
Á steypt undirlag

ISO-DRAIN 3 Kúplingsdúkur fyrir �ísar 

Tenntur spaði fyrir �ísalím undir Kúplingsdúk, 4x4mm
Tenntur spaði fyrir �ísalím undir �ísar. Veljið stærð tanna með tilliti til stærð �ísa (6-12mm)
Borvél / hæggeng hrærivél, hræripinni, öryggisgleraugu-rykgríma-vinnuvettlingar
Málband, merkipenni/blýantur, dúkahnífur, fata/dallur til hræra �ísalímið í

Rúllið út kúplingsdúknum og skerið í hæ�legar stærðir. Gætið þess að skilja eftir 4-5cm. bil meðfram veggjum, tröppum 
og staurum. Merkið fyrir breiddinni á dúknum til að takmarka vinnusvæðið.  Athugið að láta dúkinn ekki skarast en hann 
þarf að liggja þétt saman á samskeytum. 

Grunnið steypt undirlag með Akryl grunn. Gamla eða lélega steypu er gott að tvígrunna samkvæmt leiðbeiningum 
framleiðanda. Hrærið �ísalímið samkvæmt þeim leiðbeiningum sem framleiðandinn gefur.
Notið 4x4mm tenntan �ísaglattara til að breiða út �ísalímið á svæðið sem var búið að merkja. 

Rúllið út kúplingsdúknum á �ísalímið. Snúið tökkunum niður og þrýstið þeim niður í �ísalímið með plastglattara.
Gætið þess að strjúka alltaf í sömu áttina til að koma í veg fyrir loftbólur undir dúknum. Kannið alltaf reglulega hvort 
dúkurinn sé ekki örugglega 100% í snertingu við �ísalímið.

Þrýstið samskeytunum á kúplingsdúknum vel saman. Gætið þess að þau séu alveg samsíða og þétt saman.  

Eftir að dúkurinn er lagður þarf að leyfa �ísalíminu að harðna samkvæmt tímatö�u sem framleiðandinn gefur upp. 
Gætið þess að stundum þarf að verja svæðið sem er verið að �ísaleggja gegn veðri. Þegar �ísalímið hefur náð tilskilinni 
hörðnun má leggja �ísarnar. Athugið að �ísalím er lengur að þorna úti en inni vegna lægra hitastigs. Ef byrjað er of 
snemma þá er hætta á að dúkurinn losni frá undirlaginu. Byrjið á að bera �ísalímið vel á �ötinn. Gætið þess að þrýsta 
�ísalími inn í takkana í dúknum. Notið tenntan spaða í samræmi við stærð �ísanna og drei�ð á dúkinn. Notið “back butter” 
aðferðina og berið líka á bakhliðina á �ísinni.  Þrýstið svo �ísinni vel ofan í �ísalímið til að tryggja fulla snertingu og festu. 
Þegar �ísarnar eru allar lagðar þarf að leyfa �ísalíminu að harðna samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda áður en er fúgað.

Á steypu: Grunnið með Akryl grunn, notið síðan frostþolið Flex �ísalím C2 TE eða epoxy �ísalím
Á timbur: Leitið upplýsinga hjá sölumönnum um besta grunninn, notið síðan frostþolið Flex �ísalím C2 TE S1
Á kúplingsdúkinn: Notið frostþolið Flex �ísalím C2 TE eða epoxy �isalím 

Flísar eða náttúrusteinn
Ath �ísarnar ættu ekki að vera 
stærri en 0,16m2.  

Steypt undirlag

Kúplingsdúkur

Sementsbundið Flex �ísalím
C2 TE samkv. EN12004-02 eða
Epoxy �ísalím 
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Flísalímið sem er notað fyrir kúplingsdúkinn þarf að henta aðstæðunum og undirlaginu í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda límsins. Flísalímið þarf að geta bundist undirlaginu og einnig tryggt festu fyrir kúplingsdúkinn
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Sementsbundið Flex �ísalím
C2 TE samkv. EN12004-02 eða
Epoxy �ísalím 

Undirlagið skal vera slétt, sterkt og laust við öll óhreinindi, �tu og lausan múr og þarf að þola togkraft allt að 1,0MP. 
Steypt undirlag þarf að vera þurrt eða minna en 2% raki samkv.  CM 
  

Gætið þess að hreinsa vel upp úr fúgubilinu alla krossa og óhreinindi áður en �ísarnar eru fúgaðar. 
Notið eingöngu  frostþolna �ex fúgu CG2.
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Ath. Þessar leiðbeiningar eru unnar samkvæmt bestu vitund en þar sem aðstæður eru  misjafnar þá hvetjum við fólk  til að fara vandlega eftir þeim 
leiðbeiningum sem framleiðendur efnanna gefa og leita sér upplýsinga ef í vafa. Gætið sérstaklega að opnunartíma og þurrktíma efnanna.

Kúplingsdúkur er ætlaður til að leysa þá spennu sem myndast á milli �ísa og undirlags og er ein helsta orsök fyrir 
lausum �ísum t.d. utandyra. Kúplingsdúkurinn hentar t.d. fyrir �ísalagnir utandyra, y�r trégólf, gólfhita og veikt 
sprungið undirlag. Dúkurinn er 3mm þykkur, tveggja laga og er framleiddur úr polyethylene og polypropylene. 


