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Centro TM#F Tätskiktsfolie 

Produktdatablad 

TM# Folie 

Produktbeskrivning:  
Artikelnummer: 254117 och 254020 
Svensktillverkad våtrumsprodukt ingående i Centro TM#F System. Centro TM# F är en sandwichkonstruktion 
bestående av polyeten och polypropylen. Folien är extremt ång-, vatten- och lufttät. Beständig mot alkali och 
många andra typer av kemisk belastning. 

Användningsområde: 
Centro TM# Folie ska användas som tätskikt i våtrum enligt gällande Byggtekniska regler, AMA Hus, och enligt 
gällande branschregler så som Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum – BBV och Säkra Våtrum – GVKs 
Branschregler för tätskikt i våtrum och enligt Centros monteringsanvisningar. Centros Foliesystemet ska 
användas på skivkonstruktioner/uppbyggnader.  

Förutsättningar/Underlag: 
Betong äldre än 2 månader, lättbetong, cement-spacklad/putsad lättklinker eller andra murverk, uttorkad och 
godkänd gipsputs, mineralisk bundet spackel, leverantörsgodkända våtrumsskivor. Underlaget ska vara rent, torrt 
och jämt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Monteras hörn mot folie ska 
folien sitta fast och ytan ska vara torr. 
Använd och följ monteringsanvisningen för Centro PRO TM# F System. Arbetstemperatur i luft, material och 
underlag bör vara mellan +10°C och +20°C med minimum 30 % RF.  

Applicering: 
Prima underlaget enligt Centro spädningsrekommendation se vidare under Centro XP primer.  
Måtta, skär och anpassa folievåderna för utrymmet. När primern torkat ska Centro TM# 10 applicera på 
underlaget (lämpliga verktyg roller och pensel), därefter monteras folien Centro TM# F i den blöta TM#10.  
Gnid därefter fast folievåden noga med en plastspackel/gnidde, använd gärna en skarvrulle och kombiverktyg i 
hörn, runt rör och på trånga ställen. Säkerställ att inga blåsor kvarstår efter fastgnidningen, säkerställ även 
övervätningen mellan folie och TM#10 genom att dra ut folievåden då och då under monteringen. 
Montera efterkommande våder på samma sätt. Folien kan monteras på olika sätt t ex kant i kantsättning eller 
överlappning av folievåderna, se alternativa lösningar i Centro monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas. 

Plattsättning: 
Efter att Centro TM# Folie monterats och alla tillbehör monterats, förseglats och torkat kan plattor monteras.  
TM# Folie är plattsättningsbart på golv och vägg efter 4–8 timmar om anvisning följts och om man använt 
Folielimmet som skarvförseglare, använder man TM#10 ovanpå folie/tillbehör kan torktiden bli längre. Redovisade 
tork-/och härdningstider gäller vid +20°C och minimum 30 % RF. Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.  

Förpackningar: 
0,74 cm x 30 meter, pall om 60 och 90 st 
100 cm x 30 meter
0,74 x 2,6 m x 15 st

Produktspecifikation:  
Ånggenomgångsmotstånd 
Större än 3 000 000 s/m i förhållande 75 till 100 % relativ fuktighet. 

OBS! Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av 
produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och 
monteringsanvisning följts.  

Lagring: Bör lagras i miljö om + 10°C till + 20°C.  Hållbarhet 12 mån i oöppnat originalemballage. 

Miljöanvisningar: Återvinning enligt lokal föreskrift. 




