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Produktbeskrivning 
GKHero pro Tätduk är en svenskproducerad våtrumsfolie. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två 
yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro Tätduk 
produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalité, 
ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 
GKHero pro Tätduk används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg-vinkelns inner- och ytterhörn samt 
skarvar i GKHero pro Foliesystem monterat kant-i-kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar.  

Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Tätduk är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar 
enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler 
för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd 
monteringsanvisning.  
 
Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C.  
 
Applicering - montering  
Se respektive monteringsanvisning för GKHero pro, R-system, F-system, 2K-sytem.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Våtrumsfolie av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm 
Ånggenomgångsmotstånd: 3 220 000 s/m 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.4 mm 
Längd: 2,5 m, 10 m, 30 m, 40 m, 150 m 
Vikt: 0.5 kg, 1.8 kg, 5 kg, 6.5 kg, 24 kg  
Bredd: 0.75 m, 0.90 m 
Färg: Blå med tryckt logo 
 
Förpackning  
1 st., pall om 60 st., pall om 90 st.,  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Tätduk är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar 
BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej 
som miljöfarlig enligt CLP.  
 
Leveransvillkor    
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
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