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Centro TM#DSystem våtrumskonstruktion består av: 

• Centro XP Primer   (blandas 1:5) 

• Centro TM#2K  Folielim

• Centro Rörmanschetter 

• Centro Innerhörn & Centro Ytterhörn

• Centro TM#Band ÅT och Centro TM#Band ÅT Självhäftande

• Centro Brunnsmanschett Enkelhäftande

• Centro Fästmassa

BILD A – Källare 
med tillskjutande 
markfukt
Krav på tätskikt för 
golv och yttervägg är 
undantaget där risk 
för tillskjutande fukt 
föreligger.

BILD B – Källare 
utan tillskjutande 
markfukt
Vid en isolerad och 
dränerad källare ska 
tätskikt utföras enligt 
branschreglerna på 
alla ytor i våtrummet.

Centro TM#D-System (två-komponents)
Diffusionsöppet tätskikt för tillskjutande fukt och utomhus, t ex källare, terrasser.
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TM#D 
MONTERINGSANVISNING 

Vägg
Viktigt!

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande 
regler, BBV, inför applicering av Centro TM#2K-System. 
Vi rekommenderar att underlaget primas med Centro 
XP Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas. 

1. Montera hörn

Montera innerhörn och alt ytterhörn med Centro TM#2K 
Folielim. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och 
blåsor.

2. Band

Montera Centro TM#Band ÅT i golv- och väggvinklar samt 
över eventuella skivskarvar. Alla överlappningar ska ske 
med minst 35 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella 
veck och blåsor.
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3. Rörgenomföring

Alla rörgenomföringar ska tätas med Centro Rörmanschett. 
Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. 
Centro Rörmanschett monteras/limmas fast med Centro 
TM#2K Folielim. Var noga med att arbeta bort eventuella 
veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna 
med Centro TM#2K Folielim.

4. Rolla TM#2K Folielim

Applicera Centro TM#2K Folielim flödigt med en roller på 
alla väggar och ca 200 mm ut på golvet. Låt torka i ca en 
timme! Se till att det första lagret har torkat ordentligt innan 
en ny applicering påbörjas. Applicera sedan ytterligare ett 
lager på samma sätt. 

Torktiden kan variera beroende på temperatur och 
luftfuktighet. 

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,5 kg/m2. 
Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter tolv timmar. 

CENTROS PROFFSBUTIKER HITTAR DU I:

GÖTEBORG

JÄRFÄLLA

MALMÖ

NORRTÄLJE

SKARPNÄCK

SOLNA

TÄBY

UPPSALA

ÄLVSJÖ

ÖRNSKÖLDSVIK

BRO (Centro Pick-Up-butik)

WWW.PROFFSBUTIK.SE
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1. Säkerställ och rengör

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande 
regler, BBV, inför applicering av Centro TM#D-System. 
Ren-gör och dammsug av ytan noggrant. Vi 
rekommenderar att underlaget primas med Centro XP 
Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas. 

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt 
leverantörens anvisning.

2. Rörgenomföring avlopp

Alla rörgenomföringar ska tätas med Centro Rörmanschett. 
Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monte-
ras med Centro TM#2K Folielim. Arbeta bort eventuella 
veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren 
med Centro TM#2K Folielim. 

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Centro TM#2K 
Folielim, manschetten ska tätas direkt på röret utan något 
”lim” emellan.

TM#D 
MONTERINGSANVISNING 

Golv

3. Purus golvbrunn

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt 
denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning 
av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer 
överens med bilden. 

För Jafo golvbrunn se sidan 12. Utförliga anvisningar för 
montering av golvbrunnar (Purus och Jafo, se sidorna 8–
11.



JUNI 2021 7

5. Rolla TM#2K Folielim

Täck brunnsmanschett med Centro TM#2K 
Folielim.

6. Rolla TM#2K Folielim

Applicera Centro TM#2K Folielim över hela golvytan och låt 
torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och 
luftfuktighet). fter det att den första strykningen är torr Ā
beläggs golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K 
Folielim. 

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m2 
(golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och 
luftfuktighet. 

4. Applicera manschett

Riv bort releasepappret på Centro Brunnsmanschett Enkel-
häftande, centrera och montera så den uppnår fullgod vid-
häftning utan veck och blåsor.
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1. Purus golvbrunn

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt 
denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning 
av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet 
stämmer överens med bilden. 

8. Anslutning mot tröskel

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och 
tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. 
Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för 
att Centro Tätskikt och försegling ska kunna utföras i 
samband med plattläggningen.

* Alternativt Centro TM#Band ÅT Självhäftande.

9. Anslutning karm

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm 
och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre 
konstruk-tion. Karm ska vara monterad innan Centro 
Tätskikt applice-ras. Om så inte är fallet ska detta noteras 
som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Centro TM#Band ÅT Självhäftande.

TM#D MONTERINGSANVISNING 

Brunn
MONTERING PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN

Centro Tätskikt 

Centro TM#Band ÅT* 

Centro Fästmassa 

Keramisk platta 

Mjukfog
Regel

Karm

Centro TM#Band ÅT* 

Våtrumsskiva 

Centro TM# Tätskikt
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Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga 
med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter 
till manschetten över knivfoten så att den vita tappen går 
igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.

Montera dit Puruskniven på den vita tappen. Tryck till så att 
kniven går igenom manschetten och skär med en vridande 
rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.  

2. Applicera manschett 3. Rolla TM#2K Folielim

Täck brunnsmanschetten med Centro TM#2K 
Folielim.

4. Rolla TM#2K Folielim

Applicera Centro TM#2K Folielim över hela golvytan och låt 
torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och 
luftfuktighet). fter Ādet att första strykningen är torr beläggs 
golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K Folielim. 

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m2 
(golv. Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och 
luftfuktighet. 

5. Håltagning
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Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvis-
ning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för 
att säkerställa god vidhäftning. 
Ta bort o-ringen i golvbrunnssätet och montera . afo skär-
mall. 

Riv bort releasepappret på Centro Brunnsmanschett Enkel-
häftande, centrera och montera så den uppnår fullgod vid-
häftning utan veck och blåsor.

6. Purus klämring

Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd 
golvbrunnssilen som stöd för monteringen. Sätt hälen cen-
trerat över golvbrunnssilen och tryck till så att klämringen 
kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen. 

OBS! På grund av stor risk för skada på 
brunnsmanschetten ska INGA verktyg användas för 
montering av klämringen.

1. Jafo golvbrunn 2. Jafo golvbrunn

Centros kundlöfte är de sex ledstjärnor vi arbetar 

efter, och vi jobbar hårt för att uppfylla vart och 

ett av dem. Snabba leveranser av varor med hög 

kvalitet till rätt pris, kryddat med service, erfa-

renhet och kunskap. Hög tillgänglighet, på kar-

tan såväl som på fältet och på nätet, och välfyllda 

lager. Det är vår affärsidé, och de huvudsakliga 

skälen till varför vi tror att du är kund hos oss. 

Dessutom hoppas och tror vi att det är roligt att 

handla hos oss.

Vi sätter stort värde på närhet till kunden inte bara 

geografiskt utan även socialt. Konsekvensen för 

dig är att du kan lägga mindre tid på att jaga ma-

terial och mer tid på produktion: Det tror vi är 

nyckeln till en framgångsrik entreprenadverk-

samhet. Vi vill hjälpa dig i din vardag!

SNABBA LEVERANSER

HÖG KVALITET

RÄTT PRIS

SERVICE & KUNSKAP

ALLTID I LAGER

TILLGÄNGLIGHET
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Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär 
efter insidan på skärmallen med en mattkniv. Var noga med 
att inte skada manschetten. Pressa brunnsmanschetten (med 
fingrarna) ner i brunnen längs golvbrunnens säte.

3. Rolla TM#2K Folielim

Täck brunnsmanschetten med Centro TM#2K 
Folielim.

5. Skär hål 6. Jafo klämring

Montera ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva 
ner skruvarna för hand, INTE med maskin (risken är stor att 
spräcka godset). 

OBS! Den medföljande O-ringen ska inte användas vid 
montering av Centro Brunnsmanschett.

4. Rolla TM#2K Folielim

Applicera Centro TM#2K Folielim över hela golvytan och låt 
torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och 
luftfuktighet). Efter det att första strykningen är torr beläggs 
golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K Folielim. 

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m2. 
Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och 
luftfuktighet. 
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