
HEY DI 
KLAR BANE

Montering av keramiske fliser på nystøpt betong, betongelementer og bevegelige underlag.

Hey'di Klar Bane og Hey'di Skjøtremse
benyttet på betonggulv på grunn med
oppstigende fukt, før sparkling og flis-
legging. 
Løsningen må vurderes i hvert tilfelle.

Overgang gulv/vegg ved oppstigende fukt
Det må skapes en luftspalte rundt veggene slik at fukt fra underlaget kan ventileres.
Her viser tre eksempler på hvordan dette kan løses:

Hey'di Klar Bane og flisbelegget
avsluttes min. 5 mm fra vegglivet, 
spalten mellom flis og vegg fuges ikke,
og det monteres ventilerende gulvlist,
eks. Platon gulvlist som avbildet.

Dersom man benytter sokkelflis må
denne monteres med luftspalte bak 
flisen for ventilering.
Det kappes remse av Hey'di Klar Bane
som limes på vegg, Hey'di Skjøtremse
legges i overgang gulv vegg, sokkelflisen
limes og avsluttes med en profilert list. 
F.eks. Schlüter Rondec.
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Frikobler og hindrer at deformasjon i underlaget skader flisbelegget.

Hey'di Klar Bane avsluttes min. 5 mm
fra vegg, Schlüter Dilex SOT metall-
profil monteres i flislim med gulvflisen,
samtidig som det besørges et par mm
avstand fra loddrett del av metallprofilen
ved å klebe f.eks. fliskryss på veggen.
Sokkelflisen limes til metallprofilen og
det avsluttes med egnet list som limes
til sokkelflisen med klaring mot vegg.

Hey'di Klar Bane 
komponenter

Dimensjon

Hey'di Klar Bane 1,00 x   5 m: 5 m2

1,00 x 25 m: 25 m2

Hey'di Klar Bane 
Skjøtremse 0,15 x   5 m. 

0,15 x 25 m. 
Damptett skjøtremse av polyetylene 
belagt med fiber på begge sider.
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FUNKSJON 
Hey'di Klar Bane har tre funksjoner: 

Frikobling
De kvadratiske skråkuttede 
hulrommene fordeler og 
nøytraliserer spenninger 
mellom flissjikt og underlag.

Utjevning av damptrykk
Sammenhengende luftkanaler
på banens underside utjevner
damptrykk fra fuktige under-
lag og nystøpte betongplater.

Tetting
Ved å legge Hey'di Skjøtremse over skjøter og i 
overgang dekke/vegg oppnås en vanntett overflate.
Systemet er ikke beregnet for trykkvann, følgelig 
må terrasser over kalde eller varme rom sikres med 
membran i selve konstruksjonen.

D E TA L J E R

1. 

BESKRIVELSE/BRUKSOMRÅDER 
Hey'di Klar Bane er en trykkstabil polypropylene bane
med festesjikt av filt på undersiden. Hey'di Klar Bane
benyttes som limt frikoblingssjikt mellom keramiske
fliser og underlag som fersk betong, betongelementer,
spon- og treplateunderlag m.m.
for å hindre at bevegelser eller
oppsprekking av underlaget
overføres til flisbelegget, og 
skader dette. NB! Skal ikke
brukes på plankegulv.

Hey'di Klar Bane benyttes også som sekundær-
membran på balkonger og terrasser for å hindre fukt-
og vannansamlig under fliser, og forhindrer derved
frostskader og saltutfellinger i fliser og fuger.

I tillegg kan Hey'di Klar Bane benyttes på støpte
kjellergulv som diffusjonssperre og ventilerende sjikt
før sparkling og annen overdekking.

Underlaget rengjøres. Priming utføres med Hey'di KZ primer
eller Hey’di Spesialprimer avhengig av underlaget. 
Påfør Hey'di Flytlim eller annet egnet flislim med 4 mm
tannsparkel. Ikke påfør limet på større felt enn at man
rekker å montere banen før flislimet skinnherder. 
Man må bevege seg på banen med forsiktighet så denne
ikke beskadiges, benytt myke sko og legg gjerne ut en
arbeidsplate som man drar med seg.

Plasser ferdigkuttet lengde med Hey'di Klar Bane i riktig
posisjon, rull den ut og press den ned i flislimet med egnet
redskap, f. eks. fuge- eller pussebrett. 
Det er viktig at den operasjon gjøres omhyggelig slik at
hele banen har kontakt med flislimet.

Hey'di Klar Bane limes kant-i-kant og Hey'di Skjøtremse
– 15 cm bredde - limes med flislim over skjøten mellom
lengdene. Press skjøtremsen godt ned i limet med glattsiden
av tannsparkelen.

Keramiske fliser monteres med Hey'di Flytlim 
eller annet egnet flislim. Benytt helst 
tannsparkel med rund tanning for å få 
påført tilstrekkelig mengde lim. Det er viktig 
at banens rutemønster fylles helt med flislimet.
Det skal alltid være min. 5 mm klaring mellom flis og vegg,
og denne skal ikke fuges. Gulv over 20 m2 bør inndeles
med bevegelsesfuger i flisbelegget.

Slik monteres Skjøtremsen Innvendige og utvendige hjørner 
klippes til av Skjøtremsen

Skjøtremsen benyttes i overgang
gulv/vegg 

2. 

3. 4. 

Må det være slik?
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