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Produktbeskrivning 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl är en butylbaserad brunnsmanschett med en ovansida av 
polypropylenväv. GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl har hög resistens mot vatten, alkalitet och 
temperatur.  
 
Användningsområde 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl används för anslutning av GKHero pro R-System till 
godkända golvbrunnar av plast eller metall med klämring.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl är en systemprodukt ingående i GKHero pro R-System. 
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  
Använd alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar. Ta bort releasepappret från GKHero 
pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl. Centrera och montera GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande 
Butyl och forma ned den över golvbrunnen med handen.  
 
För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Brunnsmanschett 
Enkelhäftande Butyl ska alltid förseglas med GKHero pro Våtrumsmembran oavsett vilket GKHero pro 
Våtrumssystem som används. 

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av butyl och polypropylenväv 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 1.3 mm 
Vikt: 190 g, 215 g 
Format: cirkulär Ø 320 mm, kvadratisk 370 x 370 mm 
Färg: Grå 
 
Förpackning  
Kartong om 20 st. 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö 
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GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande Butyl 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW är en svenskproducerad brunnsmanschett bestående av ett 
lager polypropylenväv och ett lager akrylbaserat häftämne. GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW 
har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur.  
 
Användningsområde 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW används för anslutning av GKHero pro R-System till godkända 
golvbrunnar av plast eller metall med klämring.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW är en systemprodukt ingående i GKHero pro R-System. 
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  
Använd alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar. För att göra monteringen säkrare 
och smidigare så är GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW cirkulär och har ett centralt placerat 
förstansat hål för skärmall-brunnskniv från bl.a. Blücher, Faluplast, Joti, Purus.  
Ta bort releasepappret från GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW. Centrera och montera GKHero 
pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW och forma ned den över golvbrunnen med handen.  
 
För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Brunnsmanschett 
Enkelhäftande NW ska alltid förseglas med GKHero pro Våtrumsmembran. 

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och akrylbaserat häftämne 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.6 mm 
Vikt: 22 g 
Format: cirkulär Ø 320 mm 
Färg: Grå  
 
Förpackning  
Kartong om 20 st. 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
 
Miljö 
GKHero pro Brunnsmanschett Enkelhäftande NW 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.  
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Leveransvillkor    
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
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Produktbeskrivning 
GKHero pro Rörmanschett är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav 
två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av elastisk, vattentät och värmeresistent EPDM-gummi.  
 
Användningsområde 
GKHero pro Rörmanschetter används till tätning av genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum i bostäder 
och utrymmen med liknande belastningar.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Rörmanschett 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  

GKHero pro Rörmanschett monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende 

på vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. Säkerställ att du får GKHero pro Folielim/GKHero 

pro Våtrumsmembran runt hela genomföringen samt minst 1 cm upp på den. FME Folielim fördelas med en 

tandad limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För 

snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop 

ytorna.  

GKHero pro Våtrumsmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Rörmanschett ska 

alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan 

underlag och GKHero pro Rörmanschett uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom 

monteringstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och EPDM 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.7 mm 
Vikt  9 – 21 mm: 4 g 
 15 – 34 mm: 4 g  
 35 – 75 mm: 9 g 
         80 – 140 mm: 18 g 
Färg: Blå med tryckt logo  
 
Förpackning  
Kartong om 20 st. 
 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
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Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Rörmanschett 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro 2K är ett svenskproducerat tvåkomponentslim som ingår i GKHero pro F-System. Limmet har en 
tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering samt god övervätning. GKHero pro 2K är självhärdande och 
kapillärspärrande, ger en stark limfog och har en öppentid på 6-8 timmar.  
 
Användningsområde 
GKHero pro 2K används på både sugande- och täta underlag som lim och skarvförsegling, samt vid eventuella 
delreparationer. GKHero pro 2K kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag innan 
montering av GKHero pro F-System.  
 
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 monteringsanvisning.  För arbeten med väggnära brunnar gäller separat 
monteringsanvisning.  
GKHero pro 2K kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre 
temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om minst 50 % RF. 
 
Blandning 
Häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2-3 minuter. Häll sedan i resterande 
pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 5-10 minuter 
innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att 
rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion. 
Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5 
deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående. 
 
Applicering  
Underlaget primas med GKHero pro Primer. GKHero pro 2K appliceras sedan med roller (ej korthårig) och 
pensel. Förbrukningen av GKHero pro 2K är ca 0,4 kg per m2. För fastgnidning rekommenderas plastspackel, 
skarvrulle samt kombiverktyg. GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör ska alltid monteras i vått GKHero 
pro 2K så att fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras uppnås. Kontrollera regelbundet 
att du får en jämn heltäckande limfilm på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom 
monteringstiden. 
 
Monteringstid 
0 – 30 min.  
 
Åtgång  
Vid hellimning av GKHero pro Tätduk: ca 0,4 kg per m2.  
 
Plattsättningsbar  
Systemet är plattsättningsbart efter ca 24 tim men kan under gynnsamma förhållanden plattsättas redan efter 
12 tim. Detta kräver ett absorberande underlag, att temperaturen ej understiger 20 grader under torktiden 
samt en ej för hög RF i omgivningen. 
 
 
 
Produktspecifikation 
Typprovning: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim 
Förbrukning blandad produkt: 0,4 kg per m2  

Färg: Ljus 
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Öppentid (i burk): 6-8 timmar. 
 
Förpackning  
Plasthink med insats: 3 kg, 10 kg, 18 kg. 
 
Hantering  
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Lim på̊ huden avlägsnas med tvål och vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim 
avlägsnas mekaniskt.  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Hållbarhet 12 månader i obrutet orginalemballage lagrat i miljö om 10°C – 40°C.   
 
Deponering 
Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter. 
 
Miljö 
GKHero pro 2K 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. är en svenskproducerad brunnsmanschett i elastisk plast 
utan tillsatta mjukgörare och med ett akrylbaserat häftämne. GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande 
E.V.A. har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur.  
 
Användningsområde 
GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. används för anslutning av GKHero pro F-System till 
godkända golvbrunnar av plast eller metall med klämring.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. är en systemprodukt ingående i GKHero pro F-System. 
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  
Använd alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar. För att göra monteringen säkrare 
och smidigare så är GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. cirkulär, transparent och har ett 
centralt placerat förstansat hål för skärmall-brunnskniv från bl.a. Blücher, Faluplast, Joti, Purus.  
 
Ta bort releasepappret från GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. en sida. Centrera och 
montera GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. så den sitter tillräckligt för att du ska kunna riva 
bort releasepappret på ovansidan. Riv sedan bort releasepappret på ovansidan lägg över GKHero pro Tätduk 
och gnid sedan ordentligt. GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. ska alltid placeras under 
GKHero pro Tätduk. 
 
För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. 

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av EVA plast och akrylbaserat häftämne 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 1.1 mm 
Vikt: 74 g 
Format: cirkulär Ø 320 mm, kvadratisk 320 x 320 mm 
Färg: Transparent  
 
Förpackning  
Kartong om 20 st. 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
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GKHero pro Brunnsmanschett Dubbelhäftande E.V.A. 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Fiberremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två 
yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro Fiberremsa 
produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre kvalité, 
ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 

GKHero pro Fiberremsa 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 Fiberremsa 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  

GKHero pro Fiberremsa monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende på 

vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. GKHero pro Folielim fördelas med en tandad 

limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För 

snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop 

ytorna.  

GKHero pro Våtrumsmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Våtrumsremsa ska 

alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan 

underlag och GKHero pro Fiberremsa uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom 

monteringstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Monteringstid 
0 – 30 min.  
 
Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.2 mm, 0.4 mm 
Vikt: 370 g, 590 g 
Längd: 30 m 
Bredd: 100 mm 
Färg: Blå med tryckt logo 
 
 
Förpackning  
1 st., kartong om 24 st. 
 
Hållbarhet – lagringstid  
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Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Fiberremsa 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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GKHero pro Flexlight är en plastförstärkt cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor, mosaik, 
limtegel, dekorsten, skiffer och granitkeramik, men ej till fuktkänslig marmor. GKHero pro Flexlight är en 
fästmassa med en hög flexibilitet, smidighet och med mycket goda häftegenskaper. GKHero pro Flexlight kan 
användas på vägg och golv och har en inbyggd härdare i pulverform samt är diffusionsöppen. 
GKHero pro Flexlight är speciellt användarvänligt till puts, mur, betong, golv med värmekablar, gipsplattor och 
äldre plattor. GKHero pro Flexlight kan användas i både inne- och utemiljö. 
 
Underlag  
Underlaget ska vara rengjort och fritt från damm, fett, lösa partiklar, olja och vatten. Vid montering av platta på 
platta ska ytan först grundas med vidhäftningsprimer GKHero pro Primer (blanda 1:3 vatten). Detta gäller också 
vid underlag som är målade/blanka, spacklade, gipsplattor, äldre plattor samt puts- och betongunderlag. 
Målade/blanka ytor bör ruggas upp med sandpapper/slipmaskin före grundning för att por- och dammbinda 
ytan. I våtrum ska gällande systems monteringsanvisning följas. GKHero pro Flexlight är godkänd till GKHero 
pro våtrumssystem. 
 
Blandning 
Vattenmängd 4,5–5 l/15 kg säck. Pulvret hälls i rent och kallt vatten under omrörning med maskinvisp. Låt 
blandningen stå i ca 3–5 min innan den blandas igen till lätt/smidig konsistens. Fix som har börjat härda bör 
inte blandas igen.  
 
Anvisning 
I våtrum används GKHero pro våtrumssystem F-System, R-System eller 2K-System enligt respektive 
monteringsanvisning. Eventuell golvvärme ska vara avstängd i god tid innan arbete påbörjas. 
För att säkra god vidhäftning till underlaget påförs GKHero pro Flexlight Vit underlaget med släta sidan av 
fixkammen, som därefter vänds och trycks genom fixlagret (se tabell för fixkammar). Använd rätt fixkam som 
säkerställer 100 % täckning samt att den är anpassad till storlek av platta som ska monteras. 
Platta appliceras i god tid innan skinnbildning bildas på fixet och sätts dit med tryck och en lätt skakning så att 
rätt vidhäftning uppnås. Var uppmärksam på att starkt solljus, vind, höga temperaturer eller starkt sugande 
underlag kommer reducera torktiden på fixet.  
Plattor installerade med GKHero pro Flexlight klarar lättare belastning efter 24 tim och är genomhärdat efter 
14 dagar. Värmekablar sätts på efter 28 dygn. Plattor ska inte belastas med vatten/regn under minst 24 tim 
efter montering. Plattor ska skyddas mot frost och stark sol under den första veckan. För läggning av plattor 
eller beklädnader utomhus, plattor större en 900 cm2 eller golv som utsätts för tyngre belastningar bör 
plattorna dubbel-limmas för att säkra 100 % täckning av fästmassan. 
Fogning ska inte påbörjas innan fästmassan har torkat (annars risk för missfärgning av fogarna). Golv ca 24 tim, 
vägg ca 8 tim (under normala förhållanden). 
 
Åtgång 
3 mm fixkam: 0,9 kg/m² 
4 mm fixkam: 1,1 kg/m² 
6 mm fixkam: 1,4 kg/m² 
8 mm fixkam: 2,1 kg/m² 
10 mm fixkam: 2,4 kg/m² 
Åtgång varierar beroende på plattans baksida och underlagets jämnhet samt fixkammens arbetsvinkel på 75°.  
 
Teknisk data 
Färg: Grå alt vit 
Öppentid: 30 min 
Hinktid: 3–4 tim 
Rengöring: Omedelbar rengöring med vatten  
temp: 6°C–20°C i luft/underlag och keramik 
Klassificering: C2TE (PTD-17,3/15.05.2017 
Test: System 3 enligt EW12004: 2007 + A1: 2012 
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Förpackning 
15 kg säck 
 
Lagring 
12 månader efter produktionsdatum (se datum på säck) vid torr lagring och oöppnad i originalförpackning. 
 
OBS! Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna representerar det bästa av vår kunskap och 
erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför ska den som använder 
produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är 
alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten. 
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Produktbeskrivning 
GKHero pro Folielim är ett svenskproducerat, självhärdande och lösningsmedelsfritt förseglingslim baserat på 
fukthärdande polymer. Den låga viskositeten och tixotropa konsistensen ger en säker och snabb montering 
med bra initialhugg och övervätning. GKHero pro Folielim är kapillärspärrande, vattentät och ger en elastisk 
och stark limfog som snabbt är plattsättningsbar. 
 
Användningsområde 
GKHero pro Folielim används där GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör överlappar, skarvas eller 
monteras emot varandra och vid delreparationer. GKHero pro Folielim används också som extra tätning och 
ilagning runt tapp- och spillvattenrör innan montering av GKHero pro Tillbehör. GKHero pro Folielim kan också 
användas för helmontering av GKHero pro F-System på täta underlag. GKHero pro Folielim används också i 
GKHero pro:s system för väggnära golvbrunnar. 
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Folielim 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.  För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.  
GKHero pro Folielim kan användas mellan +5°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur 
än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % RF. 
 
Applicering  
Använd lämplig fogpistol och ev. applikator. GKHero pro Folielim fördelas sedan ut med en tandad limspridare 
som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning 
rekommenderas att fukta limfogen med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna. För fastgnidning 
rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör ska 
alltid monteras i vått GKHero pro Folielim så fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras 
uppnås. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden. Kontrollera regelbundet att 
du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  
 
Monteringstid 
0 – 30 min.  
 
Åtgång  
Vid skarvförsegling i 35 – 50 mm bredd ≈ 0,01 – 0,02 liter ≈ ca 20 – 35 g per lpm. Vid hellimning av GKHero 
Tätduk ca 0,2 – 0,25 liter ≈ ca 350 – 430 g per m2.  
 
Plattsättningsbar  
På golv av sugande underlag är GKHero pro F-System plattsättningsbart efter 4 – 6 tim. och för sugande 
underlag på vägg efter 6 – 8 tim. GKHero pro F-System helmonterat med GKHero pro Folielim på täta underlag 
10 – 12 tim.  
 
Produktspecifikation 
Typprovning: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Förseglingslim av fukthärdande polymer 
Förbrukning: 1.7 kg/m2/mm  

Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C 
Färg: Gulbeige 
 
Förpackning  
Patron 290 ml, aluminiumpåse 600 ml 
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Hantering  
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Rengöring av limspill görs med torr trasa samt vid behov med lacknafta/terpentin. Lim på̊ huden avlägsnas med 
handrengöringsmedel. Låt produkten härda på verktyg av plast eller metall innan rengöring. Torkat lim 
avlägsnas mekaniskt.  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Hållbarhet 12 mån. i oöppnat orginalemballage lagrat i miljö om + 10°C – + 20°C. Produkten tål frost. Nedkyld 
produkt värms upp till + 20°C innan användning. 
 
Deponering 
Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Folielim 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Fuktspärr är en svenskproducerad, vattenbaserad, plastdispersion avsedd för ångtätning i 
våtutrymmen och utgör en systemprodukt som ingår i GKHero pro R-System (rollbart). 
 
Användningsområde 
GKHero pro Fuktspärr används som ångtätande skikt i t.ex. bostadsbadrum, WC, tvättstugor och andra 
jämförbara våtutrymmen. Systemet uppfyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR. GKHero pro 
Fuktspärr används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller 
kraven enligt BBR. För utförligare information se GKHero pro monteringsanvisning (R-System). 
 
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 Fuktspärr kan användas mellan +10°C till +20°C. Temperaturen i material och underlag får ej 
understiga +10oC vid applicering. 
 
Applicering  
GKHero pro Fuktspärr appliceras före GKHero pro Våtrumsmembran. Rör om väl och påför med roller, pensel 
eller annat lämpligt verktyg. Se GKHero pro monteringsanvisning. 
 
Monteringstid 
GKHero pro Fuktspärr har en monteringstid på ca 0 – 30 min. Torktiden är ca 1 timme vid +20°C och 
luftfuktighet om min. 30 % RF. Den andra strykningen kan normalt göras efter ca 30-60 minuter. 
 
Produktspecifikation 
Typprovning: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Vattenbaserad plastdispersion 
Åtgång: Min 0,35kg/m2, för att klara kraven på ånggenomgångsmotståndet. 
Färg: Ljusblå 
 
Förpackning  
Hink på 6 kg respektive 12 kg. 
 
Hantering  
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. 
Fuktpärr på̊ huden avlägsnas med handrengöringsmedel.  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Hållbarhet 12 mån. i oöppnat orginalemballage lagrat i torr miljö om + 10°C – + 20°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 
GKHero pro Fuktspärr 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.  
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Leveransvillkor    
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
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Produktbeskrivning 
GKHero pro Inner- & Ytterhörn är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående 
utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro Inner- 
& Ytterhörn produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre kvalité, 
ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 
GKHero pro Inner- & Ytterhörn används till tätning av inner- och ytterhörn i våtrum och utrymmen med 
liknande belastningar.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Inner- & Ytterhörn 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  

GKHero pro Inner- & Ytterhörn monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro 

Våtrumsmembranmembran beroende på vilket av FME Våtrumssystem som ska monteras. GKHero pro Folielim 

fördelas ut med en tandad limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt 

elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim  med duschspruta precis 

innan du lägger ihop ytorna.  

GKHero pro Våtrumsmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Inner- & Ytterhörn ska 

alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan 

underlag och GKHero pro Inner- & Ytterhörn uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom 

monteringstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.7 mm 
Vikt: Innerhörn 6 g, Ytterhörn 8 g 
Färg: Blå med tryckt logo  
 
Förpackning  
Kartong om 20 st 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 

mailto:butiken@herokakel.se


GKHero pro Inner- & ytterhörn   
Produktdatablad Upprättad: 2019-06-17 Reviderad: – 

Hero Kakel AB, Magasinsgatan 8, 434 37 Kungsbacka 
Tel: 0300-56 62 50    Fax: 0300-56 62 55 
butiken@herokakel.se    www.herokakel.se 

GKHero pro Inner- & Ytterhörn 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Primer är en svenskproducerad akrylprimer. GKHero pro Primer används för att öka underlagets 
vidhäftning samt för dammbindning och portätning. Primern är spädbar med vatten, fri från ammoniak och har 
en god alkalibeständighet. 
 
Användningsområde 
GKHero pro Primer är avsedd för inomhusbruk och kan användas på de flesta typer av underlag. Se även avsnitt 
»Spädning«.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Primer 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 
GKHero pro monteringsanvisning.  För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.  
För bästa resultat bör GKHero pro Primer användas mellan + 10 till + 25 °C. Material och underlag bör inte ha 
lägre temperatur än + 5 °C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % 
RF. 
 
Applicering  
Underlaget ska vara fritt från damm, fett, föroreningar och lösa partiklar. GKHero pro Primer fördelas jämnt in i 
underlaget med en mjuk borste, utan att pölar bildas. Förvissa dig om att primern torkat ordentligt innan 
spackling påbörjas. Dubbla lager primer är att föredra. 
 
Spädning 
Underlag   Blandning (Primer:Vatten) 
Glatta och täta underlag, prefabricerade betong- 
golv eller täta komprimerade cementunderlag 
”icke sugande” andryhit-underlag, terazzo, 
gjutasfalt, gipsspackel och klinker/plattor: 1:1/2 
 
Spånskivor, trägolv och målade ytor: 1:1 
 
Råbetong och råbetongbjälklag:  1:1 
 
Porösa cementunderlag, starkt sugande betong- 
golv, anhydrit, sugande eller avslipad spackel- 
och avjämningsmassor:  1:3 
 
Mycket glatta och täta, ”icke-sugande” underlag 
som ska spacklas eller läggas plattor på t.ex. 
epoxy eller stål/plåt:  Outspädd 

 
 
Produktspecifikation 
Typprovning: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Dispersionsprimer 
Förbrukning: Ca 0,1 – 0,3 liter koncentrat / m2 beroende på underlag, temperatur samt RF. 
Färg: Vit, mjölkig 
 
Förpackning  
Flaska 1 kg, dunk 5 kg samt 15 kg. 
 
Hantering  
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Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Primer på huden avlägsnas med handrengöringsmedel. Förvaras 
oåtkomligt för barn. Ej härdad produkt rengörs med vatten. Då härdad produkt är svår att avlägsna bör verktyg 
rengörs direkt efter användning.  
 
Hållbarhet – lagringstid  
Hållbarhet 12 mån. i oöppnat originalemballage lagrat i miljö om +5°C till +25°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 
GKHero pro Primer 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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Produktbeskrivning 
GKHero pro självhäftande Våtrumsremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion 
bestående ett lager polypropylenväv ett lager vatten- och ångtät polyetenfilm och ett lager akrylbaserat 
häftämne. Häftämnet har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur. GKHero pro självhäftande 
Våtrumsremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm vilket ger en högre kvalité, ånggenomgångsmotstånd 
och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 

GKHero pro självhäftande Våtrumsremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg-vinkelns 

inner- och ytterhörn, material- skarvar och övergångar i GKHero pro Våtrumssystem samt skarvar i GKHero pro 

F-System monterat kant-i-kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar.  

Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro självhäftande Våtrumsremsa 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  

GKHero pro självhäftande Våtrumsremsa monteras genom att ta bort releasepappret, fixera den sedan och 

gnid fast. För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv, P-märkt polyetenfilm och akrylbaserat häftämne 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.5 mm 
Vikt: 650 g, 940 g 
Längd: 15 m, 25 m 
Bredd: 100 mm 
Färg: Blå med tryckt logo 
 
Förpackning  
1 st. 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
 
 
 
 
Miljö 
FME Självhäftande Våtrumsremsa 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.  
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Leveransvillkor    
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
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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  

GKHero pro Tätduk monteras med GKHero pro Våtrumsmembran som appliceras med roller, elementpensel 

eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Tätduk ska alltid 

monteras i vått GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan underlag och GKHero pro 

Tätduk uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom monteringstiden. Kontrollera regelbundet 

att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

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 
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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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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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Produktbeskrivning 
GKHero pro Våtrumsremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav 
två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro 
Våtrumsremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre 
kvalité, ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 

GKHero pro Våtrumsremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg-vinkelns inner- och 

ytterhörn, material-skarvar och övergångar samt skarvar i GKHero pro Foliesystem monterat kant-i-kant i 

våtrum och utrymmen med liknande belastningar.  

Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Våtrumsremsa 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  

GKHero pro Våtrumsremsa monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende 

på vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. GKHero pro Folielim fördelas med en tandad 

limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För 

snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop 

ytorna.  

FME Tätmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Våtrumsremsa ska 

alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan 

underlag och GKHero pro Våtrumsremsa uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom 

monteringstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.2 mm, 0.4 mm 
Vikt: 370 g, 590 g 
Längd: 30 m 
Bredd: 100 mm 
Färg: Blå med tryckt logo 
 
Förpackning  
1 st., kartong om 24 st. 
 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
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Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Våtrumsremsa 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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GKHero pro Nanolight fästmassa används inomhus till vägg, golv, våtrum och värmegolv – montering av 
keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten. Kan även användas som 

spackel, 2-10 mm tjocklek. GKHero pro Nanolight har en inbyggd härdare i pulverform samt är diffusionsöppen. 
 

Underlag  
GKHero pro Nanolight är speciellt användbart som fästmassa på betong, lecablock, puts, sten, gipsplattor, 
keramisk klinker/kakel samt på avjämningsmassor/flytspackel. 
 

OBS!  
En förutsättning för ett lyckat resultat är att underlaget är grundat med GKHero pro Primer i korrekt 
blandningsförhållande, fixkam (3-10 mm) samt arbetstemperatur > +6° C. 

 
Förberedelse  
Underlaget ska vara rengjort och fritt från damm, fett, lösa partiklar, olja och vatten.  
Vid montering av platta på platta ska ytan först grundas med vidhäftningsprimer GKHero pro Primer. Detta 
gäller också vid underlag som är målade/blanka, spacklade, gipsplattor, äldre plattor samt puts- och 
betongunderlag. Målade/blanka ytor bör ruggas upp med sandpapper/slipmaskin före grundning för att por- 
och dammbinda ytan. Grundning ska vara torr innan fortsatt arbete utförs. I våtrum ska gällande systems 
monteringsanvisning följas. GKHero pro Nanolight är godkänd till GKHero pro våtrumssystem. 
 
Blandning 
Vattenmängd ca 6,1 l/12,5 kg säck. Pulvret hälls i rent, kallt vatten under kraftig omrörning i 3 min. Låt 
blandningen stå i ca 3 min innan den blandas igen under ca 30 sek till lätt/smidig konsistens. Angiven 
vattenmängd ska helst ej överskridas. Fix som har börjat härda ska inte blandas igen.  
 
Skyddsåtgärder 
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, ansiktsskärm). Undvik kontakt 
med ögonen. Se Säkerhetsdatablad för mer information. 
 
Anvisning 
I våtrum används GKHero pro våtrumssystem F-System, R-System eller 2K-System enligt respektive 
monteringsanvisning. Eventuell golvvärme ska vara avstängd i god tid innan arbete påbörjas. 
För att säkra god vidhäftning till underlaget påförs GKHero pro Nanolight underlaget med släta sidan av 
fixkammen, som därefter vänds och trycks genom fixlagret (se tabell för fixkammar). Använd rätt fixkam som 
säkerställer 100 % täckning samt att den är anpassad till storlek av platta som ska monteras. 
Platta appliceras i god tid innan skinnbildning bildas på fixet och sätts dit med tryck och en lätt skakning så att 
rätt vidhäftning uppnås. Var uppmärksam på att starkt solljus, höga temperaturer eller starkt sugande underlag 
kommer reducera torktiden på fixet.  
Plattor installerade med GKHero pro Nanolight klarar lättare belastning efter 24 tim och är genomhärdat efter 
14 dagar. Värmekablar sätts på efter 14 dygn. Plattor ska inte belastas med vatten under minst 24 tim efter 
montering. Plattor ska skyddas mot stark sol under den första veckan. För läggning av större plattor eller golv 
som utsätts för tyngre belastningar bör plattorna dubbel-limmas för att säkra 100 % täckning av fästmassan. 
Fogning ska inte påbörjas innan fästmassan har torkat (annars risk för missfärgning av fogarna). Golv ca 24 tim, 
vägg ca 8 tim (under normala förhållanden). 
 
Åtgång 
3 mm fixkam: ca 0,7 kg/m² 
4-5 mm fixkam: ca 0,9 kg/m² 
6 mm fixkam: ca 1,4 kg/m² 
8-10 mm fixkam: ca 1,8 kg/m² 
Åtgång varierar beroende på plattans baksida och underlagets jämnhet samt fixkammens arbetsvinkel på 75°.  
 
Teknisk data 
Bruksområde: Inomhus 
Färg: Grå 
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Blandning: Ca 0,49 liter vatten per kg, ca 6,1 liter vatten per säck (12,5 kg). 
Öppentid: 10-20 min 
Hinktid: 1–2 tim 
Rengöring: Verktyg och spill rengörs omedelbart med vatten. Härdad produkt avlägsnas mekaniskt.  
Arbetstemp: +6–25°C i luft/underlag och keramik 
Torktid: 24 tim 
Bruksklar: 14 dagar 
  
Förpackning 
12,5 kg säck 
 
Lagring 
Bäst-före 6 mån efter produktionsdatum, därefter avger produkten mer krom (använd lämpliga skyddskläder 
och skyddsutrustning). 
Kan lagras 12 månader efter produktionsdatum (se datum på säck) vid torr lagring och oöppnad i 
originalförpackning.  
 
OBS!  
Alla angivna tider är vägledande och förutsätter en temepratur på +23°C i luft/underlag/material samt en 
luftfuktighet på 50%. 
Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna representerar det bästa av vår kunskap och 
erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför ska den som använder 
produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är 
alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten. 
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Produktbeskrivning 
GKHero pro Våtrumsremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav 
två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro 
Våtrumsremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre 
kvalité, ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.   
 
Användningsområde 

GKHero pro Våtrumsremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg-vinkelns inner- och 

ytterhörn, material-skarvar och övergångar samt skarvar i GKHero pro Foliesystem monterat kant-i-kant i 

våtrum och utrymmen med liknande belastningar.  

Byggtekniska förutsättningar 
GKHero pro Våtrumsremsa 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  

GKHero pro Våtrumsremsa monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende 

på vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. GKHero pro Folielim fördelas med en tandad 

limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För 

snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop 

ytorna.  

FME Tätmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Våtrumsremsa ska 

alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervätning mellan 

underlag och GKHero pro Våtrumsremsa uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom 

monteringstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.2 mm, 0.4 mm 
Vikt: 370 g, 590 g 
Längd: 30 m 
Bredd: 100 mm 
Färg: Blå med tryckt logo 
 
Förpackning  
1 st., kartong om 24 st. 
 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 

mailto:butiken@herokakel.se


 
GKHero pro Våtrumsremsa   
Produktdatablad Upprättad: 2019-06-17 Reviderad: – 

Hero Kakel AB, Magasinsgatan 8, 434 37 Kungsbacka 
Tel: 0300-56 62 50    Fax: 0300-56 62 55 
butiken@herokakel.se    www.herokakel.se 

Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Miljö 
GKHero pro Våtrumsremsa 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 

 

mailto:butiken@herokakel.se
http://www.bastaonline.se/
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