
Om det går hål på din vattenmadrass kan den lagas. Vi rekommenderar inte lagning av 
spruckna svetssömmar. Den typen av skador är ofta tecken på fel i tillverkning eller ”ålders-
svaghet”. Byt i sådana fall hellre till en ny madrass så slipper du problem i fortsättningen.
 
1. LOKALISERA HÅLET (Om du inte hittat hålet kan prova någon av följande metoder:)
a) Lägg ut madrassen på golvet eller ev. i sängramen (väl avtorkad) och fyll med vatten tills du ser var det läcker.
b) En annan metod är att vakuumsuga madrassen med slangset (art.nr. 6-301). Lyssna efter ett sugande ”pysljud”. 

Om du stryker en fuktad trasa över madrassen kan det vara lättare att hitta hålet.

        OBS! Du behöver bara tömma madrassen om det samlats fukt i säkerhetshetsduken.
2. FÖRBEREDELSER
Rengör och torka av ytan noggrant. Ytan måste vara torr och fri från smuts och fett. Rugga ev. med fint slip-papper 
ca 1 cm runt hålet. Utför arbetet så att inget vatten läcker under lagningen. Klipp runda lappar, dvs inga kanter.
3. LAGNING
a) Om är ett litet stickhål räcker det oftast att lägga på en droppe lim. Dra gärna något i vinylen så att limmet lätt-

are rinner ner i hålet. Låt torka i minst 3 timmar.
b) Hål som är lite större lagas med lagningslapp. Klipp så att lappen täcker någon cm runtom hålet (klipp runda 

lappar). Stryk lim på ytan runt om och i hålet samt på lappens ruggliga yta och vänta ca 30 sekunder därefter 
pressa samman. Pressa med tummen några minuter. Låt det torka över natten eller i minst 3 timmar.

c) Spruckna svetssömmar går att laga, men ej om madrassen är för gammal, den bör bytas efter 7-15 år  
beroende av tillverkningsår. LYCKA TILL!

Så här lagar du din vattensäng
Tömningsset med pump
artnr: 6-301

Lagningssats 
artnr: 6-305

Svensk Vattensängservice AB • Kompanigatan 1 • 553 05 JÖNKÖPING • 036-16 91 50 • www.waterbed.se


