Kvalitetskontroll av våtrum
Våtrumsanmälan

GVK-företaget har aktuell kompetens och
installerar badrum på ett fackmässigt sätt
enligt gällande branschregler.

300000

När arbetet startar gör GVK-företaget en s.k.
våtrumsdeklaration (våtrumsanmälan).
Där anges beställare, plats och startdatum
samt avtalat tät- och ytskikt.

Just nu finns det över 300 000
GVK-registrerade våtrum i vår databas.

En våtrumsanmälan betyder trygghet för
beställaren då våtrumsarbetet utförs enligt
gällande branschregler.

Antal utförda
stickprovskontroller

10K

Antal inrapporterade
stickprovskontroller:
10 000 stycken

Andelen kontrollerade
GVK-företag

2 MIN

50

Utbildade
länskontrollanter
GVK har utbildade kontrollanter
vars syfte är att följa upp och
kontrollera auktoriserade företag.

Under 2014 kontrollerades
hälften av alla
%
GVK-anslutna företag

Det tar endast 2 minuter att fylla
i en våtrumsanmälan

Kontroll av tätskikt

Vattensäkra våtrum
Branschreglerna Säkra Våtrum
ställer krav på såväl förutsättningar
inför tätskiktsarbete som på utförd
tätskiktsinstallation.

Efter installation av tätskikt kan GVKs
länskontrollant eller GVK-företaget
kontrollera utfört arbete. Några av
kontrollpunkterna är:
Täthetskontroll av svetsfogar på
plastmatta
Tätskiktets anslutning i golvbrunn
Golvets lutning/fall mot golvbrunn
Tätskiktets anslutning mot tröskel

100

Placering av fogar
Överlapp av vägg- och golvmatta
Försegling av tätband och
manschetter
100

Tätskiktets anslutning mot
rörgenomföringar

200
40

GVKs krav på företag och montörer

GVKs krav är väsentliga för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer och måste uppfyllas för att man ska kunna bli
GVK-auktoriserad. Montörer ska vara anställda i ett GVKauktoriserat företag och vara behöriga för det arbete de utför.
De ska ha någon eller några av följande behörigheter:

Plastmatta som ytskikt och/eller tätskikt
Tätskikt under kakel och klinker
Utökad behörighet: en kombinerad behörighet för
plastmatta och tätskikt under kakel och klinker

60

Limsläpp och eventuell blåsbildning

Unikt kvalitetssystem

Här är några av de kvalitetsdokument och hjälpmedel som
GVK-företagen använder för att säkerställa våtrumsinstallationer. GVK-företag är de enda som kan utfärda kvalitetsdokument enligt GVK.
Våtrumsanmälan - obligatoriskt, arbetet kan bli
stickprovskontrollerat.
Förkontroll - avvikelserapport. Förkontroll av
underlaget inför tätskiktsarbete.
Egenkontroll - dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation.
Våtrumsintyg - intyg på utförd tätskiktsinstalltion, enligt överenskommelse med beställaren.
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