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MONTERING I FÄRSK BETONG

• Generellt skall SynkoFlex® FR ligga mitt i arbetsfogen. 

Minst 50 mm täckskikt.

• SynkoFlex® FR läggs i den färska betongen i samband 
med gjutning.

• SynkoFlex® FR vattenspärr är smidigast att arbeta med 

när den håller en temperatur på 20-25°C.

1. Lägg SynkoFlex® FR i betongytan.  
Det bruna skyddspappret uppåt.

2. Tryck ned SynkoFlex® FR 5-10 mm i betongen.  
OBS! SynkoFlex® FR får inte tryckas ner under ytan! 

3. SynkoFlex® FR skall monteras i obruten följd. Det är viktigt 
att längderna trycks ihop ordentligt med minst 30 mm 
överlapp. Upplevs SynkoFlex® FR hård, kan man med 
fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp 
den lokalt i samband med att längderna trycks ihop.

4. När betongen har härdat skall SynkoFlex® FR sitta fast i 
betongen.

5. SynkoFlex® FR tål att ligga utomhus tills kommande gjut-
ning, i upp till 12 veckor.

6. Före nästa gjutning - Drag av det bruna skyddspappret!

MONTERING PÅ HÄRDAD BETONG/STÅL

• Generellt skall SynkoFlex® FR ligga mitt i arbetsfogen. 

Minst 50 mm täckskikt.

• SynkoFlex® FR vattenspärr är smidigast att arbeta med 
när den håller en temperatur på 20-25°C. 

1. Rengör den torra betongytan med stålborste.  
Betongytan ska vara torr och fri från formolja, smuts, lösa 
partiklar, betongdamm mm.

2. Tryck fast/Valsa ut fast SynkoFlex® FR med tryckrulle 
(SE35010302) till en breddökning av ca 2 cm.  
Bruna skyddspappret uppåt. *

3. Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® FR och 
underlaget! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck ihop 
längderna noggrant.

4. SynkoFlex® FR tål att ligga utomhus tills kommande  
gjutning, i upp till 12 veckor.

5. Före nästa gjutning - Drag av det bruna skyddspappret!

*Beroende på vilka kemikalier som förekommer kan det vara möjligt 

att limma SynkoFlex® FR mot underlaget med Cresco Montagelim 

(QUBMKL). 
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