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Montering System Platon® på insida vägg 
under mark Platon Multi

En lösning när det är svårt att gräva upp eller när utvändig åtgärd ska utföras senare.
Lösningen stoppar inte fukttransport av markfukt som våra utvändiga lösningar gör, men skyddar innerbeklädnaden, reglar, 
paneler, gips mm. mot fukten och kan leda bort den genom luftspalten.
System Platon® på insidan utesluter inte behovet av eventuell omläggning av dräneringsrör.

Denna lösning är lämplig vid mindre fuktproblem i väggar.
Här används Platon Multi matta ur golvprogrammet.
Platon Multi monteras direkt på den obehandlade väggen och fästs i överkant.
Luftspalten ventileras både mot tak och golv.
Observera att det inte rekommenderas att värmeisolera för mycket på insidan av källarväggen.
Platon Multi på insida vägg går utmärkt att kombinera med Platon Golv.

Montering System Platon® 
på källarväggens insida

Det här behöver du:
- Platonmatta Multi
- Platon Skarvband
- Platon Fogband
- Platon Förseglingsband
- Platon G-Primer
- Isola Murfolie

Förberedelser
Se till att väggen är ren från organiskt material (trä,
papper o.d.) och borsta rent med stålborste. Finns
mögelskador skall dessa saneras med mögeldödande
medel. Rinner det in vatten genom väggen skall
dräneringen ses över och ev läggas om. System
Platon® används endast i mindre omfattning på väggdelar
ovan mark.

Montering
Den första våden monteras vågrätt överst på
väggen med 10 mm avstånd mellan tak och
Platon Multi. Spika i 4 knoppraden från tak med ett infästnin-
gasavstånd på cc - 40 cm. I samband med monteringen av
spikreglarna kläms Platonmattan fast.
Platonmattan avslutas i nederkant ca 20 mm
från färdigt golv. Nedersta regeln för väggbeklädnaden
skall också monteras ca 20 mm från
färdigt golv. Nästa våd (monteras med överlapp
(skarvkant). Skarven tätas med Platon
Skarvband/Platon Förseglingsband.

Vid hörn finns 2 alternativa lösningar
Skär Platonmattan i hörnet. Tätning kant i kant
med Platon Förseglingsband.
Alternativt vik mattan runt hörnet.
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Luftning vid golv princip. Montera Isola Murfo-
lie upp på vägg och ut på golv, samt en egen 
remsa runt den regeln/alt. viks upp bakom 
sockeln. Den nedersta spikregeln avslutas 
ca 20 mm över färdigt golv, t ex genom att 
klossas upp på plastkilar med lämpligt intervall. 
Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med 
nedersta regeln.

Luftning vid golv. Vid kombination med Sys-
tem Platon Golv skall en remsa av Isola Mur-
folie monteras under regeln och vikas upp på 
väggskivan till golvsockelns placering. Vidare 
skall Platon Uppvik användas mot väggskiva. 
Golvsockeln måste vara ventilerad. Här används 
Platon Golvsockellist. Var noga att luftspalten 
mellan vägg och golv säkerställs.

Luftning vid tak. Bilden ovan visar luftning mellan 
panel, men kan utföras med olika lösningar.

Luftning vid tak. Ritningen visar taklist distanserad 
mot väggskiva. Spikreglarna anpassas efter vägg- 
beklädnaden. (ex. 22 x 45 mm, med avstånd cc-600). 
Den översta regeln monteras 10 mm från taket. 
Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med översta 
regeln. Taklist får inte förhindra ventilation av Platon-
mattans luftspalt.   
  
    

      
      Vid fönster och genomföringar      
      Vid fönster, ventilationsdon och andra håltagningar/genom-
      föringar tätas Platonmattans luftspalt med Platon Fogband. 
       Fogbandet skall ligga mellan vägg och Platonmatta. Bandet 
      läggs så nära genomföringen som möjligt i mattans närm-
       aste knopprad. Väggen primas med Isola G-Primer  där 
       Fogbandet sedan skall fästas.

Golvsockel 
monteras efter 
färdigt golv.


