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MONTERINGSVEJLEDNING - POLYFLEECE SX®

Udførelse af underlag ifølge DIN 1045-2
Komprimeret og ren overflade, uden skarpe/spidse 
genstande.
Betonunderlag skal udføres iht. DS/EN 206-1 og 
DIN 1045-2

Polyfleece membranen leveres i ruller à 1x20 m og 
kan rulles direkte ud på underlaget. Enkel monter-
ing med kniv og/eller saks.

Montering og fastgørelse af Polyfleece membran 
langs forskalling (bredde af striben afhænger af 
højden på forskallingen PLUS 100 mm overlapning). 
Det vandrette overlap skal ligeledes være minimum 
100 mm.

Forbindelse af fleecen mellem gulv og væg: 
For at kunne tilslutte den lodrette fleece til den 
vandrette fleece, kan et overlap på minimum 200 
mm efterlades ud over kanten. 
Overlapningen skal beskyttes mod støv og skidt!

Mekanisk fastgørelse af Polyfleecen til for-
skallingen.
Kan evt. tapes.

Overlap mellem den vandrette og stykket der er 
fastgjort til kantforskallingen skal være minimum 
100 mm.



HauCon A/S | Tel. +45 86 22 93 93 | Mail: info@haucon.dk - www.haucon.dk

MONTERINGSVEJLEDNING: POLYFLEECE SX®
REV: 1.0
DATO: NOVEMBER 2017
SIDE: 2/2

Ved hjørne og/eller tværgående-/T-overlap skal det 
dobbeltklæbende Polyfleece SX 1000 Tape (75mm), 
monteres ca. 25mm fra kanten. Efterfølgende 
fjernes beskyttelsesfolien og næste rulle køres min. 
100 mm ind over.

Yderligere kan vedhæftning af fleecen ved kant 
suppleres med HyDra Swelling Paste SX 100.
Fx i tilfælde af vådt vejr.

Efter at PE-folien fra tapen er fjernet, skal den nye 
rulle, der skal tilsluttes, overlappes med 100 mm, 
og den skal dække både den selvklæbende tape og 
evt. HyDra Swelling Paste SX 100

Rullen, der er tilsluttet, presses forsigtigt med en 
spatel. Ved kanten kan overskydende HyDra 
Swelling Paste SX 100 ses.

75 mm tapening med Polyfleece SX® 1000 Tape i 
hjørnet (den hvide stribe på billedet ovenfor). 

Montering af Polyfleece - med minimum 100 mm 
overlapning.


