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Anvisning för tätskikt kring Tapwell,  
Läckagesäkringsbox T-Box 2

1

2

3

4

Förbehandling
Underlaget primas med Alfix Vattenspärr eller  
Alfix PlanemixPrimer allt efter typen av underlag/ 
tätskiktssystem. 
 
Boxens lock får inte primas! 

Evt. primer på locket skall därför avlägsnas omedelbart.  

Boxens lock rengöras med T-Sprit/T-Röd för att säkra 
maximal vidhäftning med  
Alfix Seal-Strip. 

Försegling mot T-Box 2 hålls minimum 40 mm 
från boxens innerkant. 

Fri ytan kan evt. 
markeras med tejp. 

Försegling 
T-Box 2 skall förseglas med Alfix Seal-Strip mot 
markeringen, jämnt fördelad mellan vägg och boxens lock.

Alfix Seal-Strip anpassas med min 20 mm överlapp i hörn och  
pressas hårt mot underlaget.

Undvik veck och kanaler.

Inledning 
Boxen monteras enligt Tapwell’s
monteringsanvisningar.

5 Överpensling
Förseglingen överpenslas med Alfix Tätningsmassa, för att 
säkra att alla skarvar är täta.
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Tätskikt utförs med Alfix Folie system eller Alfix Rollade system 
enligt Alfix anvisningar: 

Klik här: Alfix Foliesystem

Klik här: Alfix Rollade system!
Underlaget primas med Alfix PlaneMixPrimer 1:6 för att reglera underlagets 
sugförmåga – låt torrka! 
Alfix Våtrumsmatta Pro anpassas till min 50 mm överlap mot förseglingen.   

För montering av Alfix Våtrumsmatta Pro används Alfix 2K Tätningsmasa. 
Tätningsmassan kan efter behov tillsättas upp till 5 % rent, kallt vatten                                                                                        
Alfix 2K tätningsmassan påförs med lämplig roller eller fintandad spackel.

Åtgång: ca. 0,5 kg/m².

Tätskikts arbetet utförs strikt enligt Alfix anvisninger.

Montera våtrumsmattan i den blöta tätningsmassa, med 50 – 100 mm 
överlap.

Gnugga och trycka våtrumsmattan ned i tätningsmassan med mjuk, slätt 
plast-/gummispackel eller annat lämpligt verktyg. 
Undvik veck och luftfickor.

Påför enbart tätningsmassa till en våd i taget och jämna överskjutande 
tätningsmassa i skarvar med pensel eller roller. 

Ta bort skyddstejpen.

Underlaget primas min. 2 gånger med Alfix Vattenspärr.    
1. rollning utspädd med vatten 1:3, sen outspädd 
Åtgång: Min 0,2 liter / m²

Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa appliceras i min 1 mm tjocklek.
Arbetet utförs bäst med 4x4 mm tandad spackel eller lämplig roller i 2-3 
rollningar. 
Tätningsmassan appliceras enda fram till boxens fri yta, 40 mm från lockets 
innerkant.    

Åtgång: 2K Tätningsmassa - Ca. 1,5 kg/m²
Åtgång: 1K Tätningsmassa - Ca. 1,5 kg/m²

Tätskikts arbetet utförs strikt enligt Alfix anvisninger.

Alfix Folie system

Alfix Rollade system

Hänvisningar
Montering av plattor utförs med: Alfix LetFix less dust, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix, Alfix QuickFix Premium eller  
Alfix CombiquickFix. Fästmassan väljs efter vilken typ plattor som ska monteras.

Fogning utförs med Alfix Finefuge - CeraFill 5,  Alfix UniversalFuge - CeraFill 10, Alfix QuickFuge - Premium 8 eller  
Alfix C2 Epoxy beroende på vilka plattor som monteras.

Generelt: Vid plattsättningsarbete hänvisar vi till: 
• Alfix hemsida – www.alfix.com
• Alfix vägledningar -  https://www.alfix.com/se/vejledninger
• Produktinfo samt emballage för de använda produkterna 

Produktinfo samt säkerhetsdatablad kan hittas på vår hemsida, via QR kod på förpackning eller i vår Alfix app för: iOS och 
Android.

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/Alfix-Folie-System_04-2021.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/Alfix_RolladeSystem_06-2021.pdf

