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Vattentäta Våtrum
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Illigo AB våtrumssystem uppfyller kraven som ställs enligt:
• CE-märkning ETAG 022					

• BASTA

• GVK							
All provningar är utförda på SP i Borås och Sintef i Oslo

checklista illigo våtrumsystem
Checklistan syftar till att säkerställa en säker våtrumsmiljö och ett professionellt utfört arbete.
Vänligen fyll i samtliga punkter och signera eventuella avvikelser.
DATUM:
AKTUELL VÅTRUMSMILJÖ:
BESTÄLLARE:
ARBETET UTFÖRT AV:

GOLV
JA NEJ
Godkänt träbjälklag
Lättbetongbjälklag
Betong
Slipsats/golvbruk
Annat, ange leverantör/produkt:
Träbjälklag förstärkt med flytspackel, ange konstruktion:

Träbjälklag förstärkt med limmad formstabil skiva och flytspackel, ange konstruktion:

Lättbetongbjälklag, ska flytspacklas, ange produkt och tjocklek:
Betong äldre än två månader, flytspacklad eller finspacklad, ange produkt:
Golvvärme, ange leverantör och konstruktion samt minsta tjocklek och övergjutning rör/kabelhjässa:

Lutning i duschdel minst 1:150 eller högst 1:50, övriga ytor ska ha fall mot golvbrunn
Dörrkarm och tröskel monterad för att möjliggöra korrekt anslutning av tätskikt
Vid nej ovan, var god specificera:
Avvikelser godkända avbeställaren signeras nedan:
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RÖRGENOMFÖRINGAR
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Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.
Inga rörgenomföringar för tappvatten och värmerör finns i golv
Inga skruvinfästningar finns i golv eller nära duschplatsen
Rörgenomföringar och infästningar har inte placerats i dusch eller bakom badkar
Utanpåliggande rör är inte klamrade i duschplats eller bakom badkar
Ut- eller uppskjutande rör är fast fixerade i 90° från golv eller vägg
Ut- eller uppstickande rör sticker inte ut mer än 100 mm
Håltagningar är tätade, ange produktnamn:
Avstånd mellan rör respektive mellan rör och vägg är minst 40 mm
Avloppsstos och avloppsrör sticker upp minst 40 mm över färdigt undergolv
Installationer som är utförda efter färdigt plattsättningsarbete är tätade
Avvikelser. Specificera:

Avvikelser godkända av byggherren/beställaren. Specificera:
		

GOLVBRUNN
Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.
Godkänd golvbrunn enligt branschreglerna och SS-EN 1253, ange fabrikat och typ:

Golvbrunn monterad i bjälklag enligt gällande branschregler och produktleverantörens monteringsanvisning
Govbrunn monterad i rätt höjd, jämför med önskad golvlutning
Installation åtkomlig för rengöring och borttagning av vattenlås
Ej godkänd enligt branschreglerna och SS-EN 1253, samordnat med VVS-installatör, tätskiktsentreprenör, 		
tätskiktsleverantör och beställare/byggherre
Golvbrunn och eventuell godkänd förhöjningsring, monterad av:

Avvikelser:

Avvikelser godkända av beställare/byggherre signeras nedan:

®

checklista illigo våtrumsystem
TÄT- OCH FÄSTSKIKTSPRODUKTER ILLIGO VÅTRUMSYSTEM
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Ange vilka produkter som använts i aktuell installation.
Väggduk IGO 101 15 m²
Väggduk IGO 102 10 m²
Skarvremsa IGO 201 50 lm
Golvduk IGO 301E 10 m²
Golvduk IGO 302E 20 m²
Golv- och väggremsa IGO 401 25 lm
Innerhörn IGO 501
Ytterhörn IGO 601
Brunnsmanschett IGO 701
Montagevagn IGO 801
Puruskniv IGO 802
Membran 400-2 IGO 901
Rörmanschett 10-24 mm IGO 813
Rörmanschett 32-55 mm IGO 814
Rörmanschett 32-55 mm, dubbel IGO 815
Rörmanschett 55-110 IGO 816
Rörmanschett 110-135 mm IGO 817

PRIMER
Ardex P51
Weber Floor 4716

FÄSTMASSA
Ardex X77
Weber.set 610 Multi DR
Weber.set 612 Multi vit

FOGMASSA
Ardex enligt Ardex Fogprogram
Vägg Weber.color 800 kakelfog
Vägg Weber.color 815 flexfog
Golv Weber.color 815 Flexfog
Annan, ange:
®
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KVALITETSKONTROLL BIFOGADE DOKUMENT
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Illigo Monteringsanvisning utgåva 16, 2017 10 17
Övriga produktleverantörers monteringsanvisningar
PER:s kvalitetsdokument
CE-märkning enligt ETA med nr 13/0458
Övriga entreprenörers kvalitetsdokument/egenkontroll

VÄGG
JA NEJ
Godkända skivor
Betong
Aluminium/stål
Annat av produktleverantören godkänt underlag, ange vilket:
Godkända skivor monterade enligt produktleverantörens anvisningar:

Ytskador lagade, ange produkt:
Betong putsad/spacklad, ange produkt:
Toleranser vid buktighet och lutning, inklusive vinklar och hörn, plus/minus 5 mm per 2 000 mm
Vid ja ovan, specificera:
Avvikelser godkända av beställaren/byggherren, vid ja signera nedan:

VVS allmänt
Anvisningar för hur golvbrunnar, vatten- och radiatorledningar, avloppsrör samt övriga VVS-produkter ska
installeras för att möjliggöra en korrekt anslutning av tätskikt mot dessa komponenter, finns angivet i VVS-AM
och Säker Vatteninstallation. De ska vara monterade enligt produktleverantörens anvisning med en metod som
passar tätskikt och underlag och som är anpassad så att efterjustering ej behövs efter monterat tätskikt.
Observera att vid pluggning av rör ska pluggen bara sitta kvar under provtryckningsfasen för kontroll av att
installationen är tät. Detta för att tätskiktet ska kunna installeras på ett säkert sätt samt att legionellabakterier
ej ska bildas.
Vid användning av andra golvbrunnar än de som avses i gällande PER:s
branschregler, exempelvis designbrunnar eller rektangulära golvrännor, är det
viktigt att det är sanktionerat och görs i samförstånd med alla inblandade parter,
dvs beställare, VVS-installatör, bygg- samt tätskiktsleverantör. Installation av
dessa produkter utförs som alltid av VVS-installatör.
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