kontrollplan projekt B²B
Upphandling

AB-U 07 allmänna bestämmelser för underentreprenad.
ABT-U 07 allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad.
PLATT 07 allmänna bestämmelser för plattsättning B²B.
Avvikelserapport och rutiner för hur detta skall hanteras.
ÄTA-Arbeten har gåtts igenom hur det skall hanteras.

Tider

Kontrollera att tidsschemat är ok med igångsättning och färdigställande,
Stäm av med leverantör på materialet.

Hantering

Hur kan materialet lastas av och lagerhållas under arbetets gång.
Kontrollera att rätt material är levererat och att det inte är transportskadat.

Produkter

Kontrollera att material överensstämmer med handling eller avtal.
Kräv: kvalitetsdokument, säkerhetsdatablad, byggvarudokument och skötselanvisningar.

Konstruktion

Kontrollera att konstruktion är enligt gällande byggnorm.
Skivkonstruktionens böjstyvhet och typ av skiva.
Betongens planhet och ytjämnhet motsvarande brädriven. RF under 85 samt beständighet.

Systemlösning Kontrollera att tätskiktssystem eller monteringsbeskrivning är enligt BBV`s gällande utgåva.
Kräv: monteringsbeskrivning eller systemlösning av leverantör.
Underlag

Underlag skall vara plana, torra och fria från lösa partiklar, fett, spackelrester etc.
Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10 grader C.
Underlaget skall fylla toleranskraven enligt RA 93.
Skivor skall enligt leverantör vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska plattor.
Puts skall ha en brädriven yta, struktur 3-4 kapitel LBS i Hus AMA 98. Kalkbruk får inte användas.

Golvbrunn

Lokala fall 1:100 vid badkar och i dusch skall lutningen vara minst 1:50.
Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt SS EN 1253 och ha SP nummer.
Vid skivkonstruktioner på golv skall golvbrunnen monteras så att spackel får minst 12 mm tjocklek.
Golvnäragolvbrunnar se anvisningar, golvnäragolvbrunnar.

Mjukfogar

Antimögelbehandlad våtrumssilikon används vid behov i Vägg / väggvinkel och Golv /väggvinkel.

Rörelsefog

Dilatationsfogar placeras enligt anvisningar från arkitekt eller konstruktör.
Vägledning : Rörelsefogar anbringas i fält med största kantlängd av 7 lpm.
Rörelsefogar anbringas även i övergång till andra konstruktionsdelar såsom
väggar, pelare, fundament och rörgenomföring samt över dilatationsfogar i konstruktionen.
För golv som är utsatta för tung trafik ( 3 kN per hjul ) bör rörelsefogarna inte korsa trafikstråk.
Om så sker skall rörelsefogarna förstärkas enligt MBE. AMA / 98.

Egenkontroll

Plattsättaren gör en egen översyn av arbetet innan överlämning till beställaren.

Byggstädning Kontrollera ven som håller i vad, ofta används många olika städprodukter på gott och ont.
Besiktning

Sker av kontrollant, ev anmärkning åtgärdas enligt överenskommelse.

Utförande

Enligt upphandlingskrav alt Byggkeramikrådets handbok Plattsättning – riktlinjer för färdigt utförande.

Miljö och Kvalitetspärm kvalitetsdokument, säkerhetsdatablad, byggvarudokument och skötselanvisningar.
Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR
BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

