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Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik

Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. 
För ytterligare information hänvisar vi till www.bkr.se, BBV 21:1

Samordning 
Kraven i BBV21:1 är harmoniserade med branschreglerna från Golvbranschens Våtrumskontroll, Säker Vatteninstallation och 
Måleribranschens Våtrumskontroll. Reglerna gäller för våtutrymmen i privata bostäder eller utrymmen som har motsvarande 
belastningar. Som hela våtutrymmen (golv och vägg) gäller bad- och duschutrymmen. Innan plattsättning bör tätskiktet 
avslutas så nära taket som möjligt men kan avslutas max 50mm från taket. Reglerna tillämpas även för golv i toaletter, 
tvättstugor samt i utrymmen med varmvattenberedare. Här skall tätskiktet dras upp minimum 50mm på väggen. Ytskiktet 
skall sedan vara av byggkeramik (kakel/klinker), natursten eller glas.

Reglerna är baserade på de kunskaper och erfarenheter som var kända inom den svenska byggkeramikbranschen 2020. 
Eftersom man vattenbegjuter konstruktionen efter 7 dagar vid testet så rekommenderar vi att man avvaktar med att 
vattenbegjuta ytan min 7 dgr efter monteringen av tätskiktet.

För att uppnå fackmässighet enligt BBV, krävs:
• att arbetet utförs enligt BBV 
• att ett godkänt tätskiktssystem enligt BBV använts och arbetet har utförts enligt godkänd monteringsanvisning 
• att arbetena utförs av ett företag som är behörigt enligt §2 BBV 
• att tätskiktsarbetet utförs av plattsättare som har behörighet enligt §2.2 BBV, är anställd i ett behörigt företag och kan 

uppvisa giltig fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet 
• att Kvalitetsdokument, BBV:s Bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och brukare/boende, tillsammans med  

monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet enligt §2.5 BBV. 

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från oss eller Byggkeramikrådet. 
Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken.

Utrymmet 
Våtutrymmet är idag uppdelat i två våtzoner. 
(Se bild badrum). Våtzon 1 är golvytan i hela 
utrymmet samt väggarna vid dusch/badkar och 
minst en meter utanför. Kommer vägg i våtzon 
1 att avskärmas av en vägg beklädd av keramik 
skall även kortsidan på denna vägg betraktas 
som våtzon 1. Om del av yttervägg finns i 
våtzon 1 så ska hela ytterväggen betraktas som 
våtzon 1. Våtzon 2 är alla övriga väggytor.

I tabellen nedan kan ni se vilka av våra system som passar i vilka zoner
Yta \ Zon Zon 1 Zon 2

Väggunderlag

Massiv konstruktion VF15 (VTvF), VR15 (VTv) VF15 (VTvF), VR15 (VTv)
Skivkonstruktion VF15 (VTvF) VF15 (VTvF), VR15 (VTv)

Golvunderlag
Massiv konstruktion VF15 (VTgF), VR15 (VTg)
Träbjälkslag/Avjämningsmassa GF15 (VTgF)

Täthetsklasser
VTvF  = Vattentätt väggsystem av folietyp, KDX Våtrumskonstruktion VF15 
VTgF  = Vattentätt golvsystem av folietyp, KDX Våtrumskonstruktion GF15
VTv  = Övriga godkända tätskiktssystem för vägg, KDX Våtrumskonstruktion VR15 
VTg  = Övriga godkända tätskiktssystem för golv, KDX Våtrumskonstruktion GR15
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VVS montering
Gällande allt VVS arbete regleras dessa i VVS-installatörernas branschregler, ”Säker vatteninstallation”. 
(www.sakervatten.se).

Genom vägg vid plats för bad eller dusch får inga andra vattengenomföringar än tappvatten direkt till blandare 
finnas. Rör ska vara fixerade vid genomföringar. Max 2mm hålrum mellan rör och underlag. Centrumavstånd mel-
lan rör med diameter 32 mm eller mindre ska vara minst 60 ±2 mm. Vid diameter större än 32 mm ska rören ha 
avstånd 60 mm eller större mellan rör. 
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Rör Ø < 32mm min 60mm centrumavstånd, Ø > 32mm minst 60mm mellan rören. 
El-genomföring min Ø16mm rörgenomföring. 
All montering skall ske enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar och vara godkända för montering i 
aktuellt utrymme.

Källa BBV 21:1 Illustratör TypoformKälla BBV 21:1 Illustratör Typoform



Kakel/klinker

Fogmassa

KDX Tätskikt GF15

KDX FixAvjämningsmassa, KDX 440

Primer

Värmekabel

Armeringsnät

Godkänd skivkonstruktion.

Regelavstånd enligt spackel- 
och skivleverantörernas anvisningar.
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Generella krav – före applicering och montering 

Förutsättningar för underlaget 
• Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.  

Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet. 

• Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning

Underlaget
Alla underlag skall vara rena, fria från smuts, formolja, fett, olja, limrester mm och godkända som underlag för våtrumskonstruktioner enl. 
BBV:s regler 21:1 och att VVS arbete kan utföras enligt Säker Vatten. Regelkonstruktion ska vara väl uttorkad innan tätskiktet monteras. 
Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskjutande fukt. Om tillskjutande fukt förekommer skall endast duschutrymmen och 
ytor som regelbundet vattenbegjuts tätas, kontrollera med oss och rådgör med beställare innan arbetet påbörjas. Generellt ska underlagskra-
ven i AMA Hus tabell 43.DC/-1 för golv och tabell 43.B/HSD-1 för vägg tillämpas. Vid osäkerhet gällande underlaget tag kontakt med oss, 
Kakeldaxgruppen, innan montering påbörjas.

Material, underlag och utrymmet ska ha en temperatur mellan +5ºC och +30ºC innan monteringen påbörjas. Relativa fuktigheten skall inte 
vara högre än 85 %. Mellanrummet mellan rör och vägg samt springor i vägg- och golvvinklar spacklas eller fogas med lämplig fogmassa ex 
akryltätmassa innan tätskiktet appliceras.

Svaga ytskikt och eventuell cementhud, formolja och andra föroreningar ska avlägsnas. Observera att färdigblandade väggspackel, sandspack- 
el eller likvärdigt inte får användas.

• Betong, lättbetong och andra mineraliska underlag ska vara minst 3 månader gammal under normala temperatur och fuktförhållan- 
den. Ev. ojämnheter, sprickor och håligheter ska spacklas med ett vattenfast spackel som är godkänt av leverantör att användas under 
våtrumskonstruktioner. 

• Puts, kan vara kalkcementbruk eller cementputs. Alternativt kan gipsbundna putsbruk som uppfyller grundkraven i aktuell standard 
för gipsputser användas. Det skall vara struktur 2-3 enligt fotobilaga putsstrukturer, i AMA Hus. Kalkputs ska inte utgöra underlag för 
tätskikt och keramisk beklädnad. Nyputsade ytor bör förbehandlas KDX201 Vidhäftare, se monteringsanvisningen. 

• Skivmaterial, skivor på vägg i våtrum ska avseende vidhäftningsegenskaper och formstabilitet vara lämpade som underlag för keramisk 
beklädnad och tätskiktssystem samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar, eller på annat av projektör beskrivet sätt. Montering 
skall ske enligt leverantörens anvisningar. Skivor som är sugande skall förbehandlas med KDX140 Ångspärr eller KDX201 Vidhäftare 
enligt tabell på sid 5. 

• Träbjälklag under spackelskikt. Golvspånskivor, av leverantören godkända för montering under våtrumskonstruktioner med eller utan 
värmegolv, skall alltid monteras enligt skivleverantörens anvisningar. Bjälklaget ska ha en böjstyvhet som minst motsvarar 22 mm golv-
spånskivor monterad på reglar med max cc 300 mm. Max spännvid för golvet får vara 4200mm. Innan montering av tätskikt och klinker 
skall golvspånskivan alltid beläggas med avjämnings-/spackelmassa, ex. KDX 440. Miniminivå vid golvbrunnen skall vara 12mm vid 
spacklandet av golvskivskonstruktioner. Följ leverantörens anvisningar gällande arbetssätt, tider, vidhäftning mm 
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Klinkerram ska vara helt bruksundergjuten med undantag för klämring och del av tätskikt som ska vara besiktningsbart i anslutning till klämring-
en. Bruket ska dessutom vara tillstruket. Golvbrunn, skall vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens anvisningar. Brunnen ska monteras 
i nivå med underlaget för tätskiktet. Vid behov kan en för brunnen typgodkänd förhöjningsring användas, brunnar tillverkade före 1990 ska bytas 
vid renovering, se vidare www.sakervatten.se. OBS! Minsta tjocklek för avjämningsmassan på skivmaterial ska vara 12 mm vid brunnen.

Brunnsfläns

Klämring

Klinker

Fästmassa

Tätskikt

Avjämningsmassa
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• Värmegolv, all golvvärme skall monteras, startas och drivas enligt leverantörens anvisningar. Start skall dock ske tidigast efter 28 dygn, 
fogat & klart golv. Temperaturen skall höjas gradvis. Kakeldaxgruppen konstruktioner GF15 och GR15 är båda godkända för golvvärme. 
Keramiska plattor med vattenabsorption < 6% skall användas. Kvalitén på plattorna skall vara BIa, BIb eller BIIa 

• Avjämningsmassa (golvspackel ex. KDX440), ska vara vattenfast spackel som är godkänt av leverantör att användas under våtrumskon-
struktioner och på monterat golvärmesystem. Miniminivå vid golvbrunnen skall vara 12mm vid spacklandet av golvskivskonstruktioner. 
Följ leverantörens anvisningar gällande arbetssätt, tider, vidhäftning mm.  

• Fallbyggnad, skall göras under tätskiktet och golvlutning mot golvavlopp skall finnas i såväl underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall 
under eller över tätskiktskonstruktionen får inte förekomma i någon del av utrymmet. Vid fallbyggnaden bör man vara uppmärksam 
på att i anslutningen mellan brunn och tätskikt uppstår det ca 2-3mm förhöjning med folie och brunnsmanschett, detta gäller speciellt 
för småplattor ( ex. mosaik). På golvytor som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning, vid golvbrunnen, i duschdelen och under 
badkaret, ska fallet vara i intervallet 1:150–1:50 (7-20mm/m). På del av golv som normalt inte ska beträdas, exempelvis mellan golv-
brunnen och de närmaste väggytorna, kan dock lutning vara maximalt 1:25 (40 mm/m). Golvfallet ska i övrigt utföras inom intervallet 
1:200–1:100 (5-10 mm/m) på de delar som delvis blir utsatt för vattenbegjutning eller vattenspill. Vid de ytor som ex WC eller Bidé skall 
monteras på krävs det en rektangulär plan yta, ca 300mm bred och 400mm djup mätt från centrum på avloppets framkant. Denna yta 
skall även vara fri från ex golvvärme och annat ned till ca 60mm djup. Samtliga lutningsangivelser mäts med riktning mot brunn. Alter-
nativ golvlutning vid fasta installationer, storformatiga plattor, tillgänglighetsanpassning, fler än en brunn eller liknande ska avtalas innan 
det utförs. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid dokumenteras i Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV. 

• Förbehandling av underlaget. Detta arbetsmoment ingår inte i själva våtrumskonstruktionen men KDX201 Vidhäftare ökar vidhäftning 
mellan underlag och tätskiktet. Ev. spädning utförs enligt anvisningen på förpackningen. 

Mjukfogar
Byggtekniska rörelsefogar utförs normalt i ytskiktet vid materialövergångar i underlaget och i nyproduktion där risk finns för rörelser i 
detsamma. För rörelsefogar i ytskiktet ska fogmassa avsedd för mjukfogning i våtutrymmen användas. 

Mjukfogning bör bland annat normalt utföras:
• i hörn och vinklar där underlaget på båda sidor är betong, gjuten mindre än ett år före plattsättning.
• i nyproduktion då risk för rörelser i underlaget kan väntas. Till exempel vid väggvinklar då skivkonstruktion möter betongvägg, eller 

skivkonstruktion möter skivkonstruktion. 
• vid övergång till andra material i väggar såsom dörrkarm/foder, fönsterkarm/foder och tröskel. I dessa fall ska en övermålningsbar 

mjukfog användas. 
• i tak/väggvinklar. I takvinkel ska en övermålningsbar mjukfog användas. Silikon ska inte användas då den försvårar målningsarbetet.

Mjukfogning ska inte utföras:
• i underkant av keramisk väggbeklädnad som överlappar uppvik av plastmatta på golv 
• vid fog mellan keramiska golvplattor och golvbrunnens klinkerram
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Åtgångstabell
Produkt System / åtgång 

VR15 GR15
KDX201 Vidhäftare* 70 g/m² 70 g/m²
KDX140 Ångspärr ** 0,3 kg/m² 0,3 kg/m²
KDX128 Fiberremsa 100mm x 50mtr ***

KDX115 Inv hörn
KDX116 Utv hörn
KDX101 Rörmanschett 10-24
KDX105 Rörmanschett 12-38 ”Rör i rör”
KDX106  Handfat avlopp 32-55
KDX108 Manschett Avlopp WC 75-110
KDX120 Brunnsmanschett 370x370
KDX145 Membran **** 1 kg 1 kg
KDX210, KDX215, KDX220 och KDX235 Fix Beroende av platta och 

fix 2 – 4,6 kg 

* Vid normalt sugande underlag (späd 1:2 med vatten). Vid starkt sugande underlag 130g/kvm (konc.).
** 2 strykningar, totalt 0,3kg/m2.
*** Får användas om det är massivt underlag eller zon 2.
**** 2 strykningar, totalt 1 kg/m².

Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion 
VF15 (Vägg) och GF15 (Golv)
VR15 och GR15 är vätskebaserade tätskiktssystem för 
bostadsutrymmen och liknande utrymmen. Underlagen 
skall vara i våtzon 1 massivkonstruktion och för våtzon 
2 massiv- eller skivkonstruktion. Godkännandet finns 
dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se.

Systemets ånggenomgångsmotstånd är vid 23°C och RF 
100 → 75%: 7 000 000 s/m.
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• Kontrollera att underlaget är rent, torrt och slätt
• Fall på golv ska vara enligt riktlinjerna eller avtalat med beställare
• Rörgenonomföringar skall vara vinkelräta från vägg eller golv
• Hållrum större än 2mm vid rörgenomföringar, väggvinklar etc skall tätas med akryltätmassa (ej silikon)

Underlaget förbehandlas med KDX201 Vidhäftare för att säkerställa en högre vidhäftning innan monteringen av 
KDX våtrumssystem GR15, VR15. Detta arbetsmoment ingår inte i KDX våtrumssystem men ökar vidhäftning-
en mellan underlag och tätskiktet.  Åtgång ca 0,1-0,15kg/m²

Applicera KDX140 Ångspärr med korthårig roller eller pensel på väggen i två strykningar. Skikt två påföres 90° 
mot första skiktet. (Åtg totalt minst 0,3kg/kvm). Torktid ca 30min. Skall golv/väggvinkel förseglas dras KDX140 
ångspärr ut ca 10cm på golvet.

För våtutrymmen med byggkeramik - VR15 och GR15 Vätskebaserade system

Primer

Ångspärr
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När KDX140 Ångspärr är klibbfri (20-30min.) görs förseglingen i väggvinklar (invändiga och utvändiga hörn) 
och skivskarvar. Montera KDX125 Folieremsa eller KDX128 Fiberremsa*. Förseglingen görs genom att man 
penslar med KDX145 Membran på ytan som skall förseglas. Tryck fast förseglingen och pensla flödigt på förseg-
lingarna så att de försvinner in i KDX145 Membran. Kontrollera så inga veck eller luftbubblor uppstår.

*I zon 2 eller på massivunderlag

Fortsätt med förseglingen av alla genomföringar. Montera KDX Rörmanschetter med KDX145 Membran på alla 
genomföringar, kontrollera så att det blir god vidhäftning mot underlaget och inga veck bildas. OBS! Vid ”rör 
i rör” system så skall manschetten täta mot yttre röret och inte mot vattenröret. Pensla flödigt på manschetten 
+3cm runt om så att manschetten ”försvinner” in i KDX145 Membranet. Pensla även upp ca 3cm på röret. För 
ev. genomföringar ex. elrör görs samma arbetsmoment. 

Fortsätt arbetet med att försegla alla genomföringar i golvet som tvättställsavlopp, WC etc. Arbeta med KDX145 
Membran som lim till KDX Rörmanschetter. Pensla ut KDX145 över ytan som skall täckas av KDX manschett. 
Trä över manschetten och tryck in den i KDX Membranet. Ta bort alla luftfickor och veck genom att trycka ut 
överblivet membran på sidorna.

Fiberremsa, ytterhörn och innerhörn

Rörmanschetter
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När all försegling av väggvinklar, skivskarvar, genomföringar mm är gjorda så rollas väggarna flödigt med KDX145 
Membran. Kontrollera att rätt mängd förs på. (min. 0,5kg/kvm för varje skikt). När första skiktet har torkat skall 
nästa läggas på. (Ca 1h efter första omgång). För att säkerställa rätt mängd KDX145 Membran över ytan så kan andra 
strykningen påföras diagonalt mot första strykningen. Efter 2:a strykningen kontrollera åtgången. Total åtgång skall 
vara minst 1kg/ kvm för att godkänd konstruktion skall uppnås. Uppnås inte detta efter 2 strykningar görs ytterligare 
strykningar. Efter ca 12h kan plattsättningen påbörjas.  

Efter att väggarna är klara kan man gå vidare med att täta hela golvet. Kontrollera att golvbrunnen är i samma nivå 
som golvet, tvätta av den enligt leverantörens anvisningar så att KDX120 Brunnsmanschett får vidhäftning mot 
brunnen.

Underlaget förbehandlas med KDX201 Vidhäftare för att säkerställa en högre vidhäftning innan monteringen av 
KDX våtrumssystem GR15, VR15. Detta arbetsmoment ingår inte i KDX våtrumssystem men ökar vidhäftningen 
mellan underlag och tätskiktet.  Åtgång ca 0,1-0,15kg/m²

Applicera KDX140 Ångspärr med korthårig roller eller pensel på golvet i två strykningar. Skikt två påföres 90° 
mot första skiktet. (Åtg totalt minst 0,3kg/kvm). Torktid ca 30min.

Membran - Vägg

Golv

Primer - Golv

Ångspärr - Golv
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Montera KDX120 Brunnsmanchett på den typgodkända golvbrunnen enligt leverantörens anvisningar. 
Olika brunnar har olika monteringssystem. OBS! Brunnen skall tvättas av innan montering enl. leverantörens 
anvisningar.

Montera KDX120 Brunnsmanchett på den typgodkända golvbrunnen enligt leverantörens anvisningar. 
Olika brunnar har olika monteringssystem. OBS! Brunnen skall tvättas av innan montering enl. leverantörens 
anvisningar.

Rolla golvytan flödigt med KDX145 Membran. Det skall även rollas på brunnsmanschetten. (Åtg. min. 0,5kg/
kvm). Rolla flödigt ytterligare ett lager KDX145 Membran på golvet diagonalt mot första rollningen. Total 
åtgång skall vara minst 1kg/kvm. Uppnås inte detta efter 2 strykningar görs ytterligare strykningar. Plattsätt-
ning kan sedan påbörjas efter ca 12h.

Tätning av brunn - Jafo

Tätning av brunn - Purus

Membran - Golv
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Skär med kniv på insidan av Jafos skärmall och ta bort mallen. Montera sedan klämring enligt leverantörens 
anvisningar.  

Jafo - montering av klämring
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Purus - montering av klämring

Skär med puruskniven och ta bort skärmallen. Montera sedan klämring enligt leverantörens anvisningar.  
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Här nedan följer mer förklarande bilder av hur tätningar skall utföras. 

1
2

3
4

5

Samma nivå

Tätning vid dörr:
Dörrkarm och tröskel skall vara i liv med underlaget för tätskiktet
Dörr ska alltid tätas mot tröskel. Dörr placerad i våtzon 1 ska tätas mot tröskel och mot karm.

I ROT-projekt bygg ut den befintliga tröskeln med tröskel-salning. Är dörren i våtzon 1 så bygg ut med 
karm-salning också. Tröskelsalning och befintlig tröskel som inte ligger under dörren täcks sedan passande 
med till exempel ett eklock.

OBS! Vid tröskel skall uppviket vara minst 
20mm högre än tätskiktets nivå vid golvbrun-
nen. 

Bild vid tröskel  1. Tröskel   2. Uppvik/Förseg-
ling  3. Fästmassa   4. Mjukfog   5. Klinker

I rum med bara tätskikt på golv, ex. tvättstuga, 
som har en ytterdörr som inte kan monteras i 
liv med innerväggen, skall tätskiktet monteras 
mellan tröskel/karm enligt bilden ovan. 

Tätskikt skall finnas på golv och vägg bakom den inbyggda WC cisternen. Eventuellt läckage skall rinna ut 
i våtutrymmet. Kontrollera även med WC-leverantören hur tätskikt skall monteras.

Tätskikt vid inbyggd WC
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Plattsättning
Vänta 1-2 dygn innan plattsättning kan påbörjas. För att få en godkänd konstruktion skall någon av fästmassorna 
KDX210, KDX215, KDX220 eller KDX235 användas. Välj tandning efter plattans baksida och storlek. Montera 
plattan genom att sätta den lite snett och vrid den på plats. På detta sätt tar man bort rillorna på fästmassan och får 
hel fyllnad bakom plattan. Det är mycket viktigt att få en full täckning bakom plattan. Detta motverkar bom mellan 
platta och underlaget som kan ge upphov till spruckna plattor och stående vatten i konstruktionen. Fogdjupet bör 
vara min 50 % av plattans tjocklek.

Missfärgning av fog uppstår vid ex för tidig fogning då fästmassan inte har torkat ut ordentligt. Om fogdjupet inte 
är tillräckligt kan fästmassan lysa igenom fogen. OBS! Vid montering av storformats plattor eller rektifierade, sågade 
plattor skall ett levelsystem användas för att minimera fogsprången och få bra fogpassning.

Arbeta in fästmassan i underlaget med spackelns släta 
sida. Efterdra sedan fästmassan med den tandade sidan. 
Kontrollera bruksfyllnaden genom att ta bort en platta 
då och då. Fogdjupet bör vara minst 50% av plattans 
tjocklek. 

När golvsil monteras skall den fyllas på baksidan med 
fix för tryckbelastningen. Vid fogning skall golvsilen 
fogas med cementbaserad fog, inte silikon.

Följ instruktionerna för tiden mellan plattsättningen och fogningen. OBS! monteras storformat (>30x30) som även 
är med rakskurna kanter med ca 1.5mm fog bör man vänta minst 3 dygn med fogningen så att fixet hinner härda och 
det inte uppstår missfärgningar i fogen. Fogmassa ska vara avsedd för den valda plattan. Cementbundna fogmassor 
har olika tekniska egenskaper. Rådgör med leverantören om lämplig fogmassa för plattorna. Följ alltid anvisningar 
från tillverkare/leverantör. För att undvika eventuella vattenkanaler i golv/väggvinkel måste fix- eller fogmassa 
appliceras så att en hålrumsfri golv/väggvinkel uppstår. Blanda fogen enligt anvisningarna. Vid avvikande vatten-
mängd kan färgskiftningar uppstå. Snabb blandning kan göra att luftblåsor uppstår i fogen. Arbeta in fogen diagonalt 
över plattorna. Ta bort överflödet med fogskrapan. Vänta till fogen hårdnat mellan plattorna och tvätta av ytan med 
lätt fuktig svamp. Byt vatten ofta. Efter 25-40min bildas en fin hinna på plattan. Torka av med ren trasa.

Fogning

Kontrollera att fogen är bottnad med fix eller fog så att ingen vattenpelare uppstår bredvid fogen under plattorna. 
Maskera på båda sidorna om fogkanten. Applicera silikonen med spruta. Jämna till fogytan med fingret eller silikon-
verktyg ex. ”Silifix”. Spraya en blandning av vatten och diskmedel på silikonen innan utjämningen. 

Mjukfogning
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Eftermonteringar med håltagning
Det är önskvärt om man använder artiklar som kan limmas upp istället för håltagning i våtutrymmet.
Men önskar man göra hål skall man göra enligt nedan (infästning i betongvägg görs på samma sätt).

1
2

3

Skruven skall alltid bottna i väggen t.ex. i en träre-
gel.

1. Tätmassa och ev plugg
2. Skivmaterial
3. Regel

Försök undvika infästningar i väggar så mycket som 
möjligt. Det finns idag många bra produkter som 
kan limmas på vägg. 

OKTOBER 2021

Källa BBV 21:1 Illustratör Typoform

Övergångar mellan rollat och foliesystemen
Om våtutrymmet är klassat i 2 olika zoner så kan man gå från folie (zon 1) till rollat system (zon 2) i våtutrymmet. 
OBS! För att monteringen skall bli godkänd skall båda konstruktionerna vara från samma leverantör.

Övergång mellan Golv Foliesystem GF15 till Vägg Rollat system VR15.
• Applicera KDX140 Ångspärr på väggen med roller.
• Montera Folieduk KDX130 eller -135 Folieduk på golvet fram till väggvinkeln, enligt  

monteringsanvisning GF15.
• Montera de inv. och utvändiga hörnmanschetterna och folieremsan i väggvinklarna med KDX152 2K lim eller 

KDX150 FS lim, kontrollera så att inga luftfickor bildas
• Pensla sedan flödigt med KDX Membran över hörn och remsa. 

Övergång mellan Vägg Foliesystem VF15 till Vägg Rollat system VR15. 
• Låt Foliesystemet gå ca 5cm över ytan som är behandlad med KDX140 Ångspärr.
• Försegla övergången mellan Folie/Ångspärr med KDX125 Folieremsa. Förseglingen görs genom att man penslar 

med KDX145 Membran på ytan som skall förseglas. Tryck fast KDX125 Förseglingsremsa och pensla flödigt på 
förseglingen så att den försvinner in i KDX145 Membran. Kontrollera så inga veck eller luftblåsor uppstår.

• Sker övergången vid ett hörn skall de invändiga och utvändiga hörnmanschetterna och folieremsan i väggvinkeln 
monteras med KDX152 2K lim eller KDX150 FS lim, kontrollera så att inga veck finns. Pensla sedan flödigt med 
KDX145 membran över hörn och remsa. Fortsätt sedan enl. monteringsanvisningen VR15

30 mm

30 mm
350 mm

30 mm

80 mm

Övergång mellan keramisk yta till målad 
yta på vägg

Överlapp utförs genom att tätskiktet för keramiken 
överlappar målade VT systemet med minst 30 mm.  

Övergång mellan våtrumsmatta på golv 
och tätskiktssystem på vägg
 

Överkanten på plastmattans uppvik ska spacklas ut 
minst 350 mm så att underlaget för keramikens tätskikt 
är jämnt. Överlapp mellan plastmatta och keramiskt 
tätskikt ska vara minst 30 mm. 

Källa BBV 21:1 Illustratör TypoformKälla BBV 21:1 Illustratör Typoform
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Produktinformation och säkerhetsdatablad
Dokument som byggvarudeklaration, produktdatablad och säkerhetsdatablad kan rekvireras från oss.

Efter montering i våtutrymmet skall egenkontrollen redovisas enligt branschreglerna från BKR (Kakel/klin-
ker) och Säker vatten (VVS). 

Kakel/klinker:
Kvalitetsdokument, BBV:s Bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och brukare/boende, tillsammans 
med monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet enligt §2.5 BBV

VVS:
www.sakervatten.se 

Delreparationer: 
Innan eventuell delreparation kan utföras skall entreprenören ta kontakt med oss för att kontrollera och få 
godkännande för reparation i det specifika fallet. Entreprenören ska dokumentera arbetet kontinuerligt och 
efter utfört arbete överlämna till beställare:
• bilder som visar arbetet
• beskrivning av arbetet 
• monteringsanvisning för delreperationen från Kakeldaxgruppen

Kontaktuppgifter: Kakeldaxgruppen, tel. 031 - 719 78 00, info@kakeldaxgruppen.se

Intyg gällande arbeten i våtutrymmet.

Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter. 
Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett 
stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel via webbshopen som 
nås genom hemsidan, kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg. Företaget 
är med i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building Council.

Skötselråd
Kan hämtas hos www.bkr.se eller hos oss speciellt för den plattyp som monterats. För att få ett estetisk 
snyggt utrymme utan fogrester bör ytan ”syra tvättas” innan möbler och annat monteras. 

Väggnära brunnar och VVS-produkter
Regelverk för VVS-produkter och väggnära brunnar kan rekvireras från BKR eller Säker Vattens hemsidor.
BKR   - www.bkr.se
Säker Vatten  - www.sakervatten.se



Kakeldaxgruppen
Box 88, 425 02 Hisings Kärra
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