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Pro WR System är framtaget av hantverksproffs som har höga krav 
på produkten, funktion och dess användarvänlighet. Serien inriktar 
sig mot projektmarknaden men fungerar alldeles utmärkt i den 
traditionella vardagen hos hantverkaren.

Många tester genomfördes på marknaden innan vi till sist kom 
fram till ett system som innehåller alla dess parametrar som 
uppfyller hantverkarens krav.
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Pro Multi Flex
15 kg. Cementbaserad fix för golv och vägg till keramiska plattor,
mosaik och natursten. Godkänd i NAXB Wetroom System. Fungerar till golvvärme 
samt utomhus.
Pro Multi Flex är en flexibel fästmassa. Lämpliga underlag är betong, golvspackel, 
puts, våtrumsskivor, gipsskivor, klinker samt PVC matta. C2TE
Artnr: PM

Pro Multi Flex Light
15 kg. Cementbaserad lättfix för golv och vägg till stora keramiska plattor, glasmo-
saik, marmor och natursten. Godkänd i NAXB Wetroom System och fungerar till 
golvvärme. Pro Multi Flex Light är en flexibel, lätt fästmassa. Lämpliga underlag 
ärbetong, golvspackel, puts, våtrumsskivor, gipsskivor. Lättfixet är ca 25% drygare 
än ett standard fix. C2TE
Artnr: PML

Pro Multi Flow
Cementbaserad flytfix för golv till storformatiga keramiska plattor och natursten. 
Fungerar till golvvärme samt utomhus.
Lämpliga underlag är betong och golvspackel. Underlaget skall vara rent, fast och 
hårt. Golvvärmen skall vara avstängd vid montering av keramiska plattor och först 
sättas på igen efter 4 veckor. Betongen skall vara minst 3 månader gammal före 
plattsättning. På sugande ytor som betong, puts eller spackel skall ytan primas 
C2TE
Artnr: PMF

Fästmassor
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Pro Fiber 24H
25 kg. Pro Fiber 24H är en fiberförstärkt, snabbhärdande, pumpbart och självut-
jämnande avjämningsmassa. Skikttjocklek 4-30mm.

Pro Fiber 24H rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig 
förvaltning i inomhusmiljö. Lämpliga underlag inomhus; gips, klinker, trä, spånski-
va, lättbetong m.m. Kan användas till el- och vattenburen golvvärme samt flytan-
de konstruktioner.
Artnr: PF25

Pro Primer 5.0
1 eller 5 liter. Vidhäftningsprimer för sugande ytor. Används före spackling med 
Pro Fiber 24H samt före montering av Pro WR Foil System och före sättning av 
keramiska plattor med fästplattor. Underlag: Betong, puts, lättbetong, gipsskivor, 
trä, träfiberplattor, klinker, spånskivor och PVC
Artnr 1 L: PP10
Artnr 5 L: PP50 

Spackel och primer
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Pro WR 2-comp
Två delar, 5+5 kg.  
Produkten är ett 2-komponent skarvförseglingslim för limning av alla
detaljer (tätskiktsremsa, inner/ytterhörn, rörmanschetter) i NAXB Wetroom
System folie. Används också för att limma hela tätskiktsfolien samt överlapp
mellan folievåderna. Fungerar på alla godkända underlag för våtutrymme
(skivor, betong eller putsat). Viktigt att alla ytor primas före sättning av folien.
Produkten leverera i en hink innehållande en dunk (5 lit.) vätskedel samt en
plastpåse (5 kg) pulverdel.
Artnr: PWR2C

Pro WR Protect One
4 Liter. Produkten är en vattenbaserad fuktspärr för grundning före membranapp-
licering. Fungerar både på golv och vägg där keramiska plattor skall monteras. Un-
derlaget kan vara skivor (enbart i zon2) eller mineraliska underlag (zon 1+zon2). 
En rollning 200 g/m² räcker. Torktid ca. 30 minuter (+20C, 50% RF)
Rör om produkten innan applicering och rolla på rent, torrt underlag med en 
korthårig roller.
Artnr: PWR14

Pro WR Protect Two
6 eller 14,5 kg. Produkten är ett vattenbaserat tjockflytande membran för vatten-
tätning före plattsättning i våtutrymme. Fungerar både på golv och vägg. Underla-
get kan vara skivor (enbart zon2) eller mineraliska underlag (zon1 +zon2). I roll-
bart tätsystem skall underlaget skall alltid förbehandlas med Pro WR Protect One 
före rollning av membranet.
Rör om produkten innan applicering och rolla på rent, torrt underlag med en 
korthårig roller.
Artnr 6 KG: PWR26
Artnr 14,5 KG: PWR214

Tätskikt

Du kan använda Pro WR 
2-comp både för att 
 limma folien och till  

skarvförsegling!
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Pro WR Foil
Tätskiktsfolien är en polypropylenfiberbelagd PE-folie. Folien är ång-och vatten-
tät (> 4 000 000 s/m).Tätskiktsfolien används som ång- och vattentätt membran i 
våtutrymme före plattsättning. Ingår i NAXB Wetroom System för folie. Tätskiktsfo-
lien har god sprick-och deformationsupptagande förmåga.
Artnr: PWRF

Folie, manschetter och tillbehör

Pro WR Flex Strip
Tätskiktsremsa består av polymermembran och polyprobenfiber. Tätskiktsremsan 
används vid försegling av skarvar och vinklar i NAXB Wetroom System för folie. 
Tätskiktsremsan är ång- och vattentät (>4 000 000 s/m).
Artnr: PWR25

Pro WR DSC 3737
Självhäftande butylgummi manschett för tätning av golvbrunn i våtutrymme.
Brunnsmanschetten ingår i NAXB Wet Room System. Brunnsmanschetten skall inte 
vara för kall vid monteringen utan hålla ca. +15- +20C.
Artnr: PWRD

Pro WR External Corner
Tätskiktshörn för ytterhörn av polymermembran och polypropenfiber. Tätskikts-
hörnet används som försegling av hörn i NAXB Wetroom Foil System. Tätskiktshör-
net är ång- och vattentätt (>4 000 000 s/m).
Artnr: PWREC

Pro WR Internal Corner
Tätskiktshörn för innerhörn av polymermembran och polypropenfiber. Tätskikts-
hörnet används som försegling av hörn i NAXB Wetroom Foil System. Tätskiktshör-
net är ång- och vattentätt (>4 000 000 s/m).
Artnr: PWRIC

 

Hitta rätt rörmanchett:
Vattenrör: 10-24 mm
Rör i rör 20-32 mm

Avlopp vask: 32-55 mm
WC 75-110 mm
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Folie, manschetter och tillbehör

Pro WR 2-hole 40
Två hål, 40 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med 
polypropenfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i 
kombination med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar 
både för rollat och foliesystem.
Artnr: PWR240

Pro WR PSC 10-24
10-24 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med polypro-
penfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i kombina-
tion med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar både för 
rollat och foliesystem.
Artnr: PWR10

Pro WR PSC 20-32
20-32 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med polypro-
penfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i kombina-
tion med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar både för 
rollat och foliesystem.
Artnr: PWR20

Pro WR PSC 32-55
32-55 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med polypro-
penfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i kombina-
tion med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar både för 
rollat och foliesystem.
Artnr: PWR32

Pro WR PSC 56-75
56-75 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med polypro-
penfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i kombina-
tion med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar både för 
rollat och foliesystem.
Artnr: PWR56

Pro WR PSC 75-110
75-110 mm. Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med poly-
propenfiber. Manschetten är ång-och vattentät (>4 000 000 s/m) och ger i kombi-
nation med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörgenomföringar både 
för rollat och foliesystem.
Artnr: PWR75
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Pro WR Fibre Strip
Fiberremsa för försegling av skarvar och övergångar i NAX B Wetroom System för 
rollat. Fiberremsan är inte ångtät.
Artnr: PWRF25

Fiberremsor och tillbehör

Pro WR Fibre External Corner
Fiberhörn av non wovenmaterial. Fiberhörnet används som försegling av hörn i 
rollbart system. Fiberhörnet är inte ångtätt.
Artnr: PWRFEC

Pro WR Fibre Internal Corner
Fiberhörn av non wovenmaterial. Fiberhörnet används som försegling av hörn i 
rollbart system. Fiberhörnet är inte ångtätt.
Artnr: PWRFIC
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Åtgångstabeller 

Pro Fiber 24 H

Pro Primer

1,65 kg per m² och mm

6-8 m² / liter

Åtgång tätskikt

Åtgång spackel och primer

CE - Klassificering
C=Cement
1= Vidhäftningsstyrka: >0,5 MPa
2: Vidhäftningsstyrka: >1,0 MPa
F: Härdningstid: ska efter 6 timmars torkning uppnå 0,5 MPa i vidhäftning
T: Glidbeständig: Max 0,5mm (normalfästmassa 2mm)
E: Öppentid - plattan kan justeras i fixet upp till 30 min
S1: Flexibilitet - max nedböjning på 2,5 mm
S2: Flexibilitet - max nedböjning på 5,0 mm

Alla fästmassor från NAXB är S1 klassificerade.
Samtliga fästmassor tål golvvärme.

Storlek på plattor

5x5 cm

15x15 cm

25x25 cm

30x60 cm

60x60 cm

Kamstorlek

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Pro Multi Flex Light

1,2 kg / m²

1,7 kg / m²

2,1 kg / m²

2,5 kg / m²

3,4 kg / m²

Pro Multi Flow

3 kg / m²

4 kg / m²

5,5 kg / m²

Åtgång fästmassor
Pro Multi Flex

1,7 kg / m²

2,2 kg / m²

2,8 kg / m²

4 kg / m²

5 kg / m²

Pro WR Protect One

Pro WR Protect Two

Pro WR 2-comp

ca 0,5 l/m²

ca 0,5 kg/m² vid limning av folie - 1,2 kg/m² vid rollbart system

ca 0,6 kg/m² - 0,25 kg/lpm
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