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Produktbeskrivning 
GKHero pro Våtrumsmembran är ett svenskproducerat, dispersionsbaserat tätmembran för vattentätning av 
golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. GKHero pro Våtrumsmembran är en 
systemprodukt som ingår i GKHero pro R-system (rollbart) och GKHero pro F-System (ångtät folie).  
 
Användningsområde 
GKHero pro Våtrumsmembran används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och 
skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBR. Tätmembranet skall ej appliceras utomhus. För 
utförligare information se GKHero pro monteringsanvisning. 
 
Byggtekniska förutsättningar 
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 GKHero pro monteringsanvisning.  För arbeten med väggnära brunnar gäller 
separat monteringsanvisning.  
GKHero pro Våtrumsmembran kan användas mellan +10°C till +20°C. Material och underlag bör inte ha lägre 
temperatur än +10°C samt en relativ fuktighet över 85% i underlaget.  
 
Applicering  
GKHero pro Våtrumsmembran ska röras om innan användning och är bruksfärdig i förpackningen. Appliceras 
med hjälp av roller, pensel, eller annat lämpligt verktyg i enlighet med avsedd GKHero pro monteringsanvisning. 
Monteringstiden varierar från 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur samt fuktigheten i luft och 
underlag. 
 
Åtgång  
Varierar beroende på konstruktion, se GKHero pro monteringsanvisning för våtrum. 
 
Produktspecifikation 
Typprovning: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Gummidispersion 
Förbrukning: Se monteringsanvisning 
Torktid vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % RF: Ca 0,5 – 2 timmar för första lagret och ca 6 timmar för 
andra lagret. 

Färg: Grå 
 
Förpackning  
Hink om 8 kg, 15 kg samt 16 kg. 
 
Hantering  
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Hållbarhet 12 mån. i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 5°C – + 40°C. Produkten tål ej frost.  
 
 
 
Rengöring och avfall 
Rengöring av verktyg samt avlägsnande av eventuellt spill görs med vatten innan produkten torkat. Härdad 
produkt på verktyg avlägsnas mekaniskt. Torkad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för 
återvinning enligt lokala föreskrifter. 
 
Miljö 
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GKHero pro Våtrumsmembran 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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