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LÄS
MER HÄR.

Radon kan komma från vatten, marken eller 
byggmaterialet. Bor du i ett hus med s k 
blåbetong, byggt någon gång från 1920-tal 
till 1970-tal, så är risken stor att du har för 
höga värden av radon. Kommer radonet från 
byggmaterialet så är det billigt, snabbt och 
enkelt att åtgärda genom att tapetsera med 
Protego Radonspärr.

20,0 m

0,60 m

12 m2

STORLEK

Det här behövs: våtrumsgrund, våtrumslim, tejp och 
latexfog.

Underarbete, för olika underlag:
Blåbetong: vid behov spackling och avslipning

Tapetserade väggar: nedskrapning av tapetskarvar 
och skarvspackling

Målade väggar: vid behov spackling och avslipning

Gipsade väggar: skarvspackling och avslipning

Avlägsna tak- och golvlister och försök lägga tapeten 
över skarven vid vägg och tak och över skarven mellan 
vägg och golv, annars täta skarvarna med latex eller
likvärdig fog- tätningsmassa. Avlägsna helst dörr- och
fönsterfoder, tapetsera och vid behov foga med latex
eller likvärdig fog- tätningsmassa.
 

Grundning med våtrumsgrund ger ytterligare tätning 
mot radongas och ger bra vidhäftning för limmet. 

Uppsättning av Protego radonspärr: 
Limma på väggen med våtrumslim som innehåller 
mindre vatten för att få kortare torktider.
Våtrumslimmet – klistret skall ha lämplig förmåga att
limma motsvarande vinyltapet för våtrum! Beakta
leverantörens anvisning noga! Tillse bl. a. korrekt
arbetstemperatur mm. Sätt upp Protego Radonspärr
och tapetsera med överlappning 0,5–1 cm. Vid eluttag
och kontakter försök göra tätt med tapet och latex
eller likvärdig fog- tätningsmassa. Mätta över-
lappningarna med lim för att undvika släpp i skarven.   
 
Slutarbete (målning, tapetsering, kakling, våtrum):
Låt limmet torka ordentligt innan slutarbetet påbör-
jas, spackla vid tapetskarvarna för att jämna ut ytan. 
Vid målning eller kakling ovanpå Protego Radonspärr 
behövs bredspackling endast vid uppsättnign av 
tunna tapeter så att radonspärrens struktur inte syns 
igenom. I våtrum ska Protego Radonspärr ligga under 
fuktspärren. 

Montering av Protego Radonspärr för vägg

RADONSPÄRR
PROTEGO RADONSPÄRR  
FÖRHINDRAR AVGIVNING FRÅN 
VÄGGAR AV BLÅBETONG.
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