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sjekkliste illigo våtromssystem
Formålet med sjekklisten er å bidra til et sikkert våtromsmiljø og profesjonelt utført arbeid. 

Vennligst fyll ut alle punkter og signer eventuelle avvik. 

DATO:

AKTUELT VÅTROMSMILJØ:

BESTILLER:

ARBEIDET UTFØRT AV:

GULV

 JA   NEI  

 Godkjent trebjelkelag

 Lettbetongbjelkelag

 Betong

 Slipelag/gulvbruk

 Annet, angi leverandør/produkt:

 Trebjelkelag forsterket med flytsparkel, angi konstruksjon: 

 Trebjelkelag forsterket med limt formstabil plate og flytsparkel, angi konstruksjon:

 Lettbetongbjelkelag, skal flytsparkles, angi produkt og tykkelse: 

 Betong eldre enn to måneder, flytsparklet eller finsparklet, angi produkt:

 Gulvvarme, angi leverandør og konstruksjon samt minste tykkelse og overstøping av rør/overkant av kabel:

 Helning i dusjdel minimum 1:150 eller maksimalt 1:50, andre flater skal ha fall mot gulvsluk 

 Dørkarm og terskel montert for å muliggjøre korrekt tilslutning av tettesjikt

 Hvis nei ovenfor, vennligst spesifiser:

 Avvik godkjent av bestilleren signeres nedenfor:
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RØRGJENNOMFØRINGER

Kryss av for opplysninger som samsvarer med installasjonen og spesifiser de punktene som avviker.  

 Det finnes ingen rørgjennomføringer for tappevann og varmerør i gulv

 Det finnes ingen skrueinnfestinger i gulv eller nær dusjplassen

 Rørgjennomføringer og innfestinger er ikke plassert i dusj eller bak badekar 

 Utenpåliggende rør er ikke klamret i dusjplass eller bak badekar

 Ut- eller oppstikkende rør er fast festet i 90° fra gulv eller vegg

 Ut- eller oppstikkende rør stikker ikke ut mer enn 100 mm

 Hulltakinger er tettet, angi produktnavn:

 Avstand mellom rør henholdsvis mellom rør og vegg er minst 40 mm 

 Avløpsstuss og avløpsrør stikker minst 40 mm opp over ferdig undergulv

 Installasjoner som er utført etter fullført platearbeid er tettet  

 Avvik. Spesifiser:

 Avvik godkjent av byggherren/bestilleren. Spesifiser:  

  

GOLVSLUK

Kryss av for opplysninger som samsvarer med installasjonen og spesifiser de punktene som avviker.

 Godkjent gulvsluk i henhold til TG xxxx, angi fabrikat og type:

 

 Gulvsluk montert i bjelkelag i henhold til gjeldende bransjeregler og produktleverandørens monteringsanvisning 

 Gulvsluk montert i riktig høyde i forhold til ønsket gulvhelning

 Adkomst til installasjon for rengjøring og fjerning av vannlås

 Ikke godkjent i henhold til TG xxxx samordnet med VVS-installatør, tettesjikt-

                entreprenør, tettesjiktleverandør og bestiller/byggherre

 Gulvsluk og eventuell godkjent forhøyningsring, montert av:

 

 Avvik:

                Avvik godkjent av bestiller/byggherre signeres nedenfor: 
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