
cTrap 
Installationen av cTrap är snabb och enkel men kräver noggrannhet. cTrap-duken ska installeras 
på den yta varifrån emissionerna sprids. Kontakta gärna en professionell skadeutredare för att 
hitta källan till emissionerna. Observera särskilda anvisningar för fuktavgivande betonggolv och 
mögelangripen yta.

Rulla ut cTrap-duken och fäst den på den yta du vill täcka. Se till att 
våderna ligger kant i kant. Det krävs noggrannhet vid passningen så att 
våderna ligger dikt an. Vi rekommenderar att täcka eventuella springor 
mellan golv/vägg respektive tak/vägg med duken (se bild). 

Säkra duken och skarvarna med åldersbeständig tejp.

Vid installation på tak och väggar kan du täcka duken med gipsskiva, 
panel eller liknande.  Det går att penetrera duken med spik eller skruv 
för infästningen. Det är viktigt att hålla tryck mot duken när du drar 
igenom en skruv, annars finns en risk att skruven drar sönder duken.

Vid installation på golv kan ytskikt som inte skall limmas läggas   
direkt på cTrap-duken. I övriga fall limmas ytskiktet på ett undergolv 
som läggs på duken.

Fuktavgivande betonggolv
Om du ska montera cTrap på ett fuktavgivande betonggolv måste du först lägga en lämplig 
fuktspärr (t.ex. en 0.2 mm polyeten- eller polypropenfolie) mot betongen. Fuktspärren ska ha ett 
högre Z-värde (s/m) än det ytskikt du installerar ovanpå cTrap-duken.

Om du väljer att avlägsna t.ex. ett befintligt plastgolv där betonggolvet under är fuktavgivande 
måste du först rengöra betongytan noggrant, innan du lägger fuktspärren. Därefter kan du 
installera cTrap.

OBS! Det är den luddiga sidan som ska ligga an mot den yta varifrån 
emissionerna sprids. Du ska kunna se texten “cTrap” när duken har kommit på 
plats. För bästa resultat bör duken hållas torr även efter installationen.

Mögelangripen yta
Avlägsna möglet noggrant. Täck därefter ytan med cTrap för att förhindra att eventuella 
kvarvarande mögelrester och andra fuktorsakade emissioner når inomhusluften.
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