
KATEPAL VATTENISOLERING
FÖR BALKONGER
Monteringsanvisning

MONTERING AV YTPAPP
Inled montering av ytpapp genom att skära våder med lämpliga
mått ur rullen (samma längd som underlagspappen). Placera
våden så att klisterkanten på ovansidan ligger i den riktning som
täckningen sker.

A. När du börjar i samma kant som monteringen av under-
lagspappen, placera ovansidan med klisterkant bredvid under-
lagspappens fog ”kant i kant” och kanten med sandytan 120
mm över balkongkanten. Vådens övre kant riktas i jämn höjd
med trekantslistens övre kant (alltså 20-30 mm under den övre
kanten på underlagspappen), varvid den nedre ändan går 20-
30 mm över balkongkanten. Underlagspappen rullas halvvägs
ihop (bild 9) . Skyddsfolien på pappytan skärs av med en vass
knivspets (vinkelrätt längs hela pappbredden) och skyddsfolien
på underlagspappens undersida skärs så nära samma ställe
som på ovansidan som möjligt. Underlagspappens skyddsfolie
från den synliga ändan avlägsnas helt och från ytpappen sam-
tidigt som den rullas ut. Luft får inte lämna mellan pappen när
ytpappen rullas upp. Den andra ändan av ytpappen rullas ihop
på samma sätt, skyddsfolierna avlägsnas och pappen rullas ut
(bild 10) . Följande våd placeras så att den överlappar före-
gående våd 120 mm. Våden ska täcka klisterkanten helt på den
föregående vådens ovansida. Rulla våden på samma sätt som
den föregående våden (bild 11) . När du fäster den här och de
följande våderna skär av också skyddsfolien på den föregående
våden och avlägsna skyddsfolien som ligger mellan pappen.
Efter att du har fäst pappen skär bort delarna som går över
balkongkanten.

Fortsätt på samma sätt till andra sidan på balkongen. Den sista
våden skärs av på samma sätt som underlagspappen.

B. Monteringen kan också inledas från andra sidan varvid
pappkanten med skiffer riktas mot takfotplåtens kant.
(OBS! Klisterkanten får inte ligga på en fog i underlagspappen!).
Fortsätt annars på samma sätt som i alternativ A.

Vid pelare och räckstolpar gör på samma sätt som med
underlagspappen, men det snitt som skärs från ytpappens
kant får inte skäras på samma ställe som snittet i under-
lagspappen (50-100 mm).

UPPFÖRINGAR VID VÄGGAR OCH STOLPAR
Därnäst utförs uppföringar vid väggar med ytpappen.
Skär ut remsor i lämplig bredd av ytpappen. Uppförings-
pappen ska sträcka sig 50-100 mm på balkongytan och
ca. 300 mm upp på väggen (bild 12) . Vid dörr skärs den
övre kanten i samma höjd som tröskeln. Fästningen av
uppföringarna i den övre kanten säkras genom att spika
den övre kanten med 150-200 mm mellanrum ca. 20 mm
från den övre kanten fast i underlaget med pappspik eller
tunnplåtsskruvar. Den övre kanten täcks med en plåtlist,
om den inte ligger bakom väggbeklädnaden.

Vattenisoleringens täthet vid foten av räckstolpar och
andra pelare säkras. Vid runda stolpar används runda
genomföringstätningar (om möjligt) och vid fyrkantiga
stolpar görs tätningen av tätningsbitar som skärs ut av
ytpappen (bild 13) , uppföringshöjd 100-200 mm
(bild 14) . Om det inte finns lämpliga tätningsflänsar för
stolparna eller du inte lyckas få flänsen på plats kan du
göra tätningen med en pappremsa som du skär med
kamaktiga snitt (bild 15) . Avståndet mellan snitten
(tätheten) beror på stolpens diameter.

Till slut (vid behov) i knutar och hörn samt vid foten av
räckstolpar o.a. pelare tätas pappfogarna med Tätklister
K-36.
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