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Montering av tätskikt för kakel & klinker i våtrum

Datum :

Projekt nr : Entreprenör :

Tel/Mobil : Underskrift :

1.Byggnation Typ OK OK

1.1 Ny produktion 1.4 Underlag enligt norm vägg 1.6 Yta, planhet ok

1.2 Tillbyggnad 1.5 Underlag enligt norm golv 1.7 Yta, planhet ok

1.3 Renovering

2. Vägg Betong- Skiv- Ytter- Inner- Primer Spackling Zon Zon

Prefab Konstr Konstr vägg vägg 1 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3. Golv Betong- Skiv- EPS Avjämning Armering Tröskel ok

Konstr Konstr Konstr Ja Nej Ja Nej Ja Nej

3.1

Ja Nej Ja Nej

3.2 Kontrollerat RF i golv Minst 10 grader i golvet

Ja Nej Ja Nej

3.3 Golvbrunnen + - 2 mm Golvet är primat

3.3 Typ, märke av golvbrunn :

3.4 Definiera fall mot golvbrunn :

4. Systemlösning

Antal Antal

Varumärke och systemlösning zon 1 Genomföringar Infästningar

4.1

Varumärke och systemlösning zon 2

4.2

Ja Nej Typ / antal

4.3 Kontrollerat att brunnen är rätt monterad, godkänd

4.4 Kontrollerat att fallet är rätt utfört

4.5 Kontrollerat att remsa i vägg/väggvinkel är rätt

4.6 Kontrollerat att remsa i golv/väggvinkel är rätt

4.7 Kontrollerat att inner och ytterhörn sitter rätt

4.8 Kontrollerat att brunnsmanschett sitter rätt

4.9 Kontrollerat att WC manschetter sitter rätt

4.10 Kontrollerat att avlopps manschetter sitter rätt

4.11 Standard fogfärg vägg Silver grå,  Tillval

4.12 Standard fogfärg vägg Basalt grå, Tillval

Ja Nej

4.13 Avvikelserapport
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Säkervatten

Ja Nej

Projekt nr / lgh : Avvikelserapport

Kontrollerad av :

1.1 Håltagning för rörgenomföring Ja Nej

Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 

2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.

1.2 Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör Ja Nej

i vägg med tätskikt
På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggbox eller annan genomföringsdetalj. 

På andra typer av rör utförs tätning enligt produktens monteringsanvisning.

Rör ska vara förslutna och sticka ut cirka 100 mm Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och

från väggskiva eller motsvarande. intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm.

1.3 Montering av golvbrunn Ja Nej

Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med

de fastsättningshjälpmedel som anges av tillverkaren. X

Trä

Betong

Golvbrunn ska vara monterad så att minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm.

I träbjälklag monteras golvbrunn så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt

eller golvbeläggning, exempelvis med leverantörens tillhörande monteringsplatta.

I betongbjälklag måste golvbrunn fästas fast så att brunnens läge inte kan ändras i samband med gjutning 

exempelvis med leverantörens tillhörande fixtur.

1.3.1 Golvbrunn

Typ av golvbrunn

Produkt nr Ja Nej

Planhet +- 2 mm

1.4 Rörgenomföring med spillvattenrör eller servisledning för Ja Nej

tappvatten i golv med tätskikt
1.4.1 Vid avsättningar för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter

får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm,

mått mellan färdigt golv och spillvattenrörets överkant inte understiga

färdigt golv och spillvattenrörets överkant inte understiga 40 mm.

Avsättningar för spillvatten ska vara täkta med skyddslock under byggtiden

Ja Nej

1.4.2 Genomföring av servisledning för tappvatten ska inte placeras i bad- eller duschrum. 

För servisledning till småhus som förläggs i skyddsrör, får mått mellan skyddsrör

och väggens tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv och skyddsrörets

överkant inte understiga 40 mm.

Vägledning :

Exempel på rörgenomföring av servisledning

med skyddsrör i utrymme med vattentätt golv.


