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Artikelnr Benämning Format Yta m2/rl Antal/pall Vikt EAN-kod

607000 
607001  
607002
607003 

Fuktskyddsmatta 10 x 2 m 
20 x 1 m 
20 x 2 m
10 x 1 m

20 
20 
40
10

20 rlr 
24 rlr 
12 rlr
40 rlr

10 kg 
10 kg 
20 kg
5 kg

7392959007005 
7392154070019 
7392154070026
7392154070023

607004
607005

Fuktskydds matta Plus 20 x 2 m
20 x 3m

40
60

12 rlr
36 rlr

20 kg
30 kg

7392154070040
7392154070057

Fuktskyddsmatta

Användningsområde 
Fuktskyddsmatta används för att skydda grundmur och 
källarvägg mot fukt. Den täta fuktskyddsmattan hindrar 
markfukten från att nå konstruktionen och tar samtidigt 
hand om fukten som kommer inifrån väggen med den 
luftspalt som bildas av mattans noppmönster. Luftspalten 
gör att fukten kan kondensera och rinna ned mot dräne-
ringen. Med Fuktskyddsmatta och en fungerande dräne-
ring får du ett bestående skydd mot fukt i grundkonstruk-
tioner. Resultatet blir en varmare och torrare källare.

Kontrollera dräneringen
För att fuktskyddsmattan ska ge ett effektivt skydd måste 
du ha en korrekt utförd dränering. Se också till att ha ett 
minst 20 cm brett lager av genomsläppligt återfyllnads-
material närmast väggen. Skydda dräneringsledningen 
mot igensättning med Teno Fiberduk. Återfyller du med 
nytt dränerande material bör du ha en fiberduk hela vägen 
upp för att skydda det dränerade lagret från föroreningar. 
För utförligare dräneringsanvisningar hänvisar vi till Plast- 
och Kemibranschernas läggningsanvisningar och till AMA 
Anläggning.

TILLBEHÖR VID MONTERING AV FUKTSKYDDSMATTA

Produkt/Användningsområde Artikelnr Format Vikt Frp EAN-kod

Teno Sockellist

Används som avslutningslist i överkant på 
fuktskyddsmattan. Ger bra stöd för ev. putsbruk.

50526401 längd 2,0 m 3 kg/
bunt

10 st/bunt
50 st/krt

7392154526400

Teno Fiberduk

Geotextil för separation, förstärkning, filtrering 
och ogrässkydd i mark. Ytvikt 135 g/m2. Bruks-
klass 2.

50526061 10 x 2,0 vikt 3 kg 60 rlr/pall 7392154526066

Rolltite Grundmursmembran   För fler storlekar, se sidan 49.

Självhäftande. Fästes på primerbehandlad yta. 5036401 10 x 0,5 8 kg 56 rlr/pall 7392154003642

Teno Byggtejp

För tätning runt genomföring (finns i flera bredder). 50160201 10 x 0,1 2 kg 6 rl/frp 7392154016024

Kallasfalt

Fuktisolering av mur- och betongytor 50128401
50128501

5 liter
10 liter

4,6 kg
9,2 kg

60 burk/pall
24 st

7392154012842
7392154012859

Teno Spik + bricka

30 mm stålspik med tillhörande bricka. För in-
fästning av fuktskyddsmattan mot källarväggen.

607010 50 st/påse 7392959007012


