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Centro TM# 10 Tätmembran 

Produktdatablad 

TM# 10  
 
Produktbeskrivning:  
Artikel 252001 och 252005 
Centro TM#10 är en systemprodukt som ingår i Centro TM# R-system och TM# F-system. Centro TM#10 är ett 
vattentätt, flexibelt tätmembran. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i 
konstruktioner med keramiska plattor. TM# 10 används i våtrum i bostadsmiljö eller motsvarande i offentliga 
byggnader.  
 
Användningsområde: Som lim till Centro folie eller tätmembran i samtliga Centro TM# R våtrumssystem.  
 
Underlag/förutsättningar: Betong äldre än 2 månader, lättbetong, lättklinker eller murverk som är 
putsad/spacklad med cementbaserad puts, uttorkad och godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller 
lämpliga våtrumsskivor. I våtrum ska fallet/lutningen vara utförd innan tätskikt monteras/appliceras. 
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vid 
tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's branschregler (med tillägg), 
Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska 
vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa 
fuktigheten i underlaget bör ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i 
betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före 
applicering av Centro XP primer och/eller TM# 1/ TM# 10 ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej  
överstiger +18°C. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning 
följts. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork och härdningstider gäller 
vid +20°C och ≤65% RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF så förlängs tiderna.  
 
Applicering: Centro TM#10 skall alltid appliceras outspädd. Rör om före användning. Appliceras Centro TM#10 
med roller, pensel eller annat för ändamålet lämpligt verktyg/utrustning enligt aktuell monteringsanvisning för valt 
Centro tätskiktssystem, TM# R-system eller TM# F-system, se www.centro.se eller www.proffsbutik.se . 
 
Plattsättning: 
Efter att Centro TM# R och TM# F System monterats och förseglats kan plattsättningen påbörjas. Normalt sett 
plattsättningsbart efter 24 timmar på TM# R systemet och på TM# F systemet efter 4-8 timmar om anvisningar 
följs.  
OBS! Läs alltid igenom aktuell Centro monteringsanvisning samt förpackningstexter och produktdatablad innan 
användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och 
monteringsanvisning följts. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork och 
härdningstider gäller vid +20°C och ≤65% RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF så förlängs tiderna.  
 
Materialåtgång:  
Vägg: Minst 1,0 kg/m² 
Golv: Minst 1,3 kg/m² 
Montering: Till TM# F: Minst 0,25 kg/m²  
 
Torktid: ca. 30 min beroende på underlag, temperatur i luft/underlag samt RF i omgivande luft.  
 
Vidhäftning: >0,5 MPa mot konstruktionen 
 
Densitet ca 1,5 kg/m³  
 
 
 
 
 
 

http://www.proffsbutik.se/
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Förpackning: 8 kg och 16 kg. Väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.  
 
Lagring: Torrt och frostfritt. Bör lagras i miljö om + 10°C till + 20°C. Hållbarhet 12 mån i oöppnat 
originalemballage.  
 
Miljöanvisningar: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras 
oåtkomligt för barn.  
 
Restprodukter: Låt våt produkt härda/torka. Produkt lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
OBS! Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av 
produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsintyg/dokument att aktuellt 
produktdatablad och monteringsanvisning följts.  
 
 


