
Certificeret saneringskompetence med  
førsteklasses systemer fra markedets førende

Kælderrenovering og tørre vægge?  
Hos os med udvidet garanti!
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Føl dig godt tilpas inden  
for husets fire vægge
Det sørger vi for -  helt garanteret!

Typiske svage punkter i bygningen:

Regn- og sprøjtevand
Fugt trænger ind i murværket udefra på grund af  
manglende eller defekt sokkeltætning.

Hygroskopisk fugt
Salte i murværket absorberer fugt fra den omgivende  
luft og aflejrer dem i byggematerialet. 

Fugt udefra
Fugt trænger gennem en manglende eller defekt  
udvendig tætning i murværket og/eller gulvpladen. 
 

Kondensering
På koldere overflader, der opstår på grund af kuldebroer 
eller fugtigt murværk, kan vanddampen i rummet konden-
sere til vand på bygningsdelens overflade. 

Opstigende fugt
Fugt trænger ind i murværket på grund af en defekt eller 
manglende horisontalspærre og/eller på grund af defekt 
eller manglende udvendig tætning og stiger kapillært.
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Vi har den rigtige 
løsning til dit hus!

Sanering lige der, hvor det hører hjemme

„Fugt eller beskadigede 
steder på væggene 
bekymrer  os meget.“

Tip fra specialisten:
Det er ikke kun grimt at se på - det skjuler også 
sundhedsrisici. 

Med en professionel murværksrenovering kan vi 
nemt få styr på det.

„Fugt eller beskadigede 
steder på væggene 
bekymrer  os meget.“

Tip fra specialisten:
Det er ikke kun grimt at se på - det skjuler også 
sundhedsrisici. 

Med en professionel murværksrenovering kan vi 
nemt få styr på det.

„Fugt eller beskadigede 
steder på væggene 
bekymrer  os meget.“

Tip fra specialisten:
Det er ikke kun grimt at se på - det skjuler også 
sundhedsrisici. 

Med en professionel murværksrenovering kan vi 
nemt få styr på det.

I eksisterende bygninger kan der kun opnås høj komfort, hvis der kan garanteres en 
permanent beskyttelse mod fugt. I denne sammenhæng er en høj produktkvalitet 
lige så vigtig som en fejlfri forarbejdning af tætningsprodukterne. Ved hjælp af vores 
specialtilpassede systemløsninger kan arbejdet udføres yderst effektivt og økonomisk
und wirtschaftlich.
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Sokkelrenovering

1  Grunding af sugende underlag
Grunding af det forberedte, mineralske underlag med  
Kiesol MB mindst 30 cm over terræn.

2  Hæftebro
WP Sulfatex påføres som hæftebro.

3  Udjævning
Udjævn alle ujævnheder med WP DS Levell  
„frisk på frisk“.

4  Sokkeltætning 
Tætning med MB 2K i mindst 2 arbejdsgange.

5  Sokkelisolering
Professionel sokkelisolering med MB 2K:
Armeringsmørtel VM Fill og overpuds VM Fill rapid  
i sprøjteområdet. 

6  Pudstætning
Porelukkende sokkelpuds tætnes med MB 2K mindst 5 cm 
over terræn.

7  Beskyttelse af tætningen
Montage af DS Protect til terræn.

8  Maling
Maling af sokkelpuds og pudstætning med Color PA.
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Kældersanering udefra

1  Forberedelse af fugttætning
Fjern kanter på fundamentbasen samt  
vedhæftningsforringende dele fuldstændigt.

2  Grunding
Påfør Kiesol MB jævnt.

3  Hæftebro
Når grundingen er tør, påføres WP Sulfatex som  
hæftebro for WP DS Levell.

4  Udjævning 
Alle defekte steder, åbne fuger samt ujævnheder  
udjævnes med WP DS Levell „frisk på frisk“.

5  Tætningskel 
Tætningskel fremstilles med WP DS Levell med en  
rund murske „frisk på frisk“.

6  Hæftebro/skrabelag
MB 2K spartles heldækkende på det forberedte underlag.

 

7  Første tætningslag
Når skrabelaget er tørt, påføres første lag MB 2K.

8  Andet tætningslag
Når første lag ikke længere er sårbart, følger det andet lag 
af MB 2K.

9  Isolering
Efter tilstrækkelig hærdning påklæbes isoleringen  
med fuldfladeklæbning med MB 2K *.

10 Sprøjteområde / sokkel
SP Prep udkastes i separat lag eller i det sidste lag,  
stadig friske tætningslag som hæftebro for SP Top SR.

11 Sokkelpuds
Efter 24 til 48 timer påføres saneringspuds SP Top SR.

12 Pudstætning
Porer i sokkelpuds lukkes/tætnes med MB 2K mindst 5 cm 
over terræn.

13 Beskyttelse af tætningen
Montage af DS Protect op til terrænhøjde.

* alternativ påklæbning af isolering med Remmers 2K bitumen
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Kældersanering indefra

 Forberedelse 
Gammel puds og maling fjernes indtil 80 cm over  
skadesranden. Dårlige fuger udkradses 2 cm i dybden.

 Grunding 
Kiesol (1 : 1 med vand) påføres jævnt. Stærkt sugende  
underlag fugtes med vand.

 Hæftebro 
Inden for Kiesols reaktionstid svummes en hæftebro med  
WP Sulfatex med kost.

 Udjævning (evt.)
Der udjævnes med WP DS Levell „frisk på frisk“.

 Tætningskel
Der fremstilles tætningskel med WP DS Levell "frisk på 
frisk" i henhold til WTA datablad 4-6. 

6  Første tætningslag
Første tætningslag WP Sulfatex påføres med kost  
ovenpå udjævningslaget.

 Andet tætningslag
Andet tætningslag WP Sulfatex "frisk på frisk" påføres 
ovenpå første tætningslag. Alt efter fugtbelastning kan  
flere lag være nødvendige.

 Udkastmørtel 
Udkastmørtel SP Prep påføres „frisk på frisk“ fuldt  
dækkende.

 Sanerpudslag
Efter 24 – 48 timer påføres SP Top white.

	 Overfladefinish
SP Top white kan efter stivning svummes med svummebræt 
og vand eller alternativt overarbejdes med gitterrabot og 
spartles med SP Fill Q3.
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Vælg årtiers erfaring
For vi arbejder med systemløsninger fra Remmers

Remmers-koncernen - det er lig med mere end 70 års erfaring inden for træ- 
og bygningsbeskyttelse, som enhver Remmers RIG-specialist drager fordel af.  
I dag er Remmers en europæisk leder inden for denne sektor. Succesen bevises  
af talrige referencer på verdensplan og er baseret på brugen af skræddersyede 
produktsystemer. Sikkerheden er garanteret med certifikat.  Ved udviklingen af 
Remmers tætningssystemer er der ikke kun fokus den fantastiske holdbarhed 
og variabilitet, men også på systemernes 100% sikkerhed.

For at sikre en langsigtet ydeevne af Remmers tætningssystemer testes de  
regelmæssigt grundigt af anerkendte institutioner.  Effektiviteten, levetiden  
og forarbejdbarheden testes i komplekse procedurer under strenge krav.

Resultatet:
Med Remmers tætningssystemer er du altid på den sikre side!
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„Hvordan kan jeg vide, 
hvilket specialistfi rma,
jeg skal vælge til at tætne 
mit hus?“

Tip fra specialisten:
RIG-certifi cerede håndværksvirksomheder udfører 
eksemplarisk arbejde: De har fået kvalitetscertifi katet for 
perfekt planlægning og udførelse af håndværket. Bedre 
kvalitet fås ikke til dine fi re vægge!

jeg skal vælge til at tætne 
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Certifi ceret komfort
Remmers-International-Guarantee giver dig pålidelighed, sågar skriftligt

Med mere end 70 års erfaring er Remmers i dag 
markedsførende inden for tætning af bygninger. Desuden 
arbejder vi som  RIG-specialistfi rma med den forlængede 
Remmers-International-Guarantee (RIG) i en periode på 10 
år. Det betyder, at du ud over den lovmæssigt foreskrevne 
garanti på 5 år får yderligere 5 års garanti på det anvendte 
system – og til 100 %. RIG er en certifi ceret kvalitetssikring, 
dvs. der er ingen følgeomkostninger i løbet af denne
10-årige garantiperiode. 

Alle RIG-fordele:
  10 års kvalitetsgaranti takket være  

Remmers-International-Guarantee (RIG)
  Sikker udførelseskvalitet gennem certifi ceret og 

specialuddannet RIG-specialist
  Afprøvede og testede RIG-systemer til over 1.000.000 

kælderrenoveringer
 Certifi ceret kvalitetssikring uden uventede følgeomkostninger
 Kvalifi ceret rådgivning og support til det udførende selskab 
 i hele garantiperioden

I øvrigt: RIG er et kvalitetsmærke for perfekt planlægning
og udførelse af den håndværksmæssige ydelse. Hver
RIG-virksomhed arbejder med førsteklasses produkter fra 
Remmers og er højtuddannet og certifi ceret i brugen af 
Remmers systemopbygninger. Alle saneringsforanstaltninger 
bliver nøje dokumenteret. Så dit hus er i gode hænder.
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„Jeg har ofte hørt, at der dukker problemer 
op igen kort tid efter renoveringen.“

Tip fra specialisten: 
Vi arbejder med Remmers MB 2K - nr. 1 inden for tætning af bygninger. Den 
multifunktionelle bygningstætning er yderst fl eksibel, UV-bestandig og holder
vægge og kældre pålideligt tætte.

Produktet til tørre kældre og vægge
Remmers MB 2K – den multifunktionelle bygningstætning

Bitumenfri bygningstætning fra Remmers. Det højeffektive produkt 
sørger takket være sin uovertrufne fl eksibilitet, langvarige UV-, frost- 
og tøsaltbestandighed og enorme klæbestyrke for permanent tørre 
kældre og vægge. All-In-One-tætningen tørrer på rekordtid. Derved 
sparer du tid og penge på dit byggeprojekt.

Tildelt produktionsinnovations-
prisen af forbundsforeningen 
Altbauerneuerung e. V. (BAKA)
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Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com
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Vi arbejder med førsteklasses produkter af mærket Remmers
Af vores erfaring ved vi: Selv de største bygningsrenoveringseksperter er kun så gode som de produkter, de bruger. Vi sto-
ler på Remmers førsteklasses systemløsninger. Det betyder, at vi kun tilbyder vores kunder den bedste kvalitet

KABO Indeklima ApS
Lejrevej 66
4320 Lejre
Tlf.: 27124252
www.kaboindeklima.dk


