
Seite 1 von 3

WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta
Teknisk information

Användningsområde

Underlag som läggs löst med noppor på baksidan som spärr mot förhöjd restfukt i
• cementbeläggning upp till max. 5 CM  %
• kalciumsulfatbeläggning upp till max. 2 CM %
• innertak i rå betong upp till max. 7 vikt-%
samt för isolering av underlag som inte är redo för beläggning och som skydd för befintliga
ovanpåliggande golv för senare läggning av
• Tuftad beläggning med fibertygsbaksida eller syntetisk dubbelbaksida
• vävda golvmattor
• nålfiltsmattor
• PVC-designgolv i brädform
• PVC-golvbeläggning i form av våder eller plattor
• dämpade vinylmattor
inomhus.

Särskilda egenskaper

1) 2)

• ångtät
• snabb och enkel läggning
• ingen ytbegränsning för textilgolv, PVC-mattor eller dämpade vinylmattor

1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
2) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial: Plastbunden glasfibermatta med noppor på baksidan
Förpackning: Rulle
Längd: 35 m



Bredd: 2 m
Tjocklek: 1,5 mm inkl. noppor
Ytvikt: 1,3 kg/m²
Förvaringstemperatur: ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget måste ha tillräcklig hållfasthet och vara jämnt.
 
Lämpligt på följande underlag: ouppvärmda cementbeläggningar upp till max. 5 CM %,
ouppvärmd kalciumbaserad golvmassa upp till max. 2 CM %, ouppvärmda råbetongtak upp
till max. 7 vikt-% (darrprov krävs), gamla och nya slitbeläggningar, t.ex. linoleum, PVC, CV,
terrazzo, parkett, keramik och natursten, förseglade och belagda ytor, smutsiga underlag
med klumpförebyggande medel (undantaget mineraloljehaltiga föroreningar), samt – efter
skriftligt godkännande från servicetekniker – på asbesthaltiga, skadefria flexibla golvplattor
och asbesthaltiga dämpade vinylmattor, förutsatt att inget omedelbart saneringskrav enligt
asbestföreskrifter föreligger.

Hantering

Lägg det acklimatiserade underlägget löst med nopporna nedåt mot underlaget. Våderna ska
läggas i samma riktning som det efterföljande övergolvet. Fuktisoleringsmattan och övergolvet
måste ha en fogförskjutning på minst 20 cm. Håll ett avstånd på minst 5 mm till väggen och
angränsande konstruktionselement.
 
Vid dörrar eller andra övergångar ska mattan fästas med WAKOL MS 245 Montinator eller en
lämplig övergångslist.
 
För slitbeläggningar som ska bevaras ska du lägga skyddspapper under fogarna för att
förhindra att limmet tränger igenom.
 
När du ska limma fast övergolvet ska du se till att underlaget är av det icke-absorberande
slaget. Anpassa arbetssättet genom att t.ex. använda häftlim när du lägger tjocka
beläggningar. Följande Wakol-produkter är lämpliga:
 
PVC-/CV-golv, PVC-designgolv: WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3320 Lim
WAKOL PU 270 Polyuretanlim

ånggenomsläppande textilgolv: WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3240 Colleo

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ
luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och
50 % relativ luftfuktighet.
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Undvik fogar på kortsidan när du lägger WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta. Använd inte på
underlag med smuts innehållande mineralolja.
 
PVC-designgolv får endast läggas i brädform och roteras 90° från läggningsriktningen för
WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta.
 
Vid dörrar och övergångar ska du vid behov fästa fuktisoleringsmattan med WAKOL MS 245
Montinator eller en lämplig övergångslist.
 
För ovanpåliggande golv som ska bevaras ska du lägga skyddspapper under skarvarna för
att undvika att det underliggande golvet blir smutsigt. Vid läggning på gamla ovanpåliggande
golv med fogar kan fogarna efter intensivt slitage synas igenom tunna övergolv. Vid läggning
på fuktiga underlag måste du se till att åstadkomma tillräcklig ventilation, t.ex. med hjälp av
speciella ventilerande golvlister.
 
Garanterade egenskaper hos övergolvet (t.ex. intrycksbeständighet) kan ändras i samband
med WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta. Det klarar hjul från skrivbordsstolar när detta har
angivits för själva övergolvet enligt DIN EN 425 (elastiska beläggningar) resp. DIN EN 985
(textilbaserade beläggningar).
Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav
kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet
påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella
gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.
 
Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.
 
Denna tekniska information per den 08.02.2021 ersätter alla föregående versioner.

F3
1T

BE
Z,

 R
0,

 1
0/

11
/2

01
6

591801SE02 0221 WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta Seite 3 von 3

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


