ARDEX
VÅTROMS-SYSTEM

Monteringsveiledninger
for slukløsninger med:
• Blücher
• Serres
• Joti
Sammenkobling av sluk og membran er en av de mest
kritiske detaljene i oppbyggingen av et tett våtrom.
Ansvaret for at sammenkoblingen blir tett, ligger både hos
rørlegger og membranlegger.
Det er viktig at rørleggeren leverer/monterer sluk som er
egnet for sammenkobling til smøremembran.

Montering av slukmansjett (SSB 35) til
Blücher-sluk med ARDEX 8+9 og ARDEX S 1-K
Forarbeid:
Før monteringen starter skal slukristen taes ut av sluket.
Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-, mørtelrester og andre
vedheftsfientlige elementer.
Rengjøring/avfetting:
Slukets flens renses grundig med f eks. rødsprit og en ren fille,
før membranen påføres.
Sluket er satt inn med en olje som er svært vedheftsfientlig.
Membranpåføring – første strøk:
Når flensen har tørket etter rengjøringen, påføres
rikelig med membran rundt sluket og på
slukflensen.
Montering av slukmansjett:
Slukmansjetten legges i den
fortsatt våte membranen.

Tilpassing av slukmansjett:
Skjær hullet i slukmansjetten noen millimeter større enn åpningen i sluket
med en Stanley-kniv el lignende.
Dersom hullet er for lite vil det senere bli vanskelig å montere slukristen.
Festing av slukmansjett:
Press mansjetten godt ned i den våte membranen med hånden og
et egnet verktøy, slik at alle luftbobler mellom mansjett og underlag
presses ut.
Det er viktig at mansjetten ”følger flensens profil”.
Membranpåføring – andre strøk:
Påfør andre strøket med membran når første strøket
er tørt, og slukmansjetten er limt fast.

Montering av slukrist:
Når siste strøket er tørt/gangbart og slukristen
montert, er gulvet klart for flislegging.
Slukristen kan justeres noe i høyden.

Montering av Serres slukmansjett
med ARDEX 8+9
Forarbeid:
Ta klemringen ut av sluket. Kontroller samtidig at den grå gummipakningen
sitter som den skal.
Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-, mørtelrester.
Membranpåføring – første strøk:
Påfør rikelig med membran rundt sluket, slik at undersiden av
slukmansjetten blir dekket fullstendig med membran når den
monteres. ARDEX 8+9 er best egnet for montering av mansjetten.
Montering av slukmansjett:
Legg slukmansjetten ned i den fortsatt våte
membranen.

Ved hjelp av et egnet verktøy
presses slukmansjetten godt
ned i den våte membranen.

Montering av klemring:
Klemringen skal presses på plass med den medfølgende
plastristen, som legges på klemringen.

Montering av klemring:
Klemringen presses på plass ved å tråkke på plastristen med
skohælen.
Når klemringen er på plass, kan plastristen fjernes.
Etterjustering av slukmansjett:
Etter at klemringen er montert, skal slukmattens
flens igjen presses ned i den våte membranen
med et egnet verktøy.
Til slutt glattes membranen i høyde med
mansjettens overflate.

Membranpåføring – andre strøk:
Når første strøk med membran er tørt, og
slukmansjetten er limt fast, påføres andre
strøket med membran.
Når siste strøket er tørt/gangbart, er gulvet
klart for flislegging.

Montering av slukmansjett (SSB 35) til
Joti-sluk med ARDEX 8+9 og ARDEX S 1-K
Forarbeid:
Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-,
mørtelrester og andre vedheftsfientlige elementer.
Flensen renses med rødsprit, og rubbes lett med
sandpapir.

Skjær hull i mansjetten.

Membranpåføring – første strøk:
Påfør rikelig med membran på flensen og
på gulvet rundt sluket, slik at undersiden
av slukmansjetten blir dekket fullstendig
med membran når den monteres.
Festing av slukmansjetten:
Press mansjetten godt ned i den våte membranen med
et egnet verktøy, slik at alle luftbobler mellom mansjett
og underlag presses ut.
Membranpåføring – andre strøk:
Påfør andre strøket med membran når første
strøket er tørt, og slukmansjetten er limt fast.
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Montering av slukrist:
Når siste strøket er tørt/gangbart
kan slukristen monteres.

