
SJEKKLISTE FOR VT-SYSTEM

KONTAKTINFO MEMBRANARBEID 

Utfylt av:           Dato:    

Prosjektnavn:             

Hovedentreprenør:            

Kontaktperson(er):             

Tlf:    E-post:     

 

PRIMING 

Produkt:  

PRIMER VT PLUS    Batch nr:    

PRIMER G     Batch nr:    

ECO PRIM T   Batch nr:    

Krav:  

For TG 2402, gjelder 2 strøk med PRIMER VT PLUS ved 

krav om damptetthet med Sd-verdi over 10 m. Restfukten i 

underlaget må ikke overstige 85 % RF. Vegger og 

etasjeskillere som vender mot uteklima eller kalde rom har 

krav om damptetthet med Sd-verdi over 10 m. 

Dato:        

 Underlaget er behandlet, rent, tørt og støvfritt før 
påføring. Bilde er tatt. 

 

Restfukt i underlaget (%RF):   

 

 

 Underlaget er påført 2 strøk ufortynnet PRIMER VT 
PLUS i kryss i de tilfeller der krav om damptetthet er 
Sd verdi over 10 m 

 Totalt forbruk av PRIMER VT PLUS er minst 0,3 kg/m2 

 

Tid etter påføring:  

 

MEMBRAN 

Produkter: 

 

- MAPEGUM WPS  Batch nr:    

- MAPEGUARD ST eller VR-tettebånd 

- MAPEBAND EASY tettebånd 

- MAPEGUARD PC eller VR-Rørmansjett (ulike størrelser) 

- MAPEGUARD IC/EC eller VR-Mansjett inn-/utvendig hjørne 

- MAPEBAND EASY 90°/270° inn-/utvendig hjørne 

- MAPEBAND B DC / B DCL slukmansjett 

- MAPEBAND B T butylbånd 

Krav:  

For TG 2402, gjelder kun produktene over. Membranen må 

påføres i minst 0,5 mm tykkelse på vegg (0,9 kg/m2) og 1 

mm tykkelse på gulv i våtsonen (1,8 kg/m2). 

 Underlag er tørt, ren og støvfri før påføring. Bilde er tatt. 

 

Dato:       Tid før påføring:  

 

Tid etter påføring:    

 

Signatur:      Signatur kunde/sluttbruker:      

 Vegger er påført MAPEGUM WPS i minst 0,5 mm 
tykkelse 

 Gulv er påført MAPEGUM WPS i minst 1 mm tykkelse 

 Første strøk er tørt før andre påføring 

 Hjørner, overganger, skjøter og rørgjennomføringer er 
tettet med egnet tettedetalj. 

 Alle tettedetaljer er smurt inn i membran på fram og 
bakside og evt. luftbobler er presset ut. 

 MAPEGUARD PC i str. 75-110 og 100-130 mm er 
heldekket i membran opp til røret. 

 MAPEGUM WPS er tørr før klemring monteres i sluk 
over membran. Bilde er tatt. 

 Klemring er montert med håndverktøy 

 Bilder er tatt under og etter montering 


