLv 
Mål til gulvet og prøvelegg flisene. 
Marker gulvets to midtlinjer, og 
fordel flisene symmetrisk i forhold 
til disse slik at smale flisstriper langs 
veggene unngås eller blir dekket av 
inventar. Der det benyttes gulv- og 
veggfliser med lik størrelse bør 
fugene flukte. Plasser en rettholdt 
parallelt med den ene midtlinjen, og 
legg første flisrekke mot brettet. 

Monter alltid flisene fra midten 
og ut mot veggene. Man kan også 
tørrlegge flisene før man starter 
monteringen.

Hell riktig vannmengde i blande-
bøtta og bland flislimet til riktig 
konsistens. Limet trekkes ut med 
den glatte siden av en tannsparkel. 

Viktig! Ikke legg ut mer lim enn 
at flisene kan monteres før limet 
skinnherder.

Tannsiden av sparkelen trekkes 
gjennom limet. Hold sparkelsen 
i 75-90º vinkel. Flisene legges ut 
fortløpende. Flisene presses inn 
i limet slik at full limdekning 
oppnås. På gulv kan man benytte 
en gummihammer og slå flisene 
på plass med lette slag. Lik fuge-
bredde og vannrett og loddrett 
montering oppnås ved hjelp av 
fugesnor eller fliskryss. Fuge-
snoren fjernes når flislimet er 
avbundet, kryssene fuges inn. 
Fliskryss skal ikke benyttes på 
gulv.

Mål til alle fliser underveis og 
bruk riktig verktøy for tilpass-
ing av flisen. Kontroller med en 
rettholdt, loddestokk eller laser at 
flisene ligger i samme nivå. 

Lim som fyller mer enn halve fugen 
må fjernes fortløpende. Forsett til 
hele gulvet er ferdig flislagt.

Planlegg og mål til alle rør og sluk Påfør flislimet i soner

Legg ut flisen Bruk egnet verktøy

Bruk egnet verktøy

Bruk egnet verktøy Press flisen lett inn i flislimet Rengjør flisen/fugene underveis Repeter til ferdig arbeid!

Påfør lim under sluket Lim sluket i plan med flisen Mål til alle hull underveis

Juster flisene Tilpass flisene til sluket

Prøvelegg flisene før liming Mål til og merk opp gulvet

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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FLISLEggIng
vEgg

Påfør limet på veggen

Kontrollmål underveis

Limet glattes utover veggen

Mål til og tilpass flisen underveis

Tann opp med riktig tannsparkel Trykk flisen lett inn i limet

Bruk egnet verktøy til kuttingBruk fliskryss/snor for riktig avstand

Bruk egnet verktøy

Trykk flisen lett inn i limet

Prøv flisen før liming

Kontrollmål underveis

Arbeid videre i soner

Prøv flisen før liming

Tann flislimet med riktig tannsparkel

Fortsett til ferdig vegg

FLISLEggIng av vEgg 
Hovedprinsippet er at flisene 
fordeles symmetrisk over flatene, fra 
midten og ut mot kantene. Merk 
av loddrett midtlinje på veggen. 
Fra gulvets laveste punkt måles 
minimum en flishøyde inkl. fugen 
og merk en linje med krittsnor som 
andre flisrekke kan begynne på. 
Benytt laser/vater.

For å unngå smal flisstripe mot 
taket, må avstand til tak måles før 
linjen merkes. Start enten med en 

flisrekke på hver side eller på midten 
av midstreken, avhengig av hvilken 
løsning som gir penest resultat. 
Unngå smale flisstriper mot hjørn-
ene, eller legg dem der hvor de blir 
skjult av innredning.

Limet trekkes ut med den glatte 
siden av en tannsparkel. Viktig! 
Ikke legg ut mer lim enn at flisene 
kan monteres før limet skinnherder. 
Tannsiden av sparkelen trekkes 
gjennom limet. Hold sparkelsen i 
75 - 90º vinkel.

Flisene legges ut fortløpende 
og presses inn i limet slik at full 
limdekning oppnås. På vegg kan 
man benytte en gummihammer 
og slå flisene på plass med lette 
slag. Lik fugebredde og vannrett 
og loddrett montering oppnås ved 
hjelp av fugesnor eller fliskryss. 
Fugesnoren fjernes når flislimet er 
avbundet, kryssene fuges inn.

Mål til alle fliser underveis og 
bruk riktig verktøy for tilpass-
ing av flisen. Kontroller med en 
rettholdt, loddestokk eller laser at 
flisene ligger i samme nivå. Lim 
som fyller mer enn halve fugen 
må fjernes fortløpende.

Fortsett til hele veggen er ferdig 
flislagt.

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film
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FugIng 
Når limet er herdet påføres fuge-
masse med gummisparkel eller 
fugebrett. Påfør massen diagonalt 
over fugene. Såsnart fugemassen 
er overflatetørr, men fortsatt bear-
beidelig, vaskes overflaten med en 
godt oppvridd svamp som skylles
ofte. 

Pass på at fugene ikke graves
ut ved å trykke svampen for hardt 
mot overflaten. Når fugene er 
faste, men ennå ikke utherdet, 
poleres overflaten med en rense-
pute, myk klut e.l. til flisene er 
rene og fugene jevne. 

Fugeslam på fliser eller i fuger kan 
vaskes bort med Hey’di Klinker-
rens tidligst dagen etter fuging.
I fuger hvor det kan være beveg-
else og i overganger mellom fliser 
og andre materialer, skal det fuges 
med Hey’di Silikon. 
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FugIng
guLv og vEgg
FugIng av vEgg

FugIng av guLv

Det du trenger for å gjøre jobben

Rengjør verktøyet ofte

Påfør fugemassen på gulvet Vask fugene med en fuktig svamp

Påfør fugemassen på veggen

Vask fugene med en fuktig svamp

Gni den ned i fugene med fugebrett

Rengjør verktøyet ofte

Gni den ned i fugene med fugebrett

Vask hele veggen

Fug ferdig en flate om gangen

Hele gulvet må vaskes fortløpende

Fug en vegg om gangen

Ferdig resultat!

Ferdig resultat!

SE FILMEn!
Skann denne koden med mobilen 
din og se den direkte på telefonen 
eller se filmen på heydi.no/film

Hey’di Washboy anbefales  
ved større flater.
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HEY'DI FILMEr 
Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger  
og for nedlastning av produkt- og sikkerhetsdatablad.

Hey’di filmer 
For flere og oppdaterte filmer se vår nettside: 

www.heydi.no/film

HEY'DI rETT på guLvET Turbo 
Fiberarmert, sementbasert, hurtigherdende, 
selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs-
bruk. 5-50 mm.

HEY'DI FIbErpuSS 
Puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker og 
sementbasert underlag.

HEY'DI rapID EX 
Hurtigherdende ekspanderende mørtel.

HEY'DI STorMurIng 
Fiberarmert ”gjør det selv” multimørtel til mur-, 
puss- og reparasjon. Smidig - enkel i bruk - sitter 
som et skudd.
 

HEY'DI k10 MEMbran 
Flytende membran til fuktisolering i våtrom.

HEY'DI TroLLkraFT 
Sprengsement for oppsprekking og deling av 
stein, fjell og betong. Sikkert - Ufarlig - Lydløst.

HEY'DI k11 
Vanntett sementbasert slemming for mur og 
betongkonstruksjoner. Grunnmur - basseng - 
cisterner m.m.
 

HEY'DI FLYTLIM 
Meget fleksibelt, vannfast og frostsikkert  
sementbasert lim for keramiske fliser.



Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner 
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01 
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Trykk: Flisa Trykkeri A
S. 10 000. 06.14


