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Abstract 
 

Water barrier in wet room – functional test of flexible 

sheet 
 

According to the new branch regulations from the Building Ceramics Advice centre 

(BBV 10:1), the moisture barrier shall be composed of a flexible sheet system (applicable 

to walls and flooring made up of a board construction). These flexible sheet systems have 

not been available on the market for a particularly long time, and according to our know-

ledge it is not a well tested system. There are also doubts regarding the effectiveness of 

the joint methods used in the system. 

 

In this project we chose to carry out water tightness tests in accordance with 

ETAG 022 Annex A, to see if this new flexible sheet system and its associated service 

connections were capable of withstanding this functional test without any water leakage. 

A total of five different flexible sheet systems have been tested, all of which have been 

previously approved by Building Ceramics Advice centre. 

 

The test results showed that all the flexible sheet systems leaked, some more than others. 

The tests also showed that it was possible to make all the details watertight, provided that 

the jointing work was executed in the right manner and a technique was used that did not 

trap moisture between two different watertight layers. The table below gives an overview 

of where leakage occurred and for which system:  

 
? = Water in the floor/wall intersection behind the floor drain, however difficult to quan-

tify because of relatively high leakage around the drain itself. 

- = No leakage found but testing stopped and/or extra sealing used during the test, giving 

a result that is hard to interpret. The test is not complete. 

  

Our assessment of these results is that the occurrence of leakage in the above systems is 

not acceptable. The main reason behind this assessment is not the actual installation of the 

flexible sheet system itself leading to leakage, but the system method used. We also see 

an increased risk of leakage if the flexible sheet is installed in a less rigorous way or that 

the drying time will be shorter than it was in these test, which can occur all too often on 

building sites. Furthermore, the tested systems as they are constructed today leave little or 

no room for error. 

 
  

Penetrations System A System B System C System D System E 

Purus drain No leakage Leakage Leakage No leakage Leakage 

JAFO drain No leakage Leakage Leakage No leakage Leakage 

Blücher drain No leakage - Leakage No leakage Leakage 

Floor/wall 

intersection 

Leakage x2 No leakage ? No leakage ? 

Width/length 

joint 

Leakage No leakage ? No leakage ? 

DN 50 No leakage - - Leakage No leakage 

DN 110 No leakage Leakage - No leakage No leakage 
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Our test method can be judged to be a little tough, but it is a relevant functional and im-

portant test of the highest order. We consider the testing of singular properties such as 

vapour tightness or adherence etc of different materials to be insufficient, the reason be-

hind this being that the flexible sheet properties have a lesser significance if the joints 

between the different materials do not work. 

 

No leakage occurred in a total of six cases where the drain membrane and the flexible 

sheet have been applied and fixed down inside the drain well itself using the clamping 

ring. In the cases where the flexible sheet was cut up and only the drain membrane was 

applied down in the drain body, then leakage more or less always occurred (leakage in 8 

out of 9 drains tested). It is our opinion that the jointing technique used can very well be 

the cause of the leakage that occurs. The technique of using both the drain membrane and 

flexible sheet down inside the drain to the clamping ring does create an extra construction 

safety margin. Also note that we do not have any indications of leakage at the clamp-ring 

connections. 

 

Adhesive or 2-component adhesive appears to work well between the material section 

joints and the watertight membranes as per the drying times used in the tests. Rubber 

mass has leaked between the two watertight layers, even when the drying time has been 

very long. Consequently we do not recommend jointing with rubber mass, especially if 

the drying time is less than that we used in these tests. 

 

The conclusion of this project is as follows. 

- There are a number of problems that need to be addressed if a flexible sheet sys-

tem is to be used to reduce the risk for moisture damage in comparison with a 

liquid based watertightning system. 

- The project shows that it is possible to make all the details and penetrations 

through the floor watertight. 
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1 Förord 
 

Projektet påbörjades under hösten 2010 och har finansierats av Stiftelsen Länsförsäk-

ringsbolagens Forskningsfond. Vi vill rikta ett varmt tack till stiftelsen som har gjort detta 

projekt möjligt.  

 

Resultaten av provningarna och slutsatserna av projektet har diskuterats och utvärderats 

tillsammans med Bengt Nordling, Ulf Antonsson och Ingemar Nilsson (samtliga SP) samt 

Länsförsäkringars vattenskadegrupp till vilka vi också vill rikta ett varmt tack för all 

hjälp. Ett extra tack till Bengt Nordling som även utfört alla provningar i projektet. 

 

Till sist vill vi också tacka de materialleverantörer som ställt upp med material och ar-

betstid för uppbyggnaden av de foliesystem som provats i detta projekt. 

 

Observera att alla fotografier i rapporten är avkodade, d v s att alla förekommande tät-

skiktssystem redovisas med grå kulör.  

 

Borås i februari 2011 

 

Anders Jansson och Ingemar Samuelson 

 

1.1 Ordlista 
 

BBR = Boverkets byggregler 2006 

BBV = Byggkeramikrådets branschregler för våtrum 10:1 

BKR = Byggkeramikrådet 

Blücher = Golvbrunnstillverkare  

DN 50 = Rörgenomföring Ø 50 mm 

DN 110 = Rörgenomföring Ø 110 mm 

ETAG 022 = Guideline for European Technical Approval of Watertight covering kits for 

wet room floors and or walls 
JAFO = Golvbrunnstillverkare 

PURUS = Golvbrunnstillverkare 
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2 Sammanfattning 
 

Enligt de nya branschreglerna från Byggkeramikrådet (BBV 10:1) skall tätskiktet i våtzon 

1 bestå av ett foliesystem (gäller väggar och golv som består av skivkonstruktioner). 

Dessa foliesystem har dock inte funnits på marknaden under någon längre tid och är en-

ligt vår bedömning inte väl beprövade. Det förekommer också tveksamma skarvmetoder i 

systemen.  

 

I projektet har vi valt att utföra en funktionsprovning enligt ETAG 022 Annex A för att 

kontrollera om dagens nya foliesystem med förekommande anslutningar klarar en funk-

tionsprovning utan vattenläckage. Totalt har fem olika tätskiktssystem provats. Alla pro-

vade system är godkända av BKR. 

 

Utförda provningar visar att samtliga fem foliesystem läcker, en del mer än andra. Det 

framgår dock av provningarna att alla detaljer går att utföra vattentäta om tätningarna ut-

förs på rätt sätt och om man väljer en skarvteknik som inte innebär att fukt stängs inne 

mellan två täta skikt. I tabell nedan redovisas en översikt av förekommande läckage för 

provade tätskiktssystem: 

 

Genomföring System A System B System C System D System E 

Purusbrunn Tätt Läckage Läckage Tätt Läckage 

JAFObrunn Tätt Läckage Läckage Tätt Läckage 

Blücherbrunn Tätt - Läckage Tätt Läckage 

Vinkel golv/vägg Läckage x2 Tätt ? Tätt ? 

Vådskarv Läckage Tätt ? Tätt ? 

DN 50 Tätt - - Läckage Tätt 

DN 110 Tätt Läckage - Tätt Tätt 

  
? = Vatten i vinkel mellan golv och vägg bakom golvbrunnar, dock svårtolkat resultat på grund av 

relativt stora läckage vid golvbrunnarna. 

- = Inga läckage konstaterade men avbruten provning och/eller extra tätningar under provningen 

ger ett svårtolkat resultat. Provningen är inte fullständig. 
 

Enligt vår uppfattning är förekommande läckage inte acceptabla. Det främsta skälet till 

denna uppfattning är att det inte är själva monteringen av tätskiktssystemen som i första 

hand leder till läckagen utan snarare systemfel. Vi ser också en ökad risk för läckage om 

foliesystemen monteras på ett mindre noggrant sätt eller att torktiden blir kortare än den 

varit i dessa provningar, vilket mycket väl kan förekomma ute på en byggarbetsplats. 

Följaktligen har provade system i dagsläget små eller inga säkerhetsmarginaler.  

 

Enligt vår bedömning är den valda provningsmetoden något tuff men ändå i allra högsta 

grad en relevant funktionsprovning. Att endast prova enskilda egenskaper, t ex ångtäthet, 

vidhäftningsförmåga m m, på olika material anser vi inte vara tillräckligt. Anledningen 

till att en funktionsprovning krävs är att själva tätskiktsfoliens egenskaper har mindre 

betydelse om skarvningen mellan olika material inte fungerar.  
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I de fall där brunnsmanschett och folie har gått ner i golvbrunnen och monterats fast med 

aktuella klämringar förekom inga läckage (totalt 6 golvbrunnar). I de fall där folien eller 

membranet klipptes upp och endast brunnsmanschetten gick ner i golvbrunnen vid kläm-

ringen förekom mer eller mindre omfattande läckage (läckage vid 8 av 9 provade golv-

brunnar). Enligt vår bedömning tyder provningen således på att skarvtekniken mycket väl 

kan vara orsaken till förekommande läckage. Tekniken med både folie och brunnsman-

schett vid klämringen skapar en extra tätning och därmed även en extra säkerhetsmargi-

nal. Observera också att vi inte har kunnat konstatera några läckage vid själva kläm-

ringsanslutningarna. 

 

Lim eller 2-komponent lim verkar fungera väl som tätning mellan våder och tätskiktsrem-

sor med den torktid man har haft vid provningarna. Gummimassa mellan två täta skikt har 

läckt på flera platser även om torktiden varit mycket lång. Således är skarvning med 

gummimassa inte att rekommendera, speciellt inte om torktiden minskas jämfört med den 

torktid man haft vid dessa provningar.  

 

Slutsatsen av detta projekt är följaktligen att det finns en hel del problem att lösa om fo-

liesystemen skall minska risken för fuktskador jämfört med de vätskebaserade tätskikts-

system. Projektet visar dock att alla olika genomföringar går att få täta.  
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3 Bakgrund 
 

Våtrum förses idag i allt större utsträckning med keramiska plattor. Denna konstruktion 

ställer höga krav på tätskiktet bakom/under plattorna vid duschplatsen, speciellt på trä-

konstruktioner som sväller om de utsätts för onormal fuktbelastning. Anledningen till de 

höga kraven är att fogarna mellan plattorna kapillärt suger in vatten till fästmassan 

bakom/under plattorna och belastar tätskiktet konstant med fritt vatten och hög ånghalt 

redan vid normal användning.  

 

Enligt de nya branschreglerna från Byggkeramikrådet (BBV 10:1) skall tätskiktet i våtzon 

1 bestå av ett foliesystem (gäller väggar och golv som består av skivkonstruktioner). An-

ledningen till denna ändring från tidigare branschregler är dels att man vill tillmötesgå 

försäkringsbolagens krav på bättre tätskikt där de allra flesta skador uppkommer dels att 

minska risken för slarv eller fusk som har förekommit vid appliceringen av vätskebase-

rade tätskiktssystem.  

 

De nya foliesystemen togs fram av olika tillverkare i samband med att SP 2006 släppte en 

rapport som visade att ånggenomgångsmotståndet på flera godkända vätskebaserade tät-

skiktssystem inte var tillräckligt högt (SP Rapport 2006:46) samt att Boverket samtidigt 

gav en rekommendation på tätskiktens ånggenomgångsmotstånd i BBR (Boverkets bygg-

regler 2006). Under texten för allmänt råd står det i BBR att ånggenomgångsmotståndet 

på tätskikt i våtrum bör vara minst 1 000 000 s/m om man inte genom en fuktsäkerhets-

projektering kan påvisa att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. Således har 

dessa foliesystem inte funnits på marknaden under någon längre tid och är inte väl beprö-

vade. 

 

För att visa att de nya tätskiktssystemen fungerar bör man först utföra en funktionsprov-

ning av hela foliesystemen med godkänt resultat. Detta för att undvika systemfel som kan 

leda till läckage och fuktskador. Således bör provningen innefatta anslutning mot golv-

brunn, tätskiktets anslutning mellan golv och vägg samt skarvar mellan tätskiktets våder 

(systemen består av fabrikstillverkade folier som levereras på rullar liknande tapetvåder 

och som skarvas ihop på plats). Anledningen till att en funktionsprovning krävs är att 

själva tätskiktsfoliens egenskaper har mindre betydelse om skarvningen mellan olika 

material inte fungerar.  

 

Några intressanta frågeställningar innan projektet startade var:  

 

 Hur fungerar tätningen mellan golvbrunn, brunnsmanschett samt tätskiktsfolie 

och vad bör man tänka på vid monteringen? 

 Hur fungerar tätningen mellan foliesystemens våder och vad bör man tänka på 

vid monteringen?  

 Hur sker uttorkningen av byggfukten (lim eller gummimassa) mellan två täta fo-

lier när man lägger folien omlott samt vid förseglingsremsor när folierna läggs 

kant i kant? 

 Hur fungerar tätningen mellan golv och vägg samt i vägghörn och vad bör man 

tänka på vid monteringen? 
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4 Syfte 
 

Syftet med projektet var att ta reda på om dagens nya foliesystem med förekommande an-

slutningar klarar en funktionsprovning utan läckage. I dagsläget är vår bedömning att pro-

dukten (folierna) i sig generellt sett är bättre än de vätskebaserade systemen. Vi ser dock 

en stor risk med att de nya foliesystemen inte har genomgått en funktionsprovning med 

tillräcklig vattenbelastning (t ex växlande varmt och kallt vatten) utan har utvärderats 

med separata provningar med avseende på olika egenskaper. Vi ser också en risk att man 

som plattsättare inte har den kunskap som krävs för att montera dessa system eftersom er-

farenheter saknas.  
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5 Fuktmekanik allmänt med avseende på tät-

skiktsfolier 
 

5.1 Fuktbelastning i våtrum med keramiska plattor 
 

I ett våtrum som är beklätt med keramiska plattor råder speciella fuktförhållanden. Fäst-

massan bakom (vägg) eller under (golv) de keramiska plattorna är alltid blöt om duschut-

rymmet används normalt på den yta där vattenbegjutning sker. Vad som händer när ke-

ramiska plattor vattenbegjuts kan visas med följande enkla experiment. 

 

I ett tidigare forskningsprojekt monterade vi keramiska plattor på en glasskiva med fäst-

massa och mellan plattorna lades fogmassa. Efter att konstruktionen hade torkat ut, vilket 

tog ungefär två månader, belastades de keramiska plattorna med en vattenhinna på ca 5 

mm. Redan efter 2 minuter trängde vatten genom fogmassan mellan plattorna och blev 

synlig på baksidan i fästmassan, se fotografi 1.  

 

 
Fotografi 1. Vatteninträngning i fästmassan bakom keramiska plattor efter två minuter. 

 

Efter ca två dygn förekom det fritt vatten i fästmassan under hela ytan av keramiska plat-

tor och då avbröts fuktbelastningen och uttorkning i rumsluft med normal temperatur och 

relativ fuktighet påbörjades. Efter en månad förekom fortfarande fritt vatten i fästmassan. 

För att torka ut allt vatten i fästmassan behövdes en uttorkningstid som var längre än sex 

månader. Försöket utfördes på tre olika fogmassor med samma resultat.  

 

Anledningen till den snabba uppfuktningen är att vatten sugs kapillärt in till fästmassan 

via fogmassan mellan plattorna. Fukten i fästmassan skall sedan torka ut via diffusion ge-

nom fogarna mellan plattorna, vilket är en långsam process och leder därför till en lång 

uttorkningstid.  

 

Med ovanstående resultat och resonemang kan man förutsätta att det alltid är i stort sett 

100 % relativ fuktighet i fästmassan bakom eller under de keramiska plattorna på den yta 

där vattenbegjutning sker med jämna mellanrum. Man kan också förutsätta att det finns 

risk för att tätskiktet även utsätts för fritt vatten, d v s vattentryck, på golvet och nedre 

delarna av väggarna beroende på våtrummets utformning. Tätskiktet måste således vara 

både vattentätt och ångtätt för att undvika fuktskador.  
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5.2 Diffusion  
 

Inneluften i en bostad har en högre ånghalt (fuktinnehåll) än uteluften eftersom fukt till-

förs inneluften via avdunstning från människor, matlagning, duschning m m. Vattenångan 

strävar därför att diffundera utåt i byggnadsskalet och under ogynnsamma omständigheter 

kan fukt kondensera och ansamlas i kallare delar av konstruktionen. Grundregeln för en 

vanlig konstruktion är därför att alltid ha ett ångtätt skikt på konstruktionens varma sida 

för att förhindra eller åtminstone bromsa diffusionen. Man bör heller inte ha något mate-

rial med högre ånggenomgångsmotstånd längre ut i konstruktionen eftersom risken för 

skador då ökar. Flera ångtäta skikt innebär också en risk för att fukt kan stängas inne och 

orsaka skada. 

 

I våtrum med keramiska plattor utsätts tätskikten för en hög ånghalt enligt tidigare 

resonemang. Vilken fuktbelastning tätskiktet utsätts för i form av diffusion blir även be-

roende av temperaturen eftersom ånghalten bestäms av relativ fuktighet och temperatur. 

Vid 100 % relativ fuktighet och en temperatur på 20 ºC kommer tätskiktet att belastas 

med en ånghalt på 17,3 g/m
3
. Om temperaturen höjs till 22 ºC och vi fortfarande har 100 

% relativ fuktighet ökar ånghalten till 19,4 g/m
3
. Skulle temperaturen bli ännu högre, vil-

ket är sannolikt i samband med t ex golvvärme, blir ånghalten ännu högre. Denna höga 

ånghalt kommer att ge en diffusion utåt (vägg) eller nedåt (golv) i byggnadsskalet efter-

som ånghalten där, med största sannolikhet, är lägre. 

 

Risken för diffusionsskador i våtrum där tätskiktet består av ett foliesystem bedöms 

emellertid vara låg eller mycket låg beroende på konstruktionernas utformning. Anled-

ningen till detta är att i stort sett alla tätskiktsfolier har ett relativt högt ånggenomgångs-

motstånd.  

 

5.3 Konvektion 
 

Fukttransport genom konvektion innebär att vatten i ångfas följer med en luftström. För 

att luftflöde skall kunna uppstå krävs det en tryckskillnad över konstruktionen. Om luft-

strömmen går från varmt till kallt förekommer risk för kondensation och fuktskador. Om 

luften däremot går från kallt till varmt förekommer ingen risk för kondensation eftersom 

luftens fuktupptagande förmåga ökar ju varmare luften blir, d v s processen blir uttor-

kande. Ett lufttätt material på den varma sidan i en konstruktion förhindrar konvektion. 

Observera dock att även mycket små hål i det lufttäta materialet kan leda till luftström-

ning och stora konvektionsskador. 

 

Risken för konvektionsskador i våtrumsväggar eller våtrumsgolv där tätskiktet består av 

ett foliesystem bedöms vara mycket låg. Anledningen till detta är att det i normala fall fö-

rekommer minst ett lufttätt skikt på den varma sidan. Detta eftersom både tätskiktsfolien 

och ytskiktet av keramiska plattor är lufttäta. Dessutom råder det som regel ett undertryck 

i våtrummet i förhållande till utomhusluften samt övriga delen av byggnaden. 
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5.4 Kapillärsugning och vattentäthet 
 

I porösa material som utsätts för vatten sker fukttransport på grund av kapillärsugning, 

d v s upptagning och transport av vatten i porsystemet. En förutsättning för att kapillär 

transport skall kunna ske är att vattnet i porerna eller kapillärerna bildar ett sammanhäng-

ande system. För att ett sådant skall bildas måste fukthalten i materialet överstiga ett kri-

tiskt värde. Om fukthalten sjunker under detta värde upphör kapillärsugningen.  

 

I många konstruktioner sker kapillärsugning och diffusion samtidigt. Normalt dominerar 

dock kapillärsugningen över den fuktmängd som kan diffundera genom materialet. Ob-

servera dock att ett vattentätt material kan vara relativt diffusionsöppet. Ett exempel på 

detta är den gummimassa som flera tätskiktsleverantörer använder mellan t ex tätskikts-

remsa och folievåder.  

 

Risken för kapillärsugning och läckage genom själva tätskiktsfolierna är mycket låg efter-

som både vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd har provats på alla system som är 

godkända enligt BKR. Det finns dock en stor risk för kapillärsugning och läckage vid 

skarvar och genomförningar om blås- eller veckbildning sker på våder, brunnsmanschett 

eller tätskiktsremsa. 

 

I det fall där vatten på något sätt läcker igenom tätskiktet kan vattnet transporteras vidare 

i konstruktionen genom kapillärsugning. Vatten kan också transporteras nedåt på grund 

av tyngdkraften. För att undvika fuktskador i form av unken lukt, mögel, röta eller sväll-

ning är det således viktigt att skarvar och genomföringar utförs vattentäta. 

 

5.5 Byggfukt 
 

I ett våtrum kan byggfukt förekomma på flera platser. Dels kan det material som våderna 

monteras fast med innehålla en del vatten som ökar fuktigheten på underlaget vid applice-

ringen, dels förekommer byggfukt i de flesta förekommande byggmaterial. Vår bedöm-

ning är dock att dessa källor inte har någon nämnvärd påverkan på våtrumskonstruktioner 

i normala fall. Om ingående material är mycket fuktiga vid inbyggnad kan dock rörelser 

uppstå vid uttorkning av konstruktionen som i värsta fall kan orsaka sprickor i tätskiktsfo-

lierna. Observera dock att tätskiktsfolierna har en relativt bra deformationsupptagande 

förmåga i jämförelse med vätskebaserade tätskiktsystem. 

 

Om fuktiga skivmaterial byggs in mellan en tätskiktsfolie och en plastfolie uppstår emel-

lertid en relativt stor risk för fuktskada i form av mögel och unken lukt. 

 

Den viktigaste aspekten enligt vår bedömning när det gäller byggfukt och tätskiktsfolier 

gäller dock skarvningen mellan våder, brunnsmanschett och tätskiktsremsor. Normalt sett 

är alla dessa produkter både ångtäta och vattentäta och skarvas ihop med hjälp av gum-

mimassa, självhäftning, 2-komponent lim, vulkande material eller liknande. I de fall man 

använder sig av produkter vid montage som innehåller vatten uppkommer ett fukttekniskt 

problem. Vattnet i dessa produkter måste torka ut via diffusion för att materialet skall 

härda och på så sätt ”limma” ihop de olika komponenterna. Om materialet inte härdar 

uppstår en möjlighet för vatten att tränga igenom skarvarna även vid normal belastning.  

 

En produkt som används av flera tätskiktstillverkare och som innehåller vatten är gummi-

massa. I det fall gummimassa appliceras mellan två vattentäta och ångtäta material saknar 

massan uttorkningsmöjligheter. I det fall gummimassa appliceras mellan två vattentäta 

men mer ångöppna material tar uttorkningen av massan relativt lång tid. 
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Normalt sett är vätskebaserade tätskiktssystem uppbyggda av en tunnflytande dispersion 

och en tjockflytande gummimassa. Gummimassan är således en produkt man tidigare an-

vänt som en del i ett tätskikt och som man nu även använder för att ”limma” ihop olika 

material.  
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6 Beskrivning av provningsmetoden 
 

6.1 Provmetod 
 

Provningarna har utförts enligt metoden ETAG 022 Annex A “Water tightness around 

penetrations and other details in wet room floors with flexible substrate”,  

edition 2005-05-24. Metoden beskrivs i avsnitt 6.2.  

 

ETAG 022 ”Watertight covering kits for wet room floors and /or walls” är det regelverk 

som kommer att användas för CE-märkning av våtrumskonstruktioner.  

 

ETAG 022 är publicerad eller kommer att publiceras i tre olika delar: 

 

Del 1: Vätskebaserat tätskikt, publicerad 20 juli 2007.  

 

Del 2: Flexibla folier. Denna del omfattar alla typer av folier, membran, golvbeläggningar 

eller väggbeklädnader som kan användas som tätskikt i våtutrymmen. ETAG 022 del 2 

omfattar både tätskikt som används som ytmaterial och tätskikt som används under en 

beklädnad/beläggning av t ex keramiska plattor. ETAG 022 del 2 är i skrivande stund 

ännu inte publicerad. 

 

Del 3: Vattentäta skivor. ETAG 022 del 3 är i skrivande stund ännu inte publicerad. 

 

ETAG 022 Annex A är bara en av flera provningsmetoder som används för att undersöka 

en tätskiktskonstruktion. I bilaga 1 finns en lista över samtliga provningsmetoder som an-

vänds för provning enligt ETAG 022. 

 

ETAG 022 Annex A har sitt ursprung i en Nordtestmetod (NT-Build 230) som har an-

vänts i Danmark och Norge under mycket lång tid.  

 

6.1.1 Provlåda 
 

Provlådan med golvbrunnar har tillverkats av SP. Provlådan var uppbyggd av 22 mm 

spånskivor i golv och väggar. Tätskiktet har inlagts på SP av respektive materialleveran-

tör under överinseende av SP. Hela provlådan dammsögs noggrant före inläggning av tät-

skikt. Tätskiktets montering har i de flesta fall följt materialleverantörens monteringsan-

visningar. Vissa avsteg från monteringsanvisningarna har dock förekommit. 

 

6.1.2 Golvbrunnar 
 

Tre stycken golvbrunnar enligt nedanstående förteckning har ingått vid varje provning. 

Golvbrunnarna har provats utan vattenlås.  

Tillverkare Typ av brunn Art.nummer 

Blücher 

 

Domestic-150, rund rostfri brunn med skruvad 

klämring. Golvbrunnens överdel har försänkts i 

spånskivan. 

 210.200.075  

RSK 712 01 75 

Purus 

 

Brage, rund plastbrunn med fjäderbelastad klämring.  

Purus monteringsplatta har använts.  

RSK 711 39 30 

 

JAFO 

 

PBL 75, rund plastbrunn med skruvad klämring.  

JAFOs monteringsplatta har använts. 

RSK 711 31 39 
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6.1.3 Övriga genomföringar 
 

Förutom golvbrunnarna förekom även två rörgenomföringar (diameter 50 respektive 110 

mm) vid varje provning. 

 

6.1.4 Översiktsbild på provlådan 
 

Nedan visas en schematisk bild på provlådans utseende.  

 

Figur 1. Provlåda sett från ovan. 

 

 
 

6.2 Allmän beskrivning av provningsmetoden  
 

Numreringen av redovisade provpunkter överensstämmer med beteckningarna i prov-

ningsmetoden. 

 

6.3.1 Vattentäthet 

Utrymmet i provlådan fylls med vatten upp till höjden 100 mm över golvet och kvarhålls 

i 24 h. Därefter inspekteras provlådans undersida med avseende på synliga läckage. 

 

6.3.2 Belastning 

Provlådan belastas med en dynamisk last genom att släppa en 30 kg tung sandsäck på 5 

olika punkter i provlådan. I varje punkt släpps sandsäcken 3 gånger från 45 cm höjd. Tre 

av belastningarna görs på flänsen till respektive golvbrunn, de övriga görs mitt i lådan 

och mellan de båda avloppsrören. 

 

6.3.3 Vattentäthet 

Utrymmet i provlådan fylls på nytt med vatten upp till höjden 100 mm över golvet och 

kvarhålls i 24 timmar. Därefter inspekteras provlådans undersida med avseende på syn-

liga läckage. 
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6.3.4 Temperaturcykling 90°C 

Provlådan utsätts för vattenbegjutning med hjälp av 3 stycken rör, ett rör riktat mot flän-

sen på respektive golvbrunn. Provlådan utsätts för växlande temperatur enligt följande 

schema. 

1 minut varmt (90±3°C) vatten med flödet 0,3 l/s. 

1 minut paus. 

1 minut kallt (10±3°C) vatten med flödet 0,3 l/s. 

1 minut paus. 

Totalt genomförs 100 cykler om 4 minuter. Därefter inspekteras provlådans undersida 

med avseende på synliga läckage. 

 

6.3.5 Temperaturcykling 60°C 

Provlådan utsätts för vattenbesprutning med hjälp av 9 st dysor med omväxlade varmt 

(60±3°C) och kallt (10±3°C) vatten i en minut vardera med mellanliggande viloperiod på 

en minut. Totalt 1500 cykler om 4 minuter vardera. Under perioderna med vattenpåfyll-

ning stängs utloppet så att vattennivån i provlådan stiger upp till 20 mm över golvnivån. 

Därefter inspekteras provlådans undersida med avseende på synliga läckage. 

 

Vattentäthet 

Som sista provningsmoment fylls utrymmet i provlådan på nytt med vatten upp till höj-

den 100 mm över golvet och kvarhålls i 7 dygn. Inspektioner av lådans utsidor utförs un-

der hela provningstiden.  

 

6.2.1 Inspektion efter provning 
 

Efter färdig provning skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv 

och väggar kunde inspekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrun-

nar såsom väggen nära golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt 

anslutningar mot rör, hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. 

 

6.2.2 Mätutrustning 
 

Mätutrustning Inv. nr Mätosäkerhet 

Temperaturmätare 202 337 ±1°C 

Flödesmätare 201 303 ±1% 

Nivåmätare Tumstock ±5% 

Fuktkvotsmätare 702 364 - 

 

 

6.3 Tolkning av resultaten 
 

Aktuell provning (ETAG 022 Annex A) är en typ av funktionsprovning, d v s alla kom-

ponenter som ingår i våtrumskonstruktionen sätts samman. Detta innebär att resultaten 

skall tolkas så att kraven för godkänd provning är uppfyllda om det inte uppstår något 

läckage i provlådan. Detta gäller oavsett var i provlådan eventuellt läckage uppkommer. 

Denna uppfattning har även våra kollegor i Danmark och Norge där denna provningsme-

tod har använts under mycket lång tid. Detta är även den tolkning som görs då resultaten 

ligger till grund för CE-märkning. 
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7 Utvalda foliesystem 
 

Totalt har fem olika foliesystem provats i detta forskningsprojekt. De system som ingått i 

projektet har valts ut av Länsförsäkringar med avseende på skarvteknik, marknadsandelar 

m m. I samråd med Länsförsäkringar och berörda materialleverantörer har vi valt att koda 

de foliesystem som ingått i projektet. Beslutet att koda systemen togs innan någon prov-

ning hade påbörjats. Nedan följer en översiktlig tabell på provade system med avseende 

på skarvningen av våder, tätning av genomföringar m m: 

 

Folie-

system 

Skarvteknik  

mellan våder 

Brunnsmanschett Tätning av 

rörgenomföring 

Tätning i vinkel 

mellan golv och vägg 

A Kant i kant med 

tätskiktsremsa 

och gummimassa 

Limmas mot under- 

laget med självhäftningen 

uppåt mot folien 

Rörmanschetter 

och gummimassa 

Tätskiktsremsa och 

gummimassa 

B Vulkande Självhäftande ovan folie 

där endast manschetten 

går ner i brunnen  

Vulkande 

manschett  

Vulkande 

tätskiktsremsa 

C Kant i kant med 

tätskiktsremsa 

och gummimassa 

Självhäftande ovan folie 

där endast manschetten 

går ner i brunnen samt 

gummimassa över 

manschetten 

Rörmanschetter 

och gummimassa 

Tätskiktsremsa och 

gummimassa 

D Kant i kant med 

tätskiktsremsa 

och 2-komponent 

lim (vägg). 

Överlapp och 2-

komponent lim 

(golv) 

Självhäftande under folie 

med 2-komponent lim 

mellan manschett och 

folie 

Rörmanschetter 

och 2-komponent 

lim 

Tätskiktsremsa och 2-

komponent lim 

E 50 mm överlapp 

på våder med 

mellanliggande 

lim 

Självhäftande under folie 

där endast manschetten 

går ner i brunnen samt lim 

mellan manschett och 

folie och gummimassa 

över folien 

Rörmanschetter 

med lim mot folie 

och gummimassa 

Överlapp på våder 

med mellanliggande 

lim och gummimassa 
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8 Provning av tätskikt A 
 

8.1 Montering 
 

Tätskiktet har lagts in på följande sätt av tätskiktsleverantören under överinseende av SP. 

Tätskiktsfolie på väggarna limmas fast, alla skarvar läggs kant i kant. Manschetter kring 

golvbrunnarna läggs upp- och ner och limmas mot golvet och brunnen. Tätskiktsfolie på 

golvet limmas fast, alla skarvar läggs kant i kant med ovanpåliggande tätskiktsremsa 

(limmas med gummimassa). Tätskiktsremsor i vinkel mellan golv och vägg och i vinkeln 

mellan vägg/vägg limmas med gummimassa. Hörnbeslag för inner och ytterhörn samt 

rörmanschetter kring avloppsrören limmas med gummimassa. Monteringen av tätskiktet 

vid golvbrunnen innebär att både brunnsmanschetten och folien går ner i brunnen och 

monteras fast med aktuella klämringar.  

 

Observera att monteringen av tätskiktsremsan i anslutning till vådskarven på golvet inte 

följer aktuella monteringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall en självhäf-

tande tätskiktsremsa användas.  

 

Efter appliceringen av tätskiktssystemet fick detta torka i 28 dygn vid normal rumstempe-

ratur innan provningen startades. Torktiden enligt monteringsanvisningen anges till ca 12 

timmar. 

 

8.2 Resultat 
 

Inga synliga vattenläckage kunde konstateras under provningstiden. Efter färdig provning 

skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv och väggar kunde in-

spekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrunnar såsom väggen nära 

golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt anslutningar mot rör, 

hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. Följande iakttagelser gjordes: 

 

 

 Ett litet blött parti fanns längst ner på väggen snett bakom Blücherbrunnen, längd 

ca 6 cm och höjd 0-2 cm. Se fotografi 2. 

 

 Ett blött parti fanns längst ner på väggen bakom 110 mm röret, längd ca 30 cm 

och höjd 0-6 cm. Se fotografi 3. 

 

 Ett stort blött parti fanns på golvet under golvskarvremsan, ovalt område ca 

0,9*0,5 m. Detta läckage har även spridit sig till ett väggparti. Se fotografi 5 och 

6. 

Alla övriga delar i golv- och väggytor samt kring och i golvbrunnarna var torra och utan 

spår av vattenläckage. 
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Fotografi 2. Läckage i vägg nära Blücherbrunn. 

 

 
Fotografi 3. Läckage i vägg nära DN110 rör. 
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Fotografi 4. Veckbildning i tätskikt efter provning i anslutning till vinkel mellan golv 

och vägg. 

 

 
Fotografi 5. Läckage i vägg ovan veckbildning. 
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Fotografi 6. Större läckage i golv under skarvremsa mellan golvfolier. 
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9 Provning av tätskikt B 
 

9.1 Montering 
 

Tätskiktet har lagts in på följande sätt av tätskiktsleverantören under överinseende av SP. 

Tätskiktsremsor i vinkel mellan golv och vägg. Remsan limmas i ett stycke runt hela lå-

dan och med 10 cm överlapp i skarven. 5 cm av remsan läggs på golvet och 15 cm på 

väggen. Membranet limmas mot golvet. Membranet läggs med 5 cm överlapp mot tät-

skiktsremsor och i golvskarv. Membranet limmas mot väggarna. Väggskarvar läggs med 

ca 5 överlapp mot varandra. Brunnsmanschetter läggs kring alla golvbrunnarna i samband 

med att golvmembranet klipps upp utanför själva golvbrunnen så att endast brunnsman-

schetten viks ner i utrymmet kring klämringen. Rörmanschetter sätts kring de båda av-

loppsrören. Alla trelagerskarvar penslas med en Sealer två gånger med mellanliggande 

torkning. 

 

Observera att monteringen av tätskiktsremsan i anslutning till vinkeln mellan golv och 

vägg inte följer aktuella monteringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall 

remsan fördelas jämt mellan golv och vägg, således 10 cm på golv och 10 cm på vägg.  

 

Efter appliceringen av tätskiktssystemet fick detta torka i 6 dygn vid normal rumstempe-

ratur innan provningen startades. Torktiden enligt monteringsanvisningen anges till någon 

timme. 

 

9.2 Resultat 
 

Utrymmet i provlådan fylldes med vatten upp till höjden 100 mm över golvet. Efter 

mycket kort tid konstaterades ett vattenläckage vid både Purus och JAFO-brunnen. Vatt-

net tömdes ut och materialleverantören fick möjlighet att åtgärda läckaget. Detta gjordes 

genom att lägga ett butylband med bredden 40 respektive 50 mm runt alla fyra sidorna på 

alla tre brunnsmanschetterna, se fotografi 7.  

 

Vid förnyad vattenfyllning konstaterades även ett läckage vid DN110 röret. Vattnet töm-

des ut och även här kompletterades tätskiktet med ett butylband för båda avloppsrören. 

Bandet monterades både över skarven mellan röret och rörmanschetten samt mellan 

membranet och rörmanschetten. Provlådan fylldes på nytt med vatten upp till höjden 100 

mm över golvet och kvarhölls sedan i 24 h. Inget vattenläckage kunde nu konstateras vid 

inspektion från undersidan av provlådan. Provningen utfördes sedan enligt tidigare be-

skriven provningsmetod. 

 

Efter färdig provning skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv 

och väggar kunde inspekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrun-

nar såsom väggen nära golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt 

anslutningar mot rör, hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. Följande iakttagelser gjor-

des: 

 

 Ett litet blött parti fanns kring DN110 röret längs ca halva rördiametern och 5-10 

cm brett, se fotografi 8. 

 

Alla övriga delar i golv- och väggytor samt kring och i golvbrunnarna var torra och utan 

spår av vattenläckage. Se dock kommentarer angående de läckage som uppstod redan vid 

den inledande provningen. 
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På ett ställe förekom en tydlig spricka i tätskiktet, se fotografi 9 och 10. Sprickan var pa-

rallell med vådskarven och uppkom 70 mm från vådskarven. Inget läckage kunde dock 

konstateras i spånskivan. Orsaken till detta diskuteras senare i denna rapport. 

 

På ett ställe förekom även tydliga bubblor i tätskiktet, se fotografi 11 och 12. I bubblorna 

förekom vattendroppar. Inget läckage kunde dock konstateras i spånskivan. Orsaken till 

detta diskuteras senare i denna rapport. 
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Fotografi 7. Extra butylband kring Purusbrunn. 

 

Fotografi 8. Läckage kring DN110 röret. 
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Fotografi 9. Spricka i tätskikt 70 mm från skarv på våd. 

 

Fotografi 10. Spricka i tätskikt 70 mm från skarv på våd, närbild. 
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Fotografi 11. Tydliga bubblor i tätskiktet. Vattendroppar i bubblorna vid friläggning. 

 

Fotografi 12. Tydliga bubblor i tätskiktet, närbild. 
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10 Provning av tätskikt C 
 

10.1 Montering 
 

Tätskiktet har lagts in på följande sätt av tätskiktsleverantören under överinseende av SP. 

Hörnbeslag för inner och ytterhörn limmas med gummimassa. Tätskiktsremsor i vinkel 

mellan golv och vägg limmas med gummimassa och läggs med överlapp mot hörnbeslag 

för inner- och ytterhörn. Rörmanschetter kring avloppsrören limmas med gummimassa. 

Tätskiktsremsor i vägg/vägg vinklar limmas med gummimassa och läggs med överlapp 

mot hörnbeslag för inner- och ytterhörn. Tätskiktsfolie läggs på golvet och limmas med 

gummimassa mot underlaget. Golvskarv läggs kant i kant och täcks med tätskiktsremsa 

som limmas med gummimassa, överlapp mot hörnremsor. Utskärning i folien görs för 

alla brunnar och rör. Tätskiktsfolie läggs på väggarna och limmas med gummimassa. Fo-

lien läggs med överlapp mot remsor. Självhäftande brunnsmanschetter kring golvbrun-

narna, endast brunnsmanschetten viks ner i utrymmet kring klämringen. Alla skarvar 

penslas med gummimassa som även läggs på brunnsmanschetterna och under respektive 

klämring. 

 

Monteringen av tätskiktssystemet följer aktuella monteringsanvisningar. 

 

Efter appliceringen av tätskiktssystemet fick detta torka i mer än 14 dygn vid normal 

rumstemperatur innan provningen startades. Torktiden enligt monteringsanvisningen an-

ges till 4-6 timmar. 

 

10.2 Resultat 
 

Vid temperaturcykling mellan 60°C och 10°C konstaterades ett läckage vid Purusbrunnen 

efter ca 30 cykler. Läckaget var från början litet men ökade efter hand. Efter 1079 cykler 

avbröts provningen eftersom läckaget var så stort (flera droppar per sekund) att det be-

dömdes som meningslöst att fortsätta. 

 

Efter avbruten provning skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv 

och väggar kunde inspekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrun-

nar såsom väggen nära golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt 

anslutningar mot rör, hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. Följande iakttagelser gjor-

des: 

 

 Det förekom stora blöta partier i golvspånskivan kring alla tre golvbrunnarna, 

speciellt kring Purusbrunnen, se fotografi 13 och 14. Det var även blött i väg-

garna nära golvbrunnarna.  

 

 Tätskiktsremsan har släppt från golvet i hörnet nära Purusbrunnen, se fotografi 

15. 

 

 Det förekom sprickor i brunnsmanschetten kring Purusbrunnen. 

 

Området kring ytterhörnet och rörgenomföringarna var torra. 
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Fotografi 13. Läckage i provlådans undersida. 

 

Fotografi 14. Läckage i provlådans ovansida. 
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Fotografi 15. Tätskiktsremsan har släppt från golvet bakom Purusbrunnen. 

 

 

 

  



32 

 

 

11 Provning av tätskikt D 
 

11.1 Montering 
 

Tätskiktet har lagts in på följande sätt av tätskiktsleverantören under överinseende av SP. 

Primning av alla spånskivor för bättre vidhäftning. Självhäftande brunnsmanschetter 

läggs kring alla golvbrunnarna. Hörnbeslag för inner- och ytterhörn, limmas med ett 2-

komponent lim. Folieremsor i vinkel mellan golv och vägg, läggs med överlapp mot hör-

nen och limmas med ett 2-komponent lim. Folieremsor i vägg/vägg vinklar, läggs med 

överlapp mot hörnen och limmas med ett 2-komponent lim. Folie på golvet, läggs med 

överlapp mot våder/folieremsor och limmas med ett 2-komponent lim. Folie på väggen, 

läggs kant i kant mellan våder och med överlapp mot folieremsor samt limmas med ett 2-

komponent lim. Rörmanschetter kring avloppsrören, limmas med ett 2-komponent lim. 

Ett lager 2-komponent lim läggs även ovanpå manschetten. Alla skarvar i systemet pens-

las med ett 2-komponent lim. Monteringen av tätskiktet vid golvbrunnen innebär att både 

brunnsmanschetten och folien går ner i brunnen och monteras fast med aktuella kläm-

ringar.  

 

Monteringen av tätskiktssystemet följer aktuella monteringsanvisningar. 

 

Efter appliceringen av tätskiktssystemet fick detta torka i 28 dygn vid normal rumstempe-

ratur innan provningen startades. Torktiden enligt monteringsanvisningen anges till ca 12 

timmar. 

 

11.2 Resultat 
 

Inga synliga vattenläckage kunde konstateras under provningstiden. Efter färdig provning 

skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv och väggar kunde in-

spekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrunnar såsom väggen nära 

golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt anslutningar mot rör, 

hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. Följande iakttagelser gjordes: 

 

 Ett litet blött parti fanns kring DN50 röret runt hela rördiametern, bredd 1-5 cm. 

Se fotografi 16. 

 

Alla övriga delar i golv- och väggytor samt kring och i golvbrunnarna var torra och utan 

spår av vattenläckage. 
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Fotografi 16. Vattenläckage kring DN50 rör. 
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12 Provning av tätskikt E 
 

12.1 Montering 
 

Tätskiktet har lagts in på följande sätt av tätskiktsleverantören under överinseende av SP. 

Primning av alla spånskivor för bättre vidhäftning. Hörnbeslag till inner- och ytterhörn, 

limmas med gummimassa. Folie på väggen, läggs med överlapp på ca 5 cm mellan våder 

och med utvik ca 5 cm på golv och limmas med gummimassa. Överlappsskarvar folie 

mot folie och mot hörnbeslag limmas med ett fukthärdande lim. Självhäftande brunns-

manschetter läggs kring alla golvbrunnarna. Folie på golvet, läggs med ca 5 cm överlapp 

mellan våder och mot den nedvikta väggfolien och limmas med gummimassa. I över-

lappsskarvar och mot brunnsmanschetter limmas golvfolien med ett fukthärdande lim. 

Golvfolien klipps upp så att endast brunnsmanschetten viks ner i utrymmet kring kläm-

ringen. Rörmanschetter kring avloppsrören limmas med ett fukthärdande lim. Alla skar-

var i systemet samt brunns- och rörmanschetter penslas med ett tunt lager gummimassa. 

Nästa dag penslas alla skarvar och manschetter ytterligare en gång med ett tjockare lager 

gummimassa. Golvbrunnarnas klämringar monterades när tätskiktet hade torkat. 

 

Observera att skarvningen av våder och rörmanschetter inte följer aktuella monteringsan-

visningar. Enligt monteringsanvisningarna skall överlappen mellan våderna tätas med 

gummimassa och inte med lim. Enligt monteringsanvisningarna skall också rörman-

schetterna tätas med gummimassa och inte med lim.  

 

Observera att monteringen av folien i anslutning till golvbrunnarna inte heller följer aktu-

ella monteringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall folien gå ner i brunnen 

och monteras fast med aktuella klämringar. 

 

Efter appliceringen av tätskiktssystemet fick detta torka i minst 14 dygn vid normal 

rumstemperatur innan provningen startades. Torktiden enligt monteringsanvisningen an-

ges till ca 12 timmar. 

 

12.2 Resultat 
 

Vid det sista provningsmoment, där utrymmet i provlådan på nytt fylldes med vatten upp 

till höjden 100 mm över golvet för att kvarhållas i 7 dygn, konstaterades ett vattenläck-

age. Läckaget upptäcktes efter två dygn på lådans utsida i hörnet vid Purusbrunnen, se 

fotografi 17. 

 

Efter färdig provning skruvades provlådan isär och tätskiktet demonterades så att golv 

och väggar kunde inspekteras, speciellt studerades områdena kring respektive golvbrun-

nar såsom väggen nära golvbrunnarna, golvbrunnarnas anslutning mot spånskivan samt 

anslutningar mot rör, hörnanslutningar och vägg- golvvinklar. Följande iakttagelser gjor-

des: 

 

 Ett blött parti fanns i spånskivan kring Purusbrunnen, se fotografi 18. Läckaget 

täcker mer än halva monteringsplattans omkrets och har även spridit sig till när-

liggande väggar och några decimeter ut på golvet.  

 

 Ett blött parti fanns i spånskivan kring Blücherbrunnen, se fotografi 19. Läckaget 

täcker cirka halva brunnens omkrets och har spridit sig ett par decimeter ut på 

spånskivan.  
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 Ett blött parti fanns i spånskivan kring JAFObrunnen, se fotografi 20. Läckaget 

täcker cirka halva monteringsplattans omkrets och har även spridit sig till närlig-

gande vägg och några decimeter ut på golvet.  

 

För alla tre golvbrunnarna gäller att det är torrt vid klämringarna. Alla övriga delar i golv- 

och väggytor samt kring de både rören var torra och utan spår av vattenläckage. 

 

På flera olika platser upptäcktes även sprickor i gummimassan. Sprickorna i gummimas-

san uppkom i skarven mellan rörmanschett och folie, i vinkeln mellan golv och vägg samt 

mellan brunnsmanschett och folie, se fotografi 21, 22 och 23. Orsaken till dessa diskute-

ras senare i denna rapport. 
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Fotografi 17. Läckage i vinkel mellan golv/vägg bakom Purusbrunnen under provning. 

 

 

 Fotografi 18. Läckage i anslutning till Purusbrunnen. 
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Fotografi 19. Läckage i anslutning till Blücherbrunnen. 

 

 

Fotografi 20. Läckage i anslutning till JAFObrunnen. 

 



38 

 

 

Fotografi 21. Spricka i gummimassa i anslutning till skarven mellan rörmanschett och 

folie. 

 

Fotografi 22. Lokal spricka i gummimassa i anslutning till vinkeln mellan golv och vägg. 
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Fotografi 23. Spricka i gummimassa i anslutning till skarven mellan brunnsmanschett 

och folie.  
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13 Kommentarer 
 

13.1 Resultat av provning 
 

Resultatet av utförda funktionsprovningar kan sammanfattas på följande vis: 

 

13.1.1 Tätskiktssystem A  
 

Efter avslutad provning kunde följande läckage konstateras: 

 

 Två mindre läckage i anslutning till anslutning mellan golv och vägg. 

 Ett större läckage i golvet under vådskarven. 

 

13.1.2 Tätskiktssystem B 
 

Provningen fick avbrytas vid första momentet (vattentäthet) då följande läckage kunde 

konstateras: 

 

 Läckage i anslutning till Purusbrunnen. 

 Läckage i anslutning till JAFObrunnen. 

 Läckage i anslutning till DN110 röret. 

 

13.1.3 Tätskiktssystem C 
 

Provningen fick avbrytas vid femte momentet (temperaturcykling mellan 60°C och 10°C) 

p g a omfattande läckage vid en golvbrunn. Efter rivning kunde följande läckage konsta-

teras: 

 

 Stora blöta partier i golvet i anslutning till Purusbrunnen. Även blött i väggen 

nära brunnen. 

 Relativt stora blöta partier i golvet i anslutning till JAFObrunnen. Även blött i 

väggen nära brunnen. 

 Relativt stora blöta partier i golvet i anslutning till Blücherbrunnen. Även blött i 

väggen nära brunnen. 

 

13.1.4 Tätskiktssystem D 
 

Efter avslutad provning kunde följande läckage konstateras: 

 

 Ett litet läckage i anslutning till DN50 röret. 

 

13.1.5 Tätskiktssystem E 
 

Efter avslutad provning kunde följande läckage konstateras: 

 

 Relativt stora blöta partier i golvet i anslutning till Purusbrunnen. Även blött i 

väggen nära brunnen. 

 Relativt stora blöta partier i golvet i anslutning till JAFObrunnen. Även blött i 

väggen nära brunnen. 

 Relativt stora blöta partier i golvet i anslutning till Blücherbrunnen. 
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13.2 Sammanfattning av utförda funktionsprovningar 
 

Inget system klarade systemprovningen helt utan läckage. Läckagens omfattning, utbred-

ning samt placering i provlådan ger dock en indikation om vilka lösningar som verkar 

fungera.  

 

En kvalitativ bedömning av de fem provade systemen är att tätskiktssystem D klarade sig 

relativt bra vid provningen även om ett mindre läckage förekom i anslutning till en rör-

genomföring. För övriga system (tätskiktssystem A, B, C och E) visar provresultaten på 

mer eller mindre generella systembrister som måste åtgärdas av respektive leverantör. 

Naturligtvis bör även läckaget i anslutning till röret för system D åtgärdas. Men eftersom 

denna röranslutning normalt sett inte förekommer i det utrymme som vattenbegjuts i ett 

våtrum är risken för läckage mindre här i jämförelse med de läckage som förekommit i 

provningarna för övriga system. 

 

13.3 Sammanfattning av provresultatet med olika 

skarvtekniker 
 

Nedan redovisas en sammanfattande tabell med avseende på olika skarvtekniker och fö-

rekommande läckage. Siffran i cellerna motsvarar det antal läckage som har uppkommit 

vid provningen. Frågetecken betyder att vi inte vet om det förekom läckage vid denna an-

slutning eller inte på grund av omfattande läckage vid golvbrunnarna. 

 

Folie-

system 

Anslutning golv/vägg 

samt vådskarv på fri yta 

Anslutning mot 

golvbrunn 

Rörgenomföring 

Gummi-

massa 

Lim Annat Enbart 

manschett 

Manschett 

och folie 

Gummi-

massa 

Lim Annat 

 

A 

 

3 

    

0 

 

0 

  

 

B 

   

0 

 

2 

    

1 

 

C 

 

? 

   

3 

  

0 

  

 

D 

  

0 

   

0 

  

1 

 

 

E 

  

? 

  

3 

   

0 
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13.3.1 Brunnsmanschett 
 

I tre av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem B, C och E) klipptes fo-

lien/membranet upp i anslutning till golvbrunnarna så att endast brunnsmanschetten veks 

ner i utrymmet kring klämringen. I samtliga tre provningar förekom också mer eller 

mindre omfattande läckage (totalt konstaterades läckage vid 8 av 9 provade golvbrunnar). 

Observera också att om inga kompletterande tätningar hade utförts för system B i ett 

mycket tidigt skede kanske läckage även uppstått vid den golvbrunn där inga läckage 

konstaterades. Enligt vår bedömning sker inläckagen mellan folien/membranet och 

brunnsmanschetten. Anledningen till detta anser vi beror på olika saker som redovisas 

nedan i en punktlista: 

 

 Om tätningen mellan folie och brunnsmanschett utförs med gummimassa har 

massan mycket svårt att torka och härdar således inte tillräckligt bra. Vatten kan 

då tränga in mellan folie och brunnsmanschett och vidare ner i golvet. Även 

veckbildning kan uppkomma och på så sätt leda in vattnet mellan folie och 

brunnsmanschett och vidare ner i golvet. 

 

 Vid vulkande material kan veckbildning uppkomma och leda in vattnet under 

manschetten och vidare ner i golvet.  

 

 Om tätningen mellan folie och brunnsmanschett sker med lim kan veckbildning 

uppkomma. Vatten kan då tränga in mellan folie och brunnsmanschett och vidare 

ner i golvet.  

 

Visserligen gick det att få brunnsmanschetterna täta för system B med hjälp av extra bu-

tylband. Men eftersom butylbanden inte finns med i monteringsanvisningarna kan detta 

inte ses som en acceptabel lösning i denna provning. 

 

I två av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem A och D) gick både folien och 

brunnsmanschetten ner i golvbrunnen och monterades fast med aktuella klämringar. 

Brunnsmanschetterna var självhäftande och limmades fast i underlaget eller i folien. I 

ingen av provningarna förekom läckage (totalt provades 6 golvbrunnar). Att det blivit tätt 

kan bero på flera faktorer. För det första har man använt självhäftande brunnsmanschetter 

vilket är en väl beprövad metod med bra täthet om monteringen utförs korrekt. Samman-

fogningen mot underlaget eller mellan folie och brunnsmanschett har skett med ett lim. 

Visserligen kan veckbildning även förekomma vid denna typ av montering men på grund 

av att både folien och manschetten kläms fast med klämringen skapas en ytterligare tät-

ning. Således har man en viss slarvmån i systemet. 

 

13.3.2 Skarvning av våder på fri yta 
 

Skarvning av våderna har utförts på olika vis. I två av de fem provade tätskiktssystemen 

(tätskiktsystem A och C) lades våderna kant i kant och tätades med tätskiktsremsa och 

gummimassa. I en provning (tätskiktsystem A) förekom ett relativt stort läckage i anslut-

ning till en vådskarv på golvet. I en annan provning (tätskiktsystem C) fick provningen 

avbrytas på grund av ett stort läckage i anslutning till en golvbrunn. Således är det svårt 

att utvärdera vådskarvarna för tätskiktssystem C. Med den kunskap vi har idag anser vi att 

denna skarvmetod är riskfylld. Anledningen till detta är som tidigare har redovisats i 

denna rapport att gummimassan har mycket svårt att torka ut och härda mellan två täta 

skikt. 
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I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem B) lades våderna med överlapp. 

Eftersom systemet är uppbyggt med ett vulkande membran sker sammanfogningen med 

hjälp av mekanisk kraft efter man tagit bort skyddsfilmen. Inga läckage förekom vid 

denna typ av skarvteknik mellan våderna.  

 

I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem E) lades våderna med överlapp 

och mellanliggande lim. Inga läckage förekom vid denna typ av skarvteknik mellan vå-

derna.  

 

I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem D) lades våderna kant i kant 

med en överliggande tätskiktsremsa. Sammanfogningen mellan våderna och tätskiktsrem-

san utfördes med ett 2-komponent lim. Inga läckage förekom vid denna typ av skarvtek-

nik mellan våderna.  

 

För system B, D och E är det svårt att sammanfatta skarvteknikerna mellan våderna var 

för sig eftersom det bara förekommer en provning på respektive system. För dessa system 

som inte använder gummimassa mellan två täta skikt framgår dock en slutsats. Systemen 

med lim och vulkande membran klarade en funktionsprovning utan läckage. Observera 

dock att man även måste ta med andra faktorer såsom torktid och sprickbildning för att 

göra en helhetsbedömning. 

 

I monteringsanvisningen för system A skall våderna som läggs kant i kant tätas med en 

självhäftande tätskiktsremsa. Detta system har inte provats eftersom tätskiktsleverantören 

inte har följt sina egna monteringsanvisningar. Systemet med självhäftande tätskiktsrem-

sor bedöms dock vara riskfullt eftersom minsta lilla veck eller kanalbildning i remsan kan 

leda in vatten till skarven mellan våderna och följaktligen orsaka läckage. 

 

13.3.3 Anslutning mellan golv och vägg 
 

Anslutningen mellan golv och vägg påminner mycket om anslutningen mellan våder. 

Denna anslutning utsätts dock oftare för rörelser och har enligt gällande branschregler 

(BBV 10:1) krav på att vara vattentät. 

 

Anslutningen mellan golv och vägg har utförts på olika vis. I två av de fem provade tät-

skiktssystemen (tätskiktsystem A och C) lades våderna för golv och vägg kant i kant och 

tätades med tätskiktsremsa och gummimassa. I en provning (tätskiktsystem A) förekom 

två mindre läckage i anslutning mellan golv och vägg. I den andra provningen (tätskiktsy-

stem C) fick provningen avbrytas på grund av ett stort läckage i anslutning till en golv-

brunn. Det förekom även fritt vatten i väggarna bakom alla tre brunnarna som kan tyda på 

inläckage i anslutningen mellan golv och vägg. Läckagen är dock för omfattande för att 

se var vattnet i väggarna kommer ifrån. Således är det svårt att utvärdera anslutningen 

mellan golv och vägg för tätskiktssystem C. Med den kunskap vi har idag anser vi dock 

att denna skarvmetod är riskfylld enligt tidigare resonemang med avseende på gummi-

massa mellan två täta skikt.  

 

I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem B) lades våderna för golv och 

vägg med överlapp mot en tätskiktsremsa. Eftersom systemet är uppbyggt med ett vul-

kande membran sker sammanfogningen med hjälp av mekanisk kraft efter att man tagit 

bort skyddsfilmen. Inga läckage förekom vid denna typ av skarvteknik i anslutning mel-

lan golv och vägg.  

 

I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem E) lades våderna för golv och 

vägg med överlapp och mellanliggande lim. Inga läckage förekom vid denna typ av 

skarvteknik i anslutning mellan golv och vägg.  
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I ett av de fem provade tätskiktssystemen (tätskiktsystem D) lades våderna för golv och 

vägg kant i kant med en underliggande tätskiktsremsa. Sammanfogningen mellan våderna 

och tätskiktsremsan utfördes med ett 2-komponent lim. Inga läckage förekom vid denna 

typ av skarvteknik mellan våderna.  

 

För system B, D och E är det på samma sätt som tidigare svårt att sammanfatta skarvtek-

nikerna i anslutningen mellan golv och vägg var för sig eftersom det bara förekommer en 

provning på respektive system. För de system som inte använder gummimassa mellan två 

täta skikt framgår dock samma slutsats som för skarvning av våder på fri yta. Systemen 

med lim och vulkande membran klarar provningen utan läckage. Även här förekommer 

dock andra aspekter för att göra en helhetsbedömning. 

 

13.3.4 Rörgenomföringar 
 

Anslutningen mellan golv och rör har utförts på olika vis. I två fall har rörmanschetter 

och gummimassa använts (inga läckage). I två fall har rörmanschetter och lim använts (ett 

läckage på fyra rörgenomföringar). I ett fall har en vulkande rörmanschett använts (ett 

läckage på två rörgenomföringar både före och efter extra tätning med butylband). 

 

Vad som orsakar läckagen är inte klarlagt. Det är också för få läckage på varje system för 

att man skall kunna dra några slutsatser av dessa. Samma skarvteknik har också gett olika 

resultat i samma provning vilket tyder på att den valda skarvtekniken inte nödvändigtvis 

behöver vara orsaken till förekommande läckage. 

  

13.4 Sprickor och bubblor i tätskikt 
 

13.4.1 Tätskikt B 
 

Efter provningen av tätskiktssystem B noterades en spricka och två närliggande bubblor i 

tätskiktet. 

 

Sprickan var genomgående och parallell med vådskarven. Sprickan uppkom 70 mm från 

vådskarven, se fotografi 9 och 10 i kapitel 9.2. Orsaken till sprickan är i dagsläget oklart. 

 

Området under sprickan kontrollerades noga. Inget läckage kunde dock konstateras i 

spånskivan. Anledningen till detta kan bero på att sprickan uppkom efter provningen eller 

att tätskiktet var mycket noga limmat och därför bildade ett heltäckande limskikt under 

sprickan. Eftersom limskikt kan vara vattentätt skulle detta kunna vara anledningen till att 

inget läckage uppstått vid provningen. Materialleverantören hävdar dock att limmet skulle 

förtvålas och leda till läckage även under den förhållandevis korta provningstiden, vilket i 

så fall skulle tala emot att sprickan fanns där under provningen. Vi bedömer dock risken 

för att tätskiktet skadats efter provningen som mycket liten.  

 

På ett ställe förekom även tydliga bubblor i tätskiktet, se fotografi 11 och 12 i kapitel 9.2. 

Orsaken till bubblorna är i dagsläget oklart.  

 

I bubblorna förekom vattendroppar. Området under bubblorna kontrollerades noga. Inget 

läckage kunde dock konstateras i spånskivan. Anledningen till detta kan beror på att vatt-

net inte trängt igenom hela tätskiktet eller att limskiktet under tätskiktet hindrat vattnet 

från att tränga ned i spånskivan enligt tidigare resonemang. 
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Vi utförde två enkla prover på limmet. I det ena fallet applicerade vi ett tunt limskikt di-

rekt på spånskivan. I det andra provet gjorde vi ett ca 25 mm långt och ca 1,5-2,0 mm 

brett hål i tätskiktet och limmade sedan fast tätskiktet mot spånskivan med ett tunt lager. 

Efter ett dygn applicerade vi ett vattentryck (50 mm hög vattenpelare) på båda proverna 

och lät proverna stå i 15 dygn. I det första provet var vattenytan mot limmet en rund yta 

med diameter 65 mm. I det andra provet var vattenytan mot tätskiktet en rund yta med di-

ameter 65 mm, endast där tätskiktet var perforerat låg vatten direkt mot limmet (ca 25 

mm lång och ca 1,5-2,0 mm bred yta).  

 

Efter 15 dygn kontrollerades proverna genom rivning. I det fall där hela vattenytan låg 

mot tätskiktet kunde vi konstatera läckage genom limskiktet på hela ytan. I det fall där 

vattnet endast låg mot en begränsad yta av limmet kunde vi inte konstatera något läckage 

genom limskiktet, dock en ytlig förtvålning av limytan. Således kan limmet under kortare 

tid hindra vatteninträngning till spånskivan beroende på limtjockleken och storleken på 

den belastade ytan.   

 

13.4.2 Tätskikt C 
 

När provningen av tätskiktssystem C avbröts noterades att tätskiktsremsan hade släppt 

från golvet nära Purusbrunnen, se fotografi 15 i kapitel 10.2. Det förekom även sprickor i 

brunnsmanschetten kring Purusbrunnen. 

 

Anledningen till dessa brister är svåra att svara på eftersom det förekom ett så pass kraf-

tigt läckage vid Purusbrunnen att provningen fick avbrytas. Läckaget hade också orsakat 

svällning i spånskivan vilket leder till rörelser i underlaget.  

 

Enligt tätskiktsleverantören är orsaken till att tätskiktsremsan släppt vid Purusbrunnen 

spänningar från brunnsmanschetten som uppstår vid inspänningen av klämringen. Notera 

att det endast var tre centimeter mellan monteringsplattan och väggen vid Purusbrunnen. 

Vid monteringen tog man bort folien på monteringsplattan samt på ytan mellan plattan 

och väggen. Att folien klipps upp på monteringsplattan följer monteringsanvisningarna. 

Att man tog bort folien mellan plattan och vägg var för att leverantören inte trodde att 

man skulle få tillräcklig vidhäftning mellan folie och tätskiktsremsa samt mellan man-

schett och folie. Brunnsmanschetten monterades sedan direkt på hela monteringsplattan 

samt ca 3-5 centimeter ut på folien. På ytan mot väggen monterades brunnsmanschetten 

direkt på tätskiktsremsan mellan golv och vägg. Att det blir spänningar i manschetten när 

klämringen monteras är uppenbart. Vi bedömer dock att dessa spänningar främst 

förekommer i manschetten närmast klämringen. Spänningarna utanför monteringsplattan 

torde vara små och inte orsaka sådana krafter att manschetten släpper från underlaget. 

Normalt sett är vidhäftningen mellan brunnsmanschett och golvbrunn/monteringsplatta 

mycket bra. 

 

Enligt vår bedömning kan läckaget vara orsaken till att tätskiktsremsan släppt vid Purus-

brunnen. Observera också att det även läckt vid övriga golvbrunnar där man inte har haft 

monteringsplattan lika nära väggen (JAFObrunnen) eller där monteringsplatta saknas helt 

(Blücherbrunnen).  
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13.4.3 Tätskikt E 
 

Efter provningen av tätskiktssystem E noterades sprickor i gummimassan på flera olika 

platser. Sprickorna uppkom i skarven mellan rörmanschett och folie, i anslutningen mel-

lan golv och vägg samt mellan brunnsmanschett och folie, se fotografi 21, 22 och 23 i ka-

pitel 12.2. 

 

Orsaken till sprickorna i den ytliga gummimassan är svår att svara på eftersom vi inte sett 

denna sprickbildning på något annat system. För tunt lager gummimassa, för kort torktid 

eller känslighet mot temperaturvariationer skulle kunna vara olika förklaringar. Gummi-

massan utgör dock endast en yttre tätning eftersom alla genomföringar eller skarvar har 

en ytterligare tätning av lim mellan våder, mellan brunnsmanschett och våder samt mellan 

rörmanschett och våder. Läckage har endast konstaterats i anslutning till golvbrunnarna. 
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13.5 Monteringsanvisningar 
 

13.5.1 Torktider 
 

Torktiderna i projektet har varierat mellan 6 och 28 dygn. I nedanstående tabell framgår 

vilken torktid som materialleverantören har begärt vid provningen på SP, vilken torktid 

de fått samt vilken torktid de anger i deras monteringsanvisningar. 

 

Tätskikts-

system 

Begärd torktid 

i detta projekt 

Torktid i 

detta projekt 

Plattsättningsbart enligt 

monteringsanvisningarna 
A 28 dygn 28 dygn Efter 12 timmar 

B 1 dygn 6 dygn Efter någon timme 

C 14 dygn 21 dygn 4-6 timmar 

D 28 dygn 31 dygn Efter ca 12 timmar 

E 14 dygn 23 dygn Efter 12 timmar 

 

Anledningen till att vissa materialleverantörerna har begärt en lång torktid vid provningen 

kan diskuteras. Ett rimligt antagande är att en längre torktid ger ett kraftigare förband 

mellan t ex tätskiktsremsa och våder, brunnsmanschett och våder, våder vid överlapp m m 

eftersom dessa normalt sett sammanfogas med gummimassa eller lim. Ju längre torktid 

desto säkrare förband. Således borde risken för läckage öka vid kortare torktid, d v s om 

man följer torktiderna i monteringsanvisningen.  

 

Observera också att så fort man applicerar de keramiska plattorna kommer den fuktiga 

fästmassan att hindra i stort sett all uttorkning av inbyggd fukt i tätskiktssystemet i upp-

skattningsvis 1-2 månader eftersom fästmassan innehåller byggfukt. 

 

13.5.2 Gällande monteringsanvisningar 
 

I detta avsnitt har vi valt att endast kommentera de avsteg som gjorts från gällande monte-

ringsanvisningar som enligt vår bedömning har betydelse för resultatet i provningen. Ob-

servera dock att torktiden enligt monteringsanvisningarna redan har kommenterats i ka-

pitel 13.5.1. 

 

Följs inte monteringsanvisningar vid en funktionsprovning kan man generellt säga att 

man provar ett system men säljer ett annat. Rimligtvis borde en godkänd provning alltid 

ligga till grund för monteringsanvisningar. Ändringar i monteringsanvisningen borde se-

dan inte göras innan ny godkänd provning av utförda ändringar är verifierad. 

 

System A  

Monteringen av tätskiktsremsan i anslutning till vådskarven på golvet följer inte aktuella 

monteringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall en självhäftande tätskikts-

remsa användas som tätning mellan våderna. Vid provningen har våderna tätats med en 

tätskiktsremsa som ”limmats” fast mot våderna med en gummimassa. 

 

Vår bedömning är dock att båda skarvteknikerna är känsliga och bör undvikas, se tidigare 

kommentarer i kapitel 13.3.2. Således har man enligt vår bedömning inte gjort någon 

större förbättring av systemet. I provningen förekom läckage i denna anslutning. 
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System B 

Monteringen av tätskiktsremsan i anslutning mellan golv och vägg följer inte aktuella 

monteringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall remsan fördelas jämt mel-

lan golv och vägg, således 10 cm på golv och 10 cm på vägg. Vid provningen har man 

lagt 15 cm på vägg och endast 5 cm på golv. På detta sätt undviker man en skarv i tät-

skiktet på väggen som kommer att utsättas för fritt vatten.  

 

Vår bedömning är att den utförda skarvtekniken i provningen fungerar och att föränd-

ringen av utförandet mot monteringsanvisningen inte har så stor betydelse för provnings-

resultatet. Detta eftersom skarven mellan tätskiktsremsan och membranet på golvet utsätts 

för mer vattentryck än den likvärdiga anslutning på väggen. Inget läckage förekom heller 

vid denna anslutning vid provningen. 

 

System C 

 

Inga avsteg från monteringsanvisningarna av betydelse har noterats. 

 

System D 

 

Inga avsteg från monteringsanvisningarna av betydelse har noterats. 

 

System E 

 

Skarvningen av våder och rörmanschetter följer inte aktuella monteringsanvisningar. En-

ligt monteringsanvisningarna skall överlappen mellan våderna tätas med gummimassa. 

Detta gäller även rörmanschetterna. I provningen har aktuella anslutningar tätas med lim. 

Vår bedömning är att avsteget från aktuella monteringsanvisningar är en klar förbättring 

av systemet. I provningen förekom inget läckage i dessa anslutningar. 

 

Monteringen av folien i anslutning till golvbrunnarna följer inte heller aktuella monte-

ringsanvisningar. Enligt monteringsanvisningarna skall folien gå ner i brunnen och mon-

teras fast med aktuella klämringar. I provningen har folien klippts upp vid golvbrunnen. 

Vår bedömning är att avsteget från aktuella monteringsanvisningar är en klar försämring 

av systemet. I provningen förekom läckage i dessa anslutningar. 

 

13.5.3 Datering av monteringsanvisningar 
 

För kunder, försäkringsbolag och entreprenörer är dateringen av monteringsanvisningen 

viktig. Inte minst i det fall där det blir en skada eller en tvist mellan olika parter. Nedan 

sammanfattas hur dateringen anges på aktuella monteringsanvisningar för de tätskiktssy-

stem som ingått i denna provning. I de fall vi inte fått monteringsanvisningen från materi-

alleverantören har vi skrivit ut den från internet. 

 

System A. Datering på alla sidor utom den första. 

System B. Datering på första sidan. 

System C. Datering på första sidan. 

System D. Datering på första sidan. 

System E. Otydlig datering på sista sidan. 

 

Det kan diskuteras om det räcker det med en tydlig datering på första sidan. Vi är tvek-

samma till detta och skulle även önska att det framgår när den senaste revideringen är ut-

förd t ex Juni 2009, ersätter monteringsanvisningarna mars 2007. Datum på varje sida och 

sidnumrering underlättar också hanteringen, inga misstag kan göras av att t ex två olika 

anvisningar blandas ihop.  
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13.6 Bedömning av provningsmetod 
 

Provningen har utförts enligt metod ETAG 022, Watertight covering kits for wet room 

floors and /or walls, Annex A: Water tightness around penetrations and other details in 

wet room floors with flexible substrate, edition 2005-05-24.  

 

Att vi valt denna provningsmetod beror på att den är en internationellt vedertagen metod 

som redan används i flera länder. Metoden kommer ursprungligen från en Nordtestmetod 

(NT-Build 230) och är en funktionsprovning för tätskiktssystem med tillhörande genom-

föringar. Den ursprungliga provningsmetoden har använts i Danmark och Norge under 

mycket lång tid. 

 

När väggnära golvbrunnar (designbrunnar) introducerades på den svenska marknaden 

bildades en arbetsgrupp med representanter från försäkringsbolag, leverantörer, bransch-

organisationer, SP, Sitac och Svensk Byggtjänst. Resultatet av arbetsgruppen blev att 

BKR, GVK och Säker Vatteninstallation enades om branschregler för golvbrunnar som är 

avsedda för väggnära placering. I dessa branschregler krävs en provning enligt ETAG 

022 Annex A på specificerad golvbrunn och specificerat tätskikt för att få ett godkän-

nande från branschorganisationerna. Enda avsteget från metoden är golvbrunnens pla-

cering.  

 

Vi anser därför att provningsmetoden är relevant även om vi vet att det finns kritiska rös-

ter som tycker att provningsmetoden är lite för tuff, speciellt det 90 gradiga vattnet direkt 

mot tätskiktet på golvbrunnens fläns (det 90 gradiga vattnet i provningsmetoden skall si-

mulera ett utsläpp av varmt vatten från en tvättmaskin). I nedanstående text försöker vi 

förklara varför vi tycker att provningsmetoden är relevant. 

 

För det första förekommer det 90 gradiga vattnet vid provningen endast på golvbrunnar-

nas fläns. Således är alla läckage som skett på andra platser inte orsakade av det 90 gra-

diga vattnet. I en av de genomförda provningarna konstaterades läckage vid två av golv-

brunnarna redan innan man började provningen med det 90 gradiga vattnet. Således är 

dessa läckage inte orsakade av det varma vattnet. I vår sammanställning av skarvtekniker 

vid golvbrunnen kan man dra den slutsatsen att det snarare är skarvtekniken och inte det 

varma vattnet som leder till läckage.  

 

Att provningsmetoden är något tuffare än det som kan uppstå i verkligheten anser vi vara 

helt nödvändigt. Dels är det en korttidsprovning som skall simulera tätskiktets täthet mot 

vatten i minst 20 år, dels utförs montaget av tätskiktssystemet under kontrollerade former 

på ett laboratorium med mycket duktig och noggrann personal från respektive materialle-

verantör. Den noggrannhet man har i monteringen på laboratoriet kan vara svår att uppnå 

på en byggarbetsplats. Med bakgrund till ovanstående resonemang bör följaktligen prov-

ningen utföras vid en något tuff belastning för att resultaten ska kunna ligga till grund att 

bedöma systemens säkerhet mot läckage. 

 

Vi tycker också det är rimligt att ställa samma krav på vanliga golvbrunnar som på vägg-

nära golvbrunnar, d v s en funktionsprovning enligt ETAG 022 Annex A utan läckage. Vi 

vill också poängtera att det finns flera vätskebaserade tätskiktssystem som har klarat 

provningen utan läckage. Tanken med de nya foliebaserade tätskikten måste väl ändå vara 

att dessa skall vara minst lika bra och säkra som de vätskebaserade tätskiktssystemen. 

 

Med ovanstående resonemang anser att provningsmetoden i allra högsta grad är relevant.   
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13.7 Att tänka på vid montering 
 

Vi vill i detta kapitel belysa vikten av ett korrekt montage när det gäller folier, tätskikts-

remsor och brunnsmanschetter. Ett felaktigt eller slarvigt montage av tätskikt och/eller 

manschetter leder ofta till veckbildning eller bubblor i tätskiktet. Dessa brister leder i sin 

tur till kanaler mellan de täta skikten som gör att läckagerisken drastiskt ökar. Således är 

det mycket viktigt att man undviker veckbildning och bubblor i tätskiktet vid montaget av 

tätskiktssystemen. 

 

Monteringen kräver både kunnande, skicklighet och arbetsvana. Ett exempel på detta är 

när vi i ett tidigare forskningsprojekt skulle montera ett foliesystem enligt monteringsan-

visningarna och fotografera alla moment. De som utförde arbetet var både kunniga, vana 

och branschgodkända. De visste också att allt arbete ingick i ett forskningsprojekt och att 

deras arbete skulle fotograferas, således fanns ingen anledning att göra ett dåligt jobb. Vid 

monteringen av brunnsmanschetten uppkom dock så stora veckbildningar att vi fick lov 

att retuschera fotografierna på detta arbetsmoment, se fotografi 24. 

 

       
Fotografi 24. Veckbildning och bubblor i anslutning till brunnsmanschetten.  
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14 Slutsats och diskussion 
 

Utförda provningar visar att samtliga fem provade foliesystem läcker, en del mer än 

andra. Det framgår dock av provningen att alla detaljer går att utföra vattentäta om tät-

ningarna utförs på rätt sätt och man väljer en skarvteknik som inte innebär uttorkning av 

fukt mellan två täta skikt. Nedan redovisas förekommande läckage för de olika tätskikts-

systemen: 

 

Tätskiktsystem A 

Ett större läckage i anslutning till en vådskarv på golvet 

Ett mindre läckage i anslutning mellan golv och vägg 

Ett mindre läckage i anslutning mellan golv och vägg 

 

Tätskiktsystem B (provningen fick lov att avbrytas) 

Läckage vid Purusbrunnen 

Läckage vid JAFObrunnen 

Läckage vid en rörgenomföring 

 

Tätskiktsystem C (provningen fick lov att avbrytas) 

Stort läckage vid Purusbrunnen  

Relativt stort läckage vid JAFObrunnen 

Relativt stort läckage vid Blücherbrunnen 

Vatten i väggarna nära golvbrunnarna 

 

Tätskiktsystem D 

Ett mindre läckage i anslutning till en rörgenomföring 

 

Tätskiktsystem E 

Relativt stort läckage vid Purusbrunnen  

Relativt stort läckage vid JAFObrunnen 

Relativt stort läckage vid Blücherbrunnen 

Vatten i väggarna nära två golvbrunnar 

 

Förekommande läckage är inte acceptabla. Det främsta skälet är att det inte är själva 

monteringen av tätskiktssystemen som i första hand leder till läckagen utan snarare sy-

stemfel. Vi ser också en ökad risk för läckage om foliesystemen monteras på ett mindre 

noggrant sätt eller att torktiden blir kortare än den varit i dessa provningar, vilket mycket 

väl kan förekomma ute på en byggarbetsplats. Följaktligen har provade system i dagsläget 

små eller inga säkerhetsmarginaler.  

 

Innan ett tätskiktssystem börjar säljas bör man som leverantör göra någon slags funk-

tionsprovning. Denna funktionsprovning bör också ligga till grund för ett godkännande 

från branschorganisationerna, liknande det som finns för väggnära golvbrunnar, tillsam-

mans med provningarna på enskilda egenskaper. Att endast prova enskilda egenskaper, 

t ex ångtäthet, vidhäftningsförmåga m m, på olika material är inte tillräckligt. Anled-

ningen till att en funktionsprovning krävs är att själva tätskiktsfoliens egenskaper har 

mindre betydelse om skarvningen inte fungerar. Vatten har en otrolig förmåga att tränga 

igenom brister och otätheter även om dessa är mycket små. Av den anledningen är det 

viktigt att man verifierar sina systemlösningar med praktiska funktionsprovningar. Vald 

provningsmetod är, som tidigare kommenterats, något ”tuff” men i allra högsta grad en 

relevant funktionsprovning.  
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I detta projekt har vi noterat följande avseende skarvtekniken mellan olika känsliga de-

taljer. Alla golvbrunnar som monterats med brunnsmanschett och folie ner i golvbrunnen 

och som monterades fast med aktuella klämringar var täta vid provningen. Minst 8 av 9 

provade golvbrunnar läckte vid provningen där folien eller membranet klipptes upp. 

Provningen tyder således på att skarvtekniken är orsaken till förekommande läckage och 

inte det 90 gradiga vattnet eller klämringsanslutningarna. Tekniken med både folie och 

brunnsmanschett vid klämringen skapar också en extra tätning och säkerhetsmarginal. 

Naturligtvis förekommer även andra aspekter som också måste hanteras. 

 

När det gäller skarvtekniken mellan våder på fri yta och anslutningen mellan golv och 

vägg har vi noterat följande. Lim eller 2-komponent lim verkar fungera som tätning mel-

lan våder och tätskiktsremsor med den torktid man har haft vid provningarna. Gummi-

massa mellan två täta skikt har läckt på flera platser även fast torktiden varit mycket lång. 

Således är denna skarvmetod inte att rekommendera, speciellt inte om torktid minskas, 

d v s man följer monteringsanvisningarna. Vilken torktid man får i verkligheten varierar 

naturligtvis men så pass långa torktider som 14 eller 28 dygn låter inte rimligt med tanke 

på tidspressen i byggbranschen och vilka torktider man anger i monteringsanvisningarna. 

Observera också att så fort man applicerar de keramiska plattorna kommer den fuktiga 

fästmassan att hindra i stort sett all uttorkning av inbyggd fukt i tätskiktssystemet i upp-

skattningsvis 1-2 månader eftersom fästmassan innehåller byggfukt.  

 

Att flera leverantörer har gjort avsteg från sina egna monteringsanvisningar är anmärk-

ningsvärt. Denna provning var avsedd för att prova befintliga systemlösningar som säljs 

på marknaden och är godkända av BKR. Provningen var inte avsedd för att tätskiktsleve-

rantörer skulle få prova nya lösningar på Länsförsäkringars bekostnad.  

 

Slutsatsen av detta projekt är följaktligen att det finns en hel del problem att lösa om fo-

liesystemen skall minska risken för fuktskador jämfört med de vätskebaserade tätskikts-

system. Projektet visar dock att alla olika genomföringar går att få täta. Vi anser också att 

foliesystemen kan ge täta konstruktioner på grund av att folierna/membranen har mycket 

goda egenskaper med avseende på vattentäthet, ångtäthet, deformationsupptagande för-

måga m m. Det är mycket viktigt att använda bra metoder för att montera och skarva 

olika komponenter i systemen. Foliesystemen är också ett steg mot säkrare konstruktioner 

när det gäller att kunna delreparera ett tätskikt vid en lokal skada. Delreparation av ett 

vätskebaserade tätskiktssystem anses idag inte vara möjligt att utföra. Delreparation av ett 

foliesystem borde kunna gå att utföra om man först tar fram en metod och verifierar den 

med provningar. 
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16 Bilaga 1 
 

Egenskaper som undersöks enligt ETAG 022 del 1, 2 och 3 
 

Egenskap  NPD 

möjligt *
1
 

Krav enligt 

ETAG 022 

Del 1 

Flytande  

tätskikt  

Krav enligt 

ETAG 022  

Del 2  

Flexibla folier 

Krav enligt 

ETAG 022  

Del 3 

Vattentäta 

skivor 

Brand  Ja  Klass 

deklareras 

Klass 

deklareras 

Klass 

deklareras 

Frigörande av farliga 

ämnen  

Ja  Deklareras  Deklareras  Deklareras 

Ånggenomgångs-

motstånd  

Provning i klimat 

93→50 % RF  

Ja  Deklareras  

  

Deklareras  Deklareras  

Ånggenomgångs-

motstånd  

Provning i klimat 

100→75 % RF 

Svenskt 

särkrav  

*
2
 

Deklareras Deklareras Deklareras 

Vattentäthet  Nej  Tätt  Tätt  Tätt 

Spricköverbryggande 

förmåga  

Ja/Nej  

Beroende 

på avsedd 

användning 

  

Kategori 

anges  

1. 0,4 mm  

2. 0,75 mm  

3. 1,5 mm 

Kategori anges  

1. 0,4 mm  

2. 0,75 mm  

3. 1,5 mm 

Kategori anges  

1. 0,4 mm  

2. 0,75 mm  

3. 1,5 mm 

Skiva som 

monteras på 

reglar 

undersöks inte.  

Vidhäftning  Nej Kategori 

anges 

1. ≥ 0,3 MPa  

2. ≥ 0,5 MPa  

Kategori anges 

 0. löslagd  

1. ≥ 0,2 MPa  

2. ≥ 0,3 MPa  

3. ≥ 0,5 MPa 

Kategori anges 

 0. löslagd  

1. ≥ 0,2 MPa  

2. ≥ 0,3 MPa  

3. ≥ 0,5 MPa 

Täthet efter rörelse i 

underlaget.  

  

Ja/Nej  

Beroende 

på  avsedd 

användning 

Tätt  Tätt  Skiva som 

limmas till 

underlaget: 

Tätt 

 

Skiva som 

monteras på 

reglar 

undersöks inte. 

Täthet hos 

skivskarvar 

Ja/Nej  

Beroende 

på avsedd 

användning  

Ej aktuellt Ej aktuellt Tätt 

Täthet hos 

genomföringar  

Nej  Tätt Tätt Tätt 
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Egenskap  NPD 

möjligt *
1
 

Krav enligt 

ETAG 022 

Del 1 

Flytande  

tätskikt  

Krav enligt 

ETAG 022  

Del 2  

Flexibla folier 

Krav enligt 

ETAG 022  

Del 3 

Vattentäta 

skivor 

Fogstyrka 

(Endast folier)   

Ja  Ej aktuellt  Deklareras Ej aktuellt  

Flexibilitet  

(Endast folier) 

Ja Ej aktuellt  Inga sprickor Ej aktuellt 

Dimensionsstabilitet Nej Ej aktuellt  Deklareras Deklareras 

Åldring i värme Nej Kategori 

anges  

1. ≥ 0,3 MPa 

2. ≥ 0,5 MPa 

Dragprov: 

Förändring 

max ±20 % för 

brottstyrka och 

brottöjning 

Böjprov: 

Förändring 

max ±20 % för 

böjstyrka och  

styvhet 

Vidhäftning:  

Kategori anges 

 0. löslagd  

1. ≥ 0,2 MPa  

2. ≥ 0,3 MPa  

3. ≥ 0,5 MPa 

Beständighet mot 

vatten  

Nej  Vidhäftning: 

Kategori 

anges  

1. ≥ 0,3 MPa  

2. ≥ 0,5 MPa 

Vidhäftning: 

Kategori anges  

0. löslagd  

1. ≥0,2 MPa  

2. ≥0,3 MPa  

3. ≥0,5 MPa 

Utförs vid 

provning av 

genom-

förningar 

Alkalibeständighet Nej  Vidhäftning: 

Kategori 

anges  

1. ≥ 0,3 MPa 

2. ≥ 0,5 MPa 

Dragprov: 

Förändring 

max ±20 % för 

brottstyrka och 

brottöjning  

Vidhäftning: 

Kategori anges 

 0. löslagd  

1. ≥ 0,2 MPa  

2. ≥ 0,3 MPa  

3. ≥ 0,5 MPa 

Reparerbarhet  Ja  Vidhäftning: 

Kategori 

anges  

1. ≥ 0,3 MPa 

2. ≥ 0,5 MPa 

Undersöks vid 

provning enligt 

annex A eller 

annex E till 

ETAG 022. 

Krav Tätt 

Undersöks vid 

provning enligt 

annex A eller 

annex E till 

ETAG 022. 

Krav Tätt 

Tjocklek  Nej  Deklareras  Deklareras  Deklareras 

Applicerbarhet  Nej  Deklareras  Deklareras  Ej aktuellt 

 

*
1 
NPD = No Performance Determined. CE-märket skall följas av en egenskapsdeklara-

tion men tillverkaren kan dock välja att uppge att prestanda inte har fastställts (NPD – 

ingen prestanda fastställd) för vissa egenskaper, om nationella krav för dessa egenskaper 

saknas på den marknad som avses.  

 

*
2 
Enligt Boverkets byggregler skall ånggenomgångsmotstånd bestämmas under fuktför-

hållanden som liknar de förhållanden som tätskiktet kommer att användas vid. Detta in-

nebär att våtrumskonstruktioner som skall användas  under en beklädnad/beläggning av 

keramiska plattor skall undersökas med en fuktbelastning på 100 % RF och förvaras vid 

75 % RF under provningstiden. 
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