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LUTNINGSTOLERANSER
 Plats för bad och dusch:
■ 1:25–1:150 7–40 mm/m
■ 1:50–1:150 7–20 mm/m

Övrig golvyta:
■ 1:100–1:200 5–10 mm/m

RÖRGENOMFÖRING
1. El i våtrum ska utföras med fixerad 
genomföring med minsta diameter 16 mm.
Genomföring för el i plats för bad och dusch 
bör utföras med rörböj VPS eller motsvarande 
och ej med flexrör. 
2. Rör för värme eller tappvatten med 
diameter större än 32 mm ska ha ett avstånd 
på minst 60 mm mellan kanterna.
3. Rör med diameter mindre eller lika med 32 
mm ska ha ett cc-avstånd på minst 60 mm, se 
bild D.
4. Spillvatten och rörgenomföringar i golv.

GOLVKONSTRUKTION
1. Underlag  4. Värmekabel 7. Impervius Tätskikt
2. Impervius Primer 5. Flytspackel 8. Impervius Fästmassa
3. Armering  6. Impervius Primer 9. Keramiska plattor

TABELL – Rörgenomföring i golv
Genomföring som är godkänd att bryta 
golvets tätskikt beroende på typ av rör 
och utrymme..

GOLVBRUNN
1. Klinker
2. Impervius Fästmassa 
3. Impervius Tätskikt
4. Avjämningsmassa
5. Klämring
6. Brunnsfläns
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FÖRSTÄRKNING

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.
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BILD D – Rörgenomföring i vägg
Exempel på fixerad rörgenomföring med rör-i-rör-system.
1. Fixering

FÖRSEGLINGAR
1. Förseglingar på dörr och fönster i våtzon 1, se bild F.
2. Förseglingar i skarvar.
3. Försegling i golv-vägg-vinkel, se bild E.
4. Försegling mot dörrens tröskel, se bild G.
5. Försegling mot rörgenomföringar, se bilder H, I och J.

BILD E - Tröskel i liv med vägg
Försegling ska utföras kontinuerligt
mellan tröskel, karm och vägg.

BILD F - Försegling på karm
Försegling ut på karm skyddar 
väggens inre konstruktion.

BILD G – Uppvik mot tröskel
1. Tröskel 4. Mjukfog
2. Uppvik (Försegling) 5. Klinker
3. Fästmassa

BILD H – Försegling mot skyddsrör
Försegling mot rör-i-rör sker mot
skyddsröret.

BILD I – Försegling mot plasthölje
För rör utan skyddsrör sker förseglingen
direkt på rörets plasthölje.

BILD J – Försegling mot väggdosa
Vid användning av väggdosa sker
tätningen direkt mot dosan.
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INBYGGNADSLÅDA BILD L – Anslutning till målat 
tätskiktssystem
Anslutningen till det målade VT-systemet 
ska göras med ett överlapp med minst 30 
mm tätskikt ut från keramiken.

BILD M – Tak målat före plattsättning
Är taket nedmålat på vägg kan tätskiktet 
avslutas 50 mm från taket, för att undvika 
nedsmutsning av taket.

BILD N – Tak målat efter plattsättning
Är taket inte målat innan plattsättning bör 
tätskiktet avslutas så nära taket som möjligt 
men kan avslutas max 50 mm från taket.

BILD K – Anslutning till plastmatta
Anslutningen ska göras med överlapp om 
minst 30 mm tätskikt ut på plastmattan 
bakom keramiken. Från golvet upp till 
nederkant keramik ska det vara minst 80 
mm synlig plastmatta.

BILD P – Tätskikt bakom inbyggd WC i vägg
Tätskikt ska finnas under och bakom den 
inbyggda spolcisternen. Eventuellt läckage 
vid armaturen ska rinna ut till våtrummet.

BILD R – Infästning i betongvägg
Skruven ska bottna i betongen.
1. Tätmassa
2. Plugg och tätmassa
3. Betongvägg

BILD O – Tätskikt bakom inbyggd WC
Tätskikt ska finnas på golv och vägg bakom 
den inbyggda spolcisternen. Klinker på golv 
ska finnas under inbyggnaden. Kontrollera 
med tätskiktsleverantören om eventuell 
keramik bakom spolcisternen.

BILD Q – Infästning i träregel
Skruven ska bottna i regeln.
1. Tätmassa och ev plugg
2. Skivmaterial
3. Regel

BBV 21:1 Tillämpliga standarder och normer
Nedan följer en förteckning över de standarder som det finns hänvisning till i reglerna. Av dessa framgår 
de minimikrav som ställs på det enskilda materialets egenskaper inom Europa. Standardernas versioner 
är de som gällde vid tidpunkten för publicering av föreliggande branschregler. Efter revidering av 
standard gäller den senaste utgivna standarden. Samtliga standarder kan beställas från www.sis.se.

■ Fästmassor för keramiska plattor. Krav, utvärdering av överensstämmelse, 
 klassifikation och beteckning.

SVENSK STANDARD SS-EN 12004-1:2017

■ Fästmassor för keramiska plattor. Provningsmetoder.
SVENSK STANDARD 12004-2:2017

■ Grout for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classification and designation.
SVENSK STANDARD SS-EN 13888:2009

■ Keramiska plattor – Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning av överens-
 stämmelse och märkning.

SVENSK STANDARD SS-EN 14411:2016

■ Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, 
 magnesit, bitumen eller härdplaster – Egenskaper och krav.

SVENSK STANDARD SS-EN 13813

■ Avlopp – Brunnar för byggnader. Del 1: Golvbrunnar med vattenlås med minst 
 50 mm vattenlåsdjup.

SVENSK STANDARD SS-EN 1253-1:2015

■ Avlopp – Brunnar för byggnader. Del 2: Takbrunnar och golvbrunnar utan luktlås.
SVENSK STANDARD SS-EN 1253-2:2015

■ Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav. 
SVENSK STANDARD SS-EN 13279-1:2008

■ Spånskivor – specifikationer. 
SVENSK STANDARD SS-EN 312:2010

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND
Värdet på ånggenomgångsmotstånd beräknar man fram enligt standard SS-EN ISO 12572:2016. 
I Sverige används av tradition värdet för ånggenomgångsmotstånd utryckt i s/m (sekunder per meter).

KÄLLA BBV – BYGGKERAMIKRÅDETS BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM
Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn
till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR.
Illustration: AB Typoform
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