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INNEHÅLL

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.

Adda D-System (2-komponent)

Adda D-System består av: 
• Adda Primer • Adda 2K Folielim
• Adda Innerhörn & Adda Ytterhörn • Adda Rörmanschetter  
• Adda Skarvremsa & Adda Skarvremsa Självhäftande • Adda Brunnsmanschett Enkel
• Adda Fästmassor: Adda 100/Adda Fliselim1, Adda Lettlim Hvit, Adda Lettlim Grå och Adda Topcrete Nano

Diffusionsöppet tätskikt för tillskjutande fukt och utomhus, t ex källare, terrasser.
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Montera innerhörn och alt ytterhörn med Adda 2K Folielim. Var noga 
med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

Montera Adda Skarvremsa i golv- och väggvinklar samt över eventu-
ella skivskarvar. Alla överlappningar ska ske med minst 35 mm. Var 
noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

OBS! TÄNK PÅ ATT…

…säkerställa att underlaget stämmer överens med gällande regler, 
BBV, inför applicering av Adda 2K-System. Vi rekommenderar att 
underlaget primas med Adda Primer (blandas 1:5) innan arbetet 
påbörjas

2. BAND1. MONTERA HÖRN

ADDA D-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING 

VÄGG
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Alla rörgenomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Var noga 
med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Adda Rörmanschett 
monteras/limmas fast med Adda 2K Folielim. Var noga med att arbe-
ta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in 
manschetterna med Addao 2K Folielim.

3. RÖRGENOMFÖRING 4. ROLLA 2K FOLIELIM

Applicera Adda 2K Folielim flödigt med en roller på alla väggar och ca 
200 mm ut på golvet. Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare 
ett lager på samma sätt. 

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,5 kg/m2. Låt torka! 
Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

1. SÄKERSTÄLL OCH RENGÖR

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, 
inför applicering av Adda D-System. Rengör och dammsug av ytan 
noggrant. Vi rekommenderar att underlaget primas medAdda Primer 
(blandas 1:5) innan arbetet påbörjas. 

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leveran-
törens anvisning.

ADDA D-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING 

GOLV
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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 9. Utförliga anvisningar för montering av 
golvbrunnar (Purus och Jafo, se sidorna 7–10).

3. PURUS GOLVBRUNN

Alla rörgenomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Välj rätt 
manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Adda 2K 
Folielim. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att 
täcka in manschetteren med Adda 2K Folielim.

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

2. RÖRGENOMFÖRING AVLOPP

4. APPLICERA MANSCHETT 5. ROLLA 2K FOLIELIM

Täck brunnsmanschett med Adda 2K Folielim.Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkelhäftande, 
centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck 
och blåsor.
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6. ROLLA 2K FOLIELIM

Applicera Adda 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 beläggs golvet med ytterligare ett 
lager Adda 2K Folielim.

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

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

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

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

7. ANSLUTNING MOT TRÖSKEL

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. 
Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska 
vara monterad innan Adda Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet 
ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

8. ANSLUTNING KARM

Adda Tätskikt

Adda Skarvremsa*

Adda Fästmassa

Keramisk platta

Mjukfog
Regel

Karm

Adda Skarvremsa*

Våtrumsskiva

Adda Tätskikt
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ADDA D-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING 

BRUNN
MONTERING PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN

1. PURUS GOLVBRUNN

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

Täck brunnsmanschett med Adda 2K Folielim.

3. ROLLA 2K FOLIELIM

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
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Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunns-
silen som stöd för monteringen. Sätt hälen centrerat över golv-
brunnssilen 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.

6. PURUS KLÄMRING

4. ROLLA 2K FOLIELIM 5. HÅLTAGNING

Applicera Adda 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 beläggs golvet med ytterligare ett 
lager Adda 2K Folielim.

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

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

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. 
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Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkelhäftande, 
centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck 
och blåsor.

2. JAFO GOLVBRUNN

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning 
från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säker-
ställa god vidhäftning. 

Ta bort o-ringen i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall. 

1. RÖRGENOMFÖRING AVLOPP

Täck brunnsmanschett med Adda 2K Folielim.

3. ROLLA 2K FOLIELIM 4. ROLLA 2K FOLIELIM

Applicera Adda 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 beläggs golvet med ytterligare ett 
lager Adda 2K Folielim.

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

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.
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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.

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

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

5. SKÄR HÅL 6. JAFO KLÄMRING

ADDA SYSTEMGARANTI
Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie får du ett optimalt slutresultat.
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ANTECKNINGAR



Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB 

och norska Adda Byggkjemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta 

produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom 

syntetgummibaserade tätskikt för våtrum. 

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar 

för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade 

tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlat och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i 

branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer 

skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet. 

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar 

material för läggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – 

allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten. 

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens 

behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: 

slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan 

Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. 

Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera 

rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!

ADDA CENTER SVERIGE AB

ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS

WWW.ADDACENTER.SE


