System Platon® Grund

Fuktskydd och
dränering för väggar
under mark. För en
sund och beständig
inomhusmiljö

Fukt i markkonstruktioner
Alla byggnader som byggs under mark utsätts för stora fuktbelastningar över tid. Markfukt, (grundvatten, markvatten och
nederbörd) och Byggfukt när materialet inte har torkat ut.
Grundmuren påverkas dels av att vatten kapillärt transporteras in i materialet eller ångtransport (diffusion) från
fuktigare material/mark eller inomhusluft.

Fukttransport i grundmur över året

Vinter
Har du en uppvärmd insida vill fukten i konstruktionen transporteras ut när utsidan av marken är kall vintertid. Då
vill fukt i ångfas transporteras mot Platonmattans insida, kondensera och dräneras ner och bort ur luftspalten.
Denna fukttransport i diffusion är en långsam process och
påverkar fuktnivån i grundmuren i mycket mindre grad än
markfukt i form av fritt vatten. Om en isolering placeras utanför Platonmattan reduceras kondensationen.
Sommar
Under stora delar av året då marken har en högre temperatur
och hög relativ fuktighet (RF 100%) vill utvändig fukt
transporteras in mot grundmuren om den inte stoppas av ett
tätt material (fuktskydd).
Om du bara väljer att använda isoleringsskivor mot väggen är
skillnaden mellan lösningarna att isoleringen är helt
öppen och inte är ett skydd för markfukt i form av diffusion/
ångvandring.

Pilarna visar fukttransport av markfukt/vatten kapillärtransport, samt ångtransport/diffusion.

I en isolering som är en diffusionsöppen produkt kan fukten
både gå ut och in, ett fuktskydd med System Platon® Xtra
ger en långsammare uttorkning utåt, men samtidigt ingen
påfyllning av ny fukt utifrån marken. Platon Xtra med anpassade tillbehör säkerställer en fuktsäker konstruktion i mer än
50 år.

Vanliga förekommande brister
1. Stuprör avslutas mot grundmur
2. Dräneringsrör ligger för högt
3. Sprickor och sättningar i grundmur
4. Bristfälliga markmassor närmast grundmur

Vilken funktion har ett fuktskydd på en
grundmur

Ett korrekt monterat fuktskydd säkrar byggnadens innemiljö
mot fukt och skadliga emissioner.
Fukten skadar material i konstruktionen samt försämrar även
väggens värmeisolerande förmåga.
Fuktskador kan ofta bli betydande både ekonomiskt och
hälsomässigt.
Uttorkning av fukt i en grundmur under mark sker i huvudsak
inåt. Tillförsel av fukt sker i huvudsak utifrån fuktig mark.

System Platon® - Originalet av alla luftspaltbildande fuktskyddsmattor

Varför ska väggar under mark ha ett fuktskydd och inte bara
dräneras med en isolering?
- Platon Xtra skyddar alltid väggen mot all form av markfukt
(vatten/ånga)
- Platon Xtra har speciellt utformade knoppar som skapar
en luftspalt mellan vägg och matta som möjliggör ut
torkning av fukt.
- Platonmattan ger en effektiv dränering på båda sidorna,
samtidig erhålls ett skydd mot rörelser/sprickor i väggen.
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System Platon® Xtra - Fuktskyddsystem

- Systemet skyddar alltid källarväggen både mot fritt vatten
och vattenångan i marken.
- Systemet är inte en temperaturberoende lösning som
enbart isolering mot grund, som behöver en uppvärmd
insida för att fungera.
- Luftspaltsfunktion ger ökad säkerhet och möjliggör för
uttorkning.
- Hög dräneringskapacitet mot mattan, mycket snabbare
än i mark.
- Stark mot mekaniska belastningar över lång tid.
- Trycktålig vid stora monteringsdjup upp till 5 m.
- Påverkas inte av kemisk-biologisk nedbrytning i mark.
- Påverkas inte av rörelser och sättningar i väggen.

System Platon® i olika konstruktioner!
En lösning för grunden kan se ut på flera olika sätt, och bör utformas efter det enskilda objektets förutsättningar.
Fuktskydd, värmeisolering och borttransport av markvatten (dränering) är alla viktiga funktioner. System Platon®
Xtra uppfyller detta, men har fuktskyddet som sin huvudfunktion.
Med System Platon® erhålls därmed full flexibilitet och möjligheten till en rätt totallösning.

System Platon® Xtra på utsidan av
väggen – utan isolering

System Platon® Xtra - med
Dräneringsskikt/värmeisolering

System Platon® hindrar effektivt fukten i marken att tränga
in i källarväggen och vidare in i byggnaden. Den fukt som
finns i väggen kan samtidigt torka ut i den sinnrika luftspalten och ledas bort.

Med Platon Dräneringsskikt 100 mm erhåller du en
varmare vägg. Alla typer av isoleringsprodukter för
källarväggar kan användas i kombination med System
Platon®. Lösningar med dräneringsskikt möjliggör för en
återfyllning av sämre dränerande massor.

När används Platon Dräneringsskikt?
1. Dräneringsskivan har som uppgift att värmeisolera och
spara energi.
2. För att dränera ner markvatten utanför grunden, när
marken i sig själv inte uppfyller detta.
(lera och andra icke dränerande massor skall givetvis
inte återanvändas).
3. Att återanvända befintliga massor sparar både tid och
pengar samt är bättre för miljön då materialtransporter
undviks.
Vi rekommenderar inte att använda dräneringsskivorna
separat utan att först montera System Platon® eftersom
väggen då erhåller en sämre fuktsäkerhet mot markfukt.

Platon Dräneringsskikt är tillverkad av expanderad
polystyren.

SYSTEM PLATON® GRUND
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System Platon® Multi Drain 400
för montering på isolerade grundmurar
Om du har en konstruktion med isolering som yttre skikt
under mark kan denna lösning användas.
Denna Platonmatta har utöver fuktskyddande funktion en
DuPont Typar geotextil på utsidan som separerar finmassor
och därav ger en snabbare dränering av vatten.
Multi Drain 400 placeras direkt mot isoleringen och medför
också möjligheten att använda befintliga återfyllnadsmassor.
System Platon® Multi Drain 400:
- Skyddar cellplastisoleringen mot vattenupptagning
och skador
- Ger hög dräneringskapacitet
- Återfyllning med befintliga massor sparar miljö och
arbete (inte lera)
- Enkel och snabb infästning med anpassade tillbehör
- Livslängd mer än 50 år

Platon Multi Drain skyddar isoleringen/väggen för uppfuktning och ger en hög dräneringskapacitet.
Avslutning av Platon Multi Drain kan täcka grundsulans
framkant beroende på konstruktion.

Montering System Platon® Xtra
Detta behöver du:
- Platonmatta Xtra; 1,0/1,65/2,0 eller 2,4 m höjd.
- Platon Kantlist
- Platon Spik med bricka
Alternativt lös Platon Bricka
Alternativt Platon Spikplugg
- Platon Separationsduk
- Isola Kallasfalt
Membran alternativ:
- Platon Självhäftande Membran
- Platon Svetsmembran
- Platon Flytmembran

Förberedelser

Membran alternativ

Täta och laga alla skador och fogar i murverket. Borsta rent
väggen. Nya väggar av lättklinker/Lecablock skall
slammas. Om väggen har ett befintligt asfaltskikt ska det tas
bort så att fuktvandring utåt senare kan möjliggöras.
Grunden skall dräneras enligt gällande bestämmelser. Runt
dräneringsrör ska singel och Platon Separationsduk användas för att hindra finmaterial att komma in i dräneringen.
Vid utstickande underliggande betongplatta måste hålkäl
gjutas vid användning av membran på rulle.

Platon Självhäftande Membran är den mest använda lösningen. Produkten är självhäftande och därför enkel och
snabb att montera. Väggen måste behandlas med Isola
Kallasfalt före montering. Kallasfalten ska vara klibbig (inte
torr) vid montering av självhäftande membran.

Platon Membran

Platon Membran ger en förstärkning av fuktskyddet vid övergången betongplatta och källarvägg som är det
fuktkänsligaste området. Vilket membran alternativ som
används är beroende på årstid och hur jämnt underlaget
är. Förvara materialen i rumsvärme innan användning.
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Platon Svetsmembran används vid montering under vinterperioden vid temperaturer under 0o C. Appliceras med
gasolsvets. Väggen måste behandlas med Isola Kallasfalt
före montering. Kallasfalten ska här vara torr före montering
av membran.
Platon Flytmembran används vid ojämna underlag (vattenbaserad med arbetstemperatur över +5 grader). Skall strykas
min. 2 gånger. Vid första strykningen kan produkten spädas
med lite vatten. Utspädd produkt fungerar då som primer.

Platon Självhäftande Membran/Svetsmembran

50 cm

5-10 cm
1. Ytan bestryks rikligt med Isola Kallasfalt. Rör
om i burken. Behandla betongplattans framkant
och ca 50 cm upp på vägg. OBS! ytan inte ska
torka helt utan vara klibbig vid montering av
membranet. Väntetiden är ca 3 timmar vid 20
grader, vid lägre temperaturer blir väntetiden
längre.

10 cm

4. Du startar monteringen av nästa stycke
membran enligt bilden.

5. Dela upp membranet i 1-2 m längder för
enklare montering. Överlappa ca 5 cm i
skarvarna. Lossa releasefolien ca 15 cm i
ovankant innan montering.

2. Börja med utåtgående hörn om huset har
en vägg med hålkäl. Platon Självhäftande
Membran skall monteras på väggen så att
det täcker ca 5-10 cm ner på plattans
framkant. Skär till en bit membran. Ta bort
releasepappret och tryck membranbiten
runt plattans hörn.

15 cm

6. Tryck fast membranet i ovankant innan du
försiktigt drar bort resten av releasefolien.
Tryck membranet ordentligt mot väggen och
neröver ev hålkäl och plattans framkant.
Avsluta med att trycka till överkanten en extra
gång.

3. Låt membranet gå ca 15 cm runt hörnet
och snitta upp i övergången hålkäl/vägg.

SYSTEM PLATON® GRUND
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Platon Självhäftande Membran - Inåtgående hörn
Hög membranmontering

10 cm 10 cm

7. Skär till en bit membran på ca 20 cm bredd.
Ta bort releasfolien och tryck fast.

15 cm

10. Vid extra djupa grunder eller vid speciella
förhållanden.
Vid montering på framsida grundsula/bottenplatta som är hög kan detta alterntiv också
användas.

När används Platon Svetsmembran
Används speciellt vintertid när temperaturen går ner mot
0 oC eller kallare. Monteras på samma sätt som Självhäftande
Membran förutom att man värmer baksidan (smältfilmen),
med en gasolbrännare med brett munstycke, samt att
membranunderlaget Isola Kallasfalt här ska vara torr.
8. Montera membranet 15 cm förbi hörnet. Vik
in överskottsmaterial.

9. Nästa stycke membran börjar du från hörnet.
Skär bort överskottsmaterial.
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Montering Platon Xtra
Markera en nivå på väggen som du följer vid uppfästningen så blir monteringen jämn och rak.
Rulla ut Platonmattan direkt mot väggen med knopparna inåt. Mattan avslutas i nederkant före ev. utstickande hålkäl. I det
fall betongplatta och vägg är i jämn nivå kan mattan gå ner längre över plattan/sulan. Normalt avslutar du Platonmattan 5 cm
under färdig marknivå.

12 cm

25 cm

Infästning
1. Fäst Platonmattan i andra knoppraden från
överkanten. Spika var 25:e cm. Om väggen
är av betong eller andra hårda material ska
Platon Spikplugg användas. Väggen måste
då förborras med 5 mm borr. För att erhålla rätt
typ av infästning se information sid. 14.

50 cm

Horisontalskarv
3. Skarvar i höjdled ska överlappa minst 12 cm.
Skarven ska inte infästas.

Genomföringar

Snitta underliggande Platonmatta från sidan.
Snitta sedan överliggande Platonmatta från underkant.
(OBS! genomföringens placering på väggen
avgör hur snitten utförs).
Skär till ett stycke Platon Självhäftande Membran.
Snitta upp det till mitten och montera det
”hängande” över genomföringen (med uppskärningen
lodrätt nedåt). Tryck till mot Platonmattan och
genomföringen. Därefter tar du ett nytt stycke Membran
och fäster över uppskärningen.

Fig. 4

Vertikalskarv
2. Skarvar i längdsled ska överlappa 50 cm.
Skarva inte närmare hörn än 150 cm.
Här sker infästning genom båda mattorna i
andra knoppraden.

SYSTEM PLATON® GRUND
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Montering Platon Xtra
Platonmattan avslutas i överkant med Platon Kantlist. Vid behov knacka loss den gamla sockelputsen ca 50
mm ovanför listens planerade montering. Fäst kantlisten med spik vid markeringarna. Efter fastsättning av listen
läggs ny puts mot kantlisten. På detta sätt förhindrar du att exempelvis vatten i form av slagregn rinner längs
fasaden ner i Platonspalten.

Avslutning i överkant

1. Fästs i förborrade hål. Kantlist skall täckas och
inte vara synlig efter färdigställande.

4. Invändigt hörn snittas på samma sätt som
vid utvändigt hörn.

2. Skär kantlist i V form i överdel. För enklare
tillpassning runt hörnan bredda några extra
mm. i botten (se bild nedan).

5. Vid snedkapning använd en bräda eller läkt
och kapa rakt med kniv.

3. Detalj närbild. Komplettera med Platon
Fogmassa.

6. Snitt från sidan.
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Avsluta över – eller under mark?

Platon Separationsduk

Du kan välja att avsluta Platonmattan över eller under markytan, dock ska Platonmattan inte vara synlig efter färdigställande. Platonmattan och kantlisten ska skyddas mot solljus.
Ett möjligt alternativ är att avsluta Platonmattan över marknivån, vilket ger en god fuktsäkerhet vid felaktiga marklutningar. Här kan du täcka Platonmattan och kantlist med en tunn
sockelskiva. Finns plats kan en tunn cellplastskiva användas
som sedan täcks med sockelskiva alternativt med puts.

Runt dräneringar används Platon Separationsduk. Duken
hindrar infiltrationen av småpartiklar som kan sätta igen dräneringsledningen. Se till att schaktbotten är jämn och har rätt
lutning. Om det finns risk för att vatten tränger upp läggs ett
5 cm tjockt lager sand ovanpå schaktbotten. Rulla ut duken
ca 5 m i taget.
Skarva med 1 m överlapp i längdriktningen och med
0,6 m överlapp i dukens breddmått. Runt dräneringsröret
läggs tvättad singel, minst 10 cm runt om.

7. Kantlist med sockelputs.

8. Dräneringsrör.

Återfyllning
Använd alltid genomsläppligt material. Inte lera eller täta
jordmassor. Se till att marklutningen är 1:20 på 3 meters längd
ut från huset (dvs 3 m ut skall markytan ligga minst 15 cm
lägre än invid husväggen). Vid återfyllning med maskin mot
vägg, bör detta ske med en viss försiktighet.

System Platon® Xtra
- Skyddar källarväggen både mot fritt vatten och vattenångan i marken.
- Är inte en temperaturberoende lösning, behöver inte en uppvärmd insida för att fungera.
- Luftspaltsfunktion ger ökad säkerhet och möjliggör för uttorkningen.
- Säkerhet och täthet över hela systemet.
- Hög dräneringskapacitet mot mattan, mycket snabbare än i mark.
- Stark mot mekaniska belastningar över lång tid.
- Trycktålig vid stora monteringsdjup upp till 5 m.
- Påverkas inte av kemisk-biologisk nedbrytning i mark.
- Påverkas inte av rörelser och sättningar i väggen.

System Platon® - Originalet av luftspaltsbildande fuktskydd

SYSTEM PLATON® GRUND
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Montering Platon Dräneringsskikt
Detta behöver du:
- Platon Dräneringsskikt. Dim: Tjocklek 100 mm, Bredd 600 mm, höjd 1200 mm
- Platon Isolerhållare Plast alt. cellplastlim
- Platon Övergångsbeslag
- Platon Separationsduk

Skivorna monteras med väl ihopskjutna skarvar
och med förskjutna skarvar så att inte fyra hörn
möts. Spåren i Dräneringsskiktet skall vara
vända utåt marken och lodräta.
Häng Platon Separationsduk från överkanten av
Dräneringsskiktet och låt det hänga ända ner
på framsidan. Väljs tillräckligt bred duk läggs
denna först under dräneringsledningen (se vår
principbild) och fästs i schaktsidan. När Dräneringsskiktet är monterat så sveps sedan duken
upp längs Dräneringsskiktet till överkanten.
Fäst vid behov med t ex spikar genom duken.
Om duken måste omlottskarvas är avståndet
600 mm i höjdled.

Montera 2-3 st. Platon Isolerhållare per skiva.
Ställ Platon Dräneringsskikt mot gruset runt
dräneringsledningen och tryck fast mot väggen/
Platon Xtra. Avsluta i nivå med överkant matta.

Montera slutligen Platon Övergångsbeslag på
samma sätt som Platon Kantlist. Bakom
listen kläms en bit remsa av seperationsduken.
Denna remsa skall ligga utanpå den
heltäckande duken och vara ca 200-250 mm
bred. Återfyll med befintliga massor. Dock ej
lera eller större stenar. De översta 30 cm skall
återfyllas med dräneringsgrus.
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Montering System Platon® Multi Drain 400
Detta behöver du:
- Platon Multi Drain: 1,05 x 12,5 m. alt. 2,05 x 12,5 m
- Platon Övergångsbeslag
För avslutning och täckning av Platonmattans och
cellplastisoleringens ovansida.

50 cm

- Platon Fästskruv, mot isolering

Vertikalskarv
Skarvar i längdsled ska överlappa 50 cm. Skarva
inte närmare hörn än 150 cm. Här sker infästning
genom båda mattorna 10 cm ner från överkant.

Isolering

12 cm
För montering utanför isolering

Isolering

Horisontalskarv
Skarvar i höjdled ska överlappa minst 12 cm.
Skarven ska inte infästas.

10 cm
25 cm

Fäst MD400 ca 10 cm ner från överkanten av mattan.
Montera fästskruvar var 25:e cm.

Övergångsbeslag fästs till betongvägg med
skjutspik eller anpassad spikplugg som förborras. Till lättklinkervägg används härdad stålspik,
eller anpassad spikplugg som förborras, alternativt skruv för lättklinker.

SYSTEM PLATON® GRUND
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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 infästningasavstånd 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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Golvsockel
monteras efter
färdigt golv.

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 väggbeklädnaden. (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 Platonmattans luftspalt.		
		
				

Luftning vid golv princip. Montera Isola Murfolie 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 System Platon Golv skall en remsa av Isola Murfolie 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.

						
						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.

SYSTEM PLATON® GRUND
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System Platon® tillbehör
Platonmatta Xtra

Dim.: 1,0 x 20 m. Art. nr.: 401201
Dim.: 1,65 x 20 m. Art. nr.: 401213
Dim.: 2,0 x 20 m. Art. nr.: 401214
Dim.: 2,4 x 20 m. Art. nr.: 401208

Infästning:
Platon Spik m/bricka
För hårda väggar, t ex betong.
30 mm stålspik.
Art. nr.: 413007

Isola Kallasfalt
Isola Kallasfalt är ett nödvändigt fästunderlag för Platon
Självhäftande Membran resp. Platon Svetsmembran.
Åtgången är ca 0,20-0,45 l/m2 beroende på väggens
porstruktur.
Produkten används ej till Platon Flytmembran!
5 l burk.
Art. nr.: 546005
20 l burk.
Art.nr.: 546020

Platon Membraner
Platon Spik m/bricka
För porösare väggar, t ex Leca eller
lättbetong.
60 mm stålspik.
Art. nr.: 413008

Platon Bricka
För tätning vid använding av annan spik.
Art. nr.: 413043

Platon Spikplugg
För betong och naturstensväggar.
Kräver förborrning med 5 mm borr.
Art. nr.: 413050

Platon Isolerhållare
För infästning av Platon Dräneringsskikt eller andra isolerskivor.
2 paket per rulle matta.
Art. nr.: 411150

Platon Kantlist
Monteras på Platonmattans avslutande
överkant, skyddar luftspalten.
2 m längd.
1 bunt (10 st)
Art. nr.: 411081
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Förstärker fuktskyddet längst ner på
väggen/sulan. Finns i följande 3 produkter:
1. Platon Självhäftande Membran.
För användning vid normala
grundförhållanden.
Dim.: 0,5 x 10 m.
Art. nr.: 530110

2. Platon Svetsmembran
För montering med hjälp av gasolvärme.
Lämplig vid låga utomhustemperaturer
under 0° C.
Dim.: 1,0 x 10 m.
Art. nr.: 520154

3. Platon Flytmembran
För applicering med hjälp av pensel,
vattenbaserad
Åtgång ca 1,8 kg/m2 för 2 strykningar,
torktiden är ca 6 tim, ytan blir då svart.
Lämplig vid ojämna väggar.
10 kg burk.
Art. nr.: 530120

Platon Dräneringsskikt
För dränering och värmeisolering utanför
Platonmattan. Av expanderad polystyren
(EPS).
Dim.: 0,6 m x 1,2 m x 100 mm.
Art. nr.: 413600

Platon Multi Drain 400 Dräneringsplatta

För användning på grundmur utanför isolering/cellplast
Dim.: 1,05 x 12,5 m. Art. nr.: 403123
Dim.: 2,05 x 12,5 m. Art. nr.: 403124

Tillbehör
Platon Övergångsbeslag
För avslutning, skyddar översida Platonmatta när
Platon Dräneringsskikt eller andra EPS/XPS
isolering används.
2 m längd.
Art. nr.: 413611

Platon Fästskruv
För infästning av Platonmatta
i cellplastisolering
Art .nr.: 413034

						
Platon Separationsduk
Som skydd utanpå Platon Dräneringsskikt
och vid dräneringsrören.
Används i samtliga Platonsystem.
Dim.: 1,3 x 50 m.
Art. nr.: 410057

Invändig källarvägg

Platonmatta Multi
Dim.: 2,05 x 20 m.
För användning som fuktskydd
på insida väggar under mark.
Art. nr.: 403105

Tillbehör
Platon Skarvband
För tätning av skarvar på Platon Multi
Dim.: 30 mm x 10 m, Art. nr.: 412002
Dim.: 30 mm x 20 m, Art. nr.: 412003

Platon Fogband
För tätning av detaljer och
genomföringar på Platon Multi
Dim.: 6 m, Art. nr.: 412011

Platon Förseglingsband
För tätning i hörn, lagningar mm.
Dim.: 60 mm x 10 m, Art. nr.: 412109
Dim.: 60 mm x 20 m, Art. nr.: 412110

Isola Murfolie
Fuktspärrsremsa som monteras
mellan betongplatta och tunga
väggar/reglar.
Dim.: 0,40 x 25 m.
Art. nr.: 551262

Dim.: 2,6 x 50 m.
Art. nr.: 410058
Platon G-Primer
För vidhäftning av Fogband och
Förseglingsband mot betongen
1l.
Art. nr.: 410092

Platon Ventilerad Golvsockel
För säkerställande av luftspalten
Dim.: 15 x 56 mm.
8 st. i bunt
4,4 meter
35,2 m2
Vit, art. nr.: 410140

SYSTEM PLATON® GRUND
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