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Reaction to � re NPD

Release of dangerous substances None, See SDS

Vapour permeability 1 900 000 s/m

Water tightness No water penetration

20 Crack bridging ability Category 1

0402-CPR-C500126 Bond strength Category 2

DoP: 368030-870940-R Joint bridging ability Category 2

Biltema Tätskiktssystem R
 ETA-20/0879 

EAD 030352-00-0503 
SYSTEM 2+

Water tightness around penetrations Category 2

Resistance to temperature Category 1

Resistance to water Category 1

Resistance to alcalinity Category 2

Thickness 0,23 mm with 685g/m2

Applicability Pass

Watertight covering kit for interior wet room � oors and walls
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Biltema Vådrumssystem-R opfylder kravene til vand- og 
damptæthed i henhold til reglerne for vådrum i Bygningsreg-
lementet og SBi Anvisning 252 Vådrum. Systemet er testet 
i henhold til retningslinjerne i ETAG 022 og godkendt iht. 
Bygningsreglementet og SBi Anvisning 252 Vådrum. 

Reglerne og denne monteringsanvisning gælder for funktion 
og påføring på forskellige over� ader, når � iser eller mosaik 
skal udgøre over� ader på gulve og vægge i vådrum, så som 
badeværelser og bruserum i hjem eller rum med tilsvarende 
vandbelastning. Reglerne og denne monteringsanvisning kan 
anvendes helt eller delvist, når natursten, glas og lignende 
produkter anvendes som over� ade. Både nyproduktion og 
renovering er underlagt reglerne og denne monteringsanvis-
ning. Reglerne og monteringsanvisningen gælder for kera-
miske � iser monteret med tyndtlagsteknik. 

Forudsætningen for et vellykket vådrumsarbejde arbejde 
er, at denne monteringsanvisning og Bygningsreglementet 
og SBi Anvisning 252 Vådrum følges. Det betyder, at vi som 
materialeleverandør tager ansvar for, at systemet fungerer, 
hvis arbejdet også er udført i overensstemmelse med bran-
chereglerne og vores monteringsanvisning.

Biltema Vådrumssystem-R har en diffusionsmodstand på ca. 
1 900 000 s/m.

MATERIALE

Biltema Vådrumssystem-R vådrumkonstruktionen består af:
• Biltema Primer Vådrum
• Biltema Dampspærre Vådrum
• Biltema Vådrumsmembran
• Biltema Inderhjørne & Biltema Yderhjørne
• Biltema Tætningsbånd Vådrum & Biltema Fiberbånd Våd-

rum
• Biltema Rørmanchetter
• Biltema A� øbsmanchet Enkelthæftende & Biltema A� øbs-

manchet Dobbeltklæbende
• Biltema Fliseklæber/� ise� x

Alle produkter er testet sammen for at opfylde kravene i hen-
hold til det gældende bygningsreglement og SBi Anvisning 
252 Vådrum. Det er konstruktionen, der er godkendt, og den 
må ikke ændres i strid med godkendelsen. 

UNDERLAG

Før arbejdet med montering af vådrumsmaterialerne påbe-
gyndes, skal det kontrolleres, at det forberedende arbejde 
og underlaget er udført korrekt, og at de opfylder kravene i 
Bygningsreglementet og SBi Anvisning 252 Vådrum:

• Underlag og materialer må ikke have en temperatur under 
+10 °C. 

• Hulrum og revner over 2 mm i underlaget, f.eks. omkring 
rør og i væg-væg-hjørner, skal spartles, før der påføres 
vådrumsmaterialer. 

• Eksisterende over� adebeklædninger/over� ader i form af 
asfaltprodukter, plastmåtter, vådrumstapeter, lim eller ma-
lebehandlinger, herunder væv og lignende, skal fjernes. 

• Underlaget må ikke indeholde byggefugt på over 90 % RF. 
• For træbjælkelag skal konstruktionen være godt udtørret, 

maksimalt vandindhold på 8 %, ved gulvvarme 6 %. 

VÅDZONEINDDELING I VÅDRUM – Se illustrationen 
herunder

For at reducere risikoen for vandskader har det svenske 
Byggkeramikrådet opdelt det våde område i zoner:

Zone 1 = Vægge ved badekar/bruser og vægover� ader 
mindst en meter uden for disse samt hele gulvarealet i våd-
rummet.

Når badekar/brusebadsområde på nogen af siderne er om-
givet af en skærmvæg, der skal � isebeklædes, medregnes 
væg� aden mod bad/bruser, herunder gavl, i vådzone 1.

Hvis en del af ydervæggen indgår i vådzone 1, skal hele væg-
gen behandles som tilhørende vådzone 1.

Zone 2 = Alle andre gulv- og væg� ader.

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R
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OBS! Der � ndes særlige regler for VVS-produkter og væg-
nære gulva� øb, der kan rekvireres fra Byggkeramikrådets

eller Säker Vattens hjemmeside.

For overgangen mellem Biltema Vådrumssystem-R og Bil-
temas foliebaserede system, se installationsvejledning for 
Biltema Vådrumssystem -F, side 12.

ØVRIGE RUM

I toiletter, vaskerum og rum med vandvarmere skal gulvet være 
udstyret med vådrumssystem af folietypen eller andre god-
kendte vådrumssystemer.

Folien/membranen skal trækkes mindst 50 mm op ad væggen.

FORUDSÆTNINGER GULV

Beton skal være mindst 2 måneder gammel og have hærdet 
under normale temperatur- og fugtighedsforhold og have en 
glittet over� ade. Sprækker, huller og ujævnheder spartles. 
Evt. cementhud skal fjernes.

Afretningslag skal være mineralsk cement- eller gipsbundet.

Træbjælkelag skal være tilstrækkeligt bøjningsstive og 
modstå bjælkelagets fugtbevægelser. Oftest er der behov for 
en bjælkelagsafstivning, se afsnittet på bjælkelagsafstivning 
nedenfor.

Gulva� øb skal være typegodkendt og monteret i overens-
stemmelse med fabrikantens monteringsvejledning. Gulva� ø-
bet skal være monteret i niveau med underlaget for vådrums-
systemet.

Gulvets hældning skal være i området 1:100 til 
1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de dele af rummet, der delvis 
udsættes for direkte vandpåvirkning eller vandspild.

BAGFALD MÅ IKKE FOREKOMME I NOGEN DEL AF 
RUMMET!

På gulv� ader, der regelmæssigt udsættes for direkte vand-
påvirkning, ved siden af gulva� øbet, i bruseområdet og under 
badekar, skal der være et fald på mindst 1:150 (6,7 mm/m) og 
højst 1:50 (20 mm/m).

BJÆLKELAGSFORSTÆRKNING

Sørg for, at over� aden har tilstrækkelig bøjningsstivhed, før 
montering påbegyndes. Følg anvisningerne fra leverandøren 
af underlaget.

Alle branchekrav til underlag, materialer og deres egenska-
ber fremgår af Bygningsreglementet og SBi Anvisning 252 
Vådrum.

Brancheregler kan downloades www.bkr.se eller bestilles fra 
Byggkeramikrådet.

FASTGØRELSER – Se billedet ovenfor til højre

Skruefastgørelser i vådzone 1 må kun foretages i fast kon-
struktion, så som beton, murværk, bjælker, forstærkninger 
eller andre speci� kke konstruktionsdetaljer, der er beskrevet 
af konstruktøren. Hullet fyldes med vådrumssikone, før plug 
og skrue monteres. 

FORUDSÆTNINGER, VÆG

Beton skal være mindst 2 måneder gammel og have hærdet 
under normale temperatur- og fugtighedsforhold og være 
støbt mod en glat forskalling. Revner, hulrum og ujævnheder 
skal spartles med et hertil beregnet produkt, og evt. cement-
hud skal fjernes.

Letbeton skal spartles eller pudses.

Puds skal være af typen kalkcementpuds, og over� adens 
jævnhed skal svare til struktur 2-3 i Hus AMA. Spartlede 
over� ader skal være spartlet med uorganisk spartel, dvs. 
have cement- eller gipsbindemiddel.

Ifølge fabrikanten skal plader-/pladekonstruktioner i vådrum 
dokumenteres som egnede/beregnede som underlag for ke-
ramiske vådrumssystemer samt monteres i overensstemmel-
se med pladefabrikantens anvisninger. Underlag af sugende 
vådrumsplader skal over� adebehandles med primer.

Biltema Tætlag

Tætningsmasse/vådrumssilikone

Plastplug

Biltema Fliseklæber/fl isefi x

Underlag
Biltema Primer Vådrum
Armering
Varmekabel
Flydespartel
Biltema Primer Vådrum
Biltema Dampspærre Vådrum
Biltema Vådrumsmembran
Biltema Fliseklæber/fl isefi x
Keramiske fl iser
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – VÆG 

OBS! Kontroller, at underlaget er i overensstemmelse med de 
gældende regler, BBV, før anvendelse af Biltema Vådrums-
system-R. Det kan være nødvendigt at prime stærkt sugende 
underlag (f.eks. puds) med BiltemaPrimer Vådrum, før arbej-
det påbegyndes.

1. PÅFØR DAMPSPÆRRE 

Påfør Biltema Dampspærre Vådrum med rulle og pensel på 
alle vægge og ca. 200 mm ud på gulvet (en rullebredde). Lad 
det tørre i ca. 20 minutter, eller indtil over� aden føles tør og 
ikke klæber. Påfør endnu et lag Biltema Dampspærre Vådrum 
på samme måde.

OBS! Det samlede forbrug må ikke være mindre end 
270 gr/m2.

2. MONTER HJØRNER 

Monter indre hjørner og alle ydre hjørner med Biltema Våd-
rumsmembran. Sørg for omhyggeligt at arbejde eventuelle 
folder og blærer væk.

3. BÅND

Monter Biltema Tætningsbånd Vådrum eller Biltema Fiber-
bånd Vådrum i alle væghjørner og eventuelle pladesamlinger. 
Biltema Tætningsbånd Vådrum anbefales til gulv-væg-
hjørner. Alle overlapninger skal være mindst 35 mm. Sørg for 
omhyggeligt at arbejde eventuelle folder og blærer væk.

4. RØRGENNEMFØRINGER

Alle rørgennemføringer skal tætnes med en Biltema Rørman-
chetter. Sørg for at vælge den rigtige manchet til rørtykkel-
sen. Biltema Rørmanchetter skal monteres/limes fast med 
Biltema Vådrumsmembran. Sørg for omhyggeligt at fjerne 
eventuelle folder og blærer, og afslut med at dække man-
chetterne med Biltema Vådrumsmembran.

VÆG
DIFFUSIONSMODSTAND CA. 1 900 000 S/M
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5. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Påfør rigeligt Biltema Vådrumsmembran med en rulle på alle 
vægge og ca. 200 mm ud på gulvet. Lad det tørre i en time! 
Påfør endnu et lag på samme måde. 

OBS! Det samlede forbrug må ikke være mindre end 
1,0 kg/m2. Lad det tørre! Fliseopsætning kan derefter på-
begyndes efter 12 timer. Tørretiden kan variere afhængig af 
temperatur og luftfugtighed. 
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – GULV

1. KONTROLLER OG RENGØR

Kontroller, at underlaget er i overensstemmelse med de gæl-
dende regler, BBV, før anvendelse af Biltema Vådrumssys-
tem-R. Rengør og støvsug over� aden grundigt. Det kan være 
nødvendigt at prime stærkt sugende underlag med Biltema 
Primer Vådrum, før arbejdet påbegyndes. OBS! Kontroller, 
at gulva� øbet er korrekt monteret i henhold til leverandørens 
anvisninger.

2. PÅFØR DAMPSPÆRRE

Påfør Biltema Dampspærre Vådrum på hele gulv� aden. Lad 
det tørre i ca. 20 minutter, eller indtil over� aden føles tør og 
ikke klæber. Påfør endnu et lag Biltema Dampspærre Våd-
rum på samme måde. OBS! Det samlede forbrug må ikke 
være mindre end 270 gr/m2. Pas på IKKE at pensle Biltema 
Dampspærre Vådrum  på rør, der skal tætnes, eller på gulva-
� øbets � ange. De skal holdes rene!

3. RØRGENNEMFØRINGER TIL AFLØB

Alle rørgennemføringer skal tætnes med en Biltema Rørman-
chetter. Vælg den rigtige manchet til rørtykkelsen. Manchet-
ten skal monteres med Biltema Vådrumsmembran. Sørg for 
omhyggeligt at fjerne eventuelle folder og blærer, og afslut 
med at dække manchetten med Biltema Vådrumsmembran. 
OBS! Sørg for at holde røret fri for Biltema Vådrumsmem-
bran, manchetten skal tætnes direkte mod røret uden noget 
”lim” imellem. 

4. PURUS GULVAFLØB

Montering af a� øbsmanchet i Purus gulva� øb. Ifølge denne 
anvisning skal der benyttes en Purus-kniv til udskæring af 
manchet. Sæt knivfoden på, så resultatet svarer til billedet. 

For Jafo gulva� øb, se side 10. Detaljerede anvisninger for 
installation af gulva� øb (Purus og Jafo), se side 8-11.

GULV
DIFFUSIONSMODSTAND CA. 1 900 000 S/M
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5. PÅFØR MANCHET

Riv beskyttelsespapiret af Biltema A� øbsmanchet Enkelt-
klæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld 
vedhæftning uden folder og blærer.

6. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Dæk a� øbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.

7. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den 
tørre i ca. 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtig-
hed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et 
lag Biltema Vådrumsmembran. OBS! Det samlede forbrug 
må IKKE være mindre end 1,3 kg/m2 (gulv). Flisebelægning 
kan normalt påbegyndes efter ca. 12 timer.

8. TILSLUTNING VED DØRTRIN

Biltema Tætlag

Biltema Tætningsbånd Vådrum

Biltema Fliseklæber/fl isefi x

Keramisk fl ise

Blød fuge

Forsegling ved dørtrin foretages ved ombuk af tætlaget og 
tilhørende forsegling mod trinet til niveau for det færdige gulv.

Hvis der ikke er et dørtrin, skal der monteres et blindtrin for 
at sikre, at tætlag og forsegling kan udføres i forbindelse med 
� isebeklædningen.

9. TILSLUTNING KARM

Lægte

Karm

Vådrumsplade

Tætlag

A)

B)

Døråbning

Hvis døren eller vinduet er placeret i vådzone 1 på nogen af 
de vægge, hvor bruseren eller badekarret er monteret, skal 
vådrumsmaterialet trækkes ud på karmen, se A). Alternativt, 
hvis der ikke er monteret karm, kan vådrumslaget foldes rundt 
om hjørnerne af væggen for at beskytte dens kant, se B).
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – PURUS GULVAFLØB

1. PURUS GULVAFLØB

Trin 1–4 vises også på side 6-7 (trin 4–7).

Montering af a� øbsmanchet i Purus gulva� øb. Ifølge denne 
anvisning skal der benyttes en Purus-kniv til udskæring af 
manchet. Sæt knivfoden på, så resultatet svarer til billedet. 

2. PÅFØR MANCHET

Riv beskyttelsespapiret af Biltema A� øbsmanchet Enkelt-
klæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld 
vedhæftning uden folder og blærer.

3. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Dæk a� øbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.

4. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den 
tørre i ca 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtig-
hed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et 
lag Biltema Vådrumsmembran. 

OBS! Det samlede forbrug må IKKE være mindre end 
1,3 kg/m2 (gulv). Flisebelægning kan normalt påbegyndes 
efter ca. 12 timer.

5. UDSKÆRING AF HUL

Fastgør Purus-kniven på den hvide stift. Tryk, så kniven går 
gennem manchetten, og skær med en drejende bevægelse 
en hel omgang rundt. Fjern kniv og knivfod. 

GULVAFLØB
MONTERING AF PURUS OG JAFO GULVAFLØB
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6. KLEMRINGEN

Monter derefter klemringen som vist ovenfor. Brug gulva� ø-
bets rist som støtte ved monteringen. Sæt hælen på gulva-
� øbets rist, og tryk hårdt, så klemringen kommer på plads. 
Fjern derefter gulva� øbets rist.

OBS! På grund af stor risiko for beskadigelse af a� øbs-
manchetten bør der IKKE anvendes værktøj til montering af 
klemringen.
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – JAFO GULVAFLØB

1. JAFO GULVAFLØB

Kontroller, at a� øbet er installeret korrekt i henhold til de gæl-
dende anvisninger fra a� øbsproducenten. Rengør gulva� øbet 
for snavs for at sikre god vedhæftning. 

Fjern O-ringen i gulva� øbssædet, og monter Jafo-skæreska-
belonen. 

2. JAFO GULVAFLØB

Riv beskyttelsespapiret af Biltema A� øbsmanchet Enkelt-
klæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld 
vedhæftning uden folder og blærer.

3. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Dæk a� øbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.

4. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den 
tørre i ca. 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtig-
hed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et 
lag Biltema Vådrumsmembran. OBS! Det samlede forbrug 
må IKKE være mindre end 1,3 kg/m2 (gulv). Flisebelægning 
kan normalt påbegyndes efter ca. 12 timer.

5. UDSKÆRING AF HUL

Brug hånden til at � nde kanten af skæreskabelonen, og skær 
efter indersiden af skæreskabelonen med en tæppekniv. 
Pas på ikke at beskadige manchetten. Tryk a� øbsmanchet-
ten ned (med � ngrene), ned i gulva� øbet langs gulva� øbets 
sæde.
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6. KLEMRING

Monter klemringen med de medfølgende skruer. Skru skruer-
ne i med hånden, IKKE med maskine (det medfører stor risiko 
for, at godset revner). 

OBS! Den medfølgende O-ring bør ikke benyttes ved monte-
ring af Biltema A� øbsmanchet.
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – FLISER

1. OPMÆRK MED LIGE LINJER

Sørg for, at tætlaget er tørt og korrekt monteret, før du starter 
� isebeklædningen. Start med at tegne en vandret og lodret 
linje midt på væggen.

2. PÅFØR FLISEKLÆBER/FLISEFIX

Stryg Biltema Fliseklæber/� ise� x ud med en tandspartel. 
Sørg for, at der bruges en spartel af korrekt størrelse. Stryg 
fra midten og ind i hjørnet.

3. FLISEOPSÆTNING

Monter derefter � iserne fra hjørnerne, og arbejd dig ind i hjør-
net. Sørg for at følge linjerne.

4. OVERFUGTNING AF FLISEKLÆBER/FLISEFIX

Kontroller med jævne mellemrum, at der er fuld dækning un-
der � iserne. Hvis der ikke sikres fuld dækning under � iserne, 
er der risiko for, at � isen får for dårlig vedhæftning og falder 
ned.

FLISER
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – GULVFLISER

OPMÆRK MED LIGE LINJER

Opdel gulvet i 4 lige store, vinkelrette � rkanter. Det letter der-
efter � isebelægningen.

2. PÅFØR FLISEKLÆBER/FLISEFIX

Stryg Biltema Fliseklæber/� ise� x ud med en tandspartel. 
Sørg for, at der bruges en spartel af korrekt størrelse. Stryg 
fra midten og ind i hjørnet.

3. LÆG GULVFLISER

Læg gulv� iserne fra midten, og arbejd dig ind i hjørnet. Sørg 
for at følge de vinkelrette linjer. Kontroller med jævne mellem-
rum, at der er fuld dækning under � iserne.

GULVFLISER
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BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – FUGER

1. START FUGNING

Rengør � iser og fuger for Fliseklæber/� ise� xrester og andet 
snavs, så det ikke ender i den færdige fuge. Hvis � iserne har 
en høj absorptionsevne, kan man med fordel fugte dem med 
rent vand inden fugning.

2. FUGNING

Bland fugemassen iht. det blandingsforhold, der angives på 
emballagen. Påfør fugemassen med gummispartel/fugebræt. 
Arbejd diagonalt over � iserne, og vær omhyggelig med at 
fylde fugerne. Arbejd ikke på for store arealer uden at sikre, 
at du har tid til at vaske, før det tørrer.

3. VASK

Efter endt fugning påbegyndes vask, så snart fugen har sat 
sig. Brug et vaskebræt/svamp, og sørg for at udskifte vaske-
vandet et par gange, så der ikke resterer rester af fugemasse. 
Arbejd diagonalt over fugerne (som vist).

4. AFSLUTNING AF FUGNING

Sørg for at vaske alt fugestøv af, før du afslutter arbejdet. Jo 
mere omhu, der udvises ved afvaskningen, jo bedre bliver 
slutresultatet.

FUGE
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5. BLØD FUGE

For at lette blødfugning og for at sikre en � n fuge kan der 
placeres afdækningstape i hjørnerne. Brug ”sili� x” til at 
glatte fugen. Vand, der sprayes på med f.eks. en bloms-
tersprøjte, gør det lettere at forme vådrumssilikonen. 
Bløde fuger bør kun udføres, hvor de er konstruktivt moti-
verede på grund af forventede bevægelser.

Blødfugning bør normalt udføres:
• I hjørner og vinkler, hvor underlaget på begge sider 

er beton, der er støbt mindre end et år før � isebelæg-
ning.

• Nyproducerede konstruktioner, hvor der kan forven-
tes risiko for bevægelse i underlaget. For eksempel i 
hjørner ved vægge, hvor en pladekonstruktion møder 
betonvæg, eller en pladekonstruktionen møder en 
pladekonstruktion.

• Ved overgange til andre materialer i vægge så som 
dørramme, vindueskarm, dørkarm og dørtrin. 

• I hjørner ved loft/væg.
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Der skelnes mellem reparation i over� adelaget (udskiftning af 
� ise/r) og reparation i og af tætlaget (hvor tætlaget er gen-
nembrudt/skal gennembrydes).

Reparation som udskiftning af enkle beskadigede � iser oven 
på tætlaget kan være muligt. 

OBS! Også reparation af tætlaget i tilfælde af skader eller 
delreparation ved renovering kan fortages. For mere præcis 
information herom bedes du kontakte os.

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – REPARATION

1. FJERNELSE AF FUGE

Fræs eller skrab fugemassen væk omkring den beskadigede 
� ise. Pas på ikke at beskadige tætlaget!

2. SKÆR FLISEN OVER

Skær riller i � isen (se også � gur 3), evt. med en vinkelsliber. 
Flere riller letter arbejdet, men pas på IKKE at skære dybere 
end tykkelsen af � isen.

3. FJERN FLISEN

Fjern � isestykkerne med stemmejern. For ikke at beskadige 
tætlaget skal stemmejernet holdes så parallelt med under-
laget som muligt! Rengør underlaget og � isekanterne for 
� iseklæber og rester af fugemasse.

4. RENGØR

Rengør underlaget under den fjernede � ise omhyggeligt, og 
kontroller, at tætlagsfolien ikke er blevet beskadiget.

REPARATION
DELVIS REPARATION - UDSKIFTNING AF FLISE 
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5. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

Hvis tætlagsfolien er ubeskadiget, påføres et lag Biltema 
Vådrumsmembran (med pensel).

Hvis tætlagsfolien er beskadiget, er det vigtigt at reparere 
den. Skrab det beskadigede område bort – reglen om 35 mm 
overlap skal overholdes, og afhængigt af, hvordan skaden 
ligger, kan det være nødvendigt at fjerne � ere � iser. Påfør 
derefter tætlagsfolien igen: Følg trin 1 på side 4 og trin 5 på 
side 5. 

6. MONTER NY FLISE

Monter en ny � ise med Biltema Fliseklæber/� ise� x.

RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE

Anvisninger om vedligeholdelse af keramiske vægbeklæd-
ninger og gulvbelægninger kan rekvireres fra Byggkeramikrå-
det i digitalt og trykt format. Anvisninger om vedligeholdelse 
� ndes også i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROL

Der skal udstedes et kvalitetsdokument iht. reglernes bilag 
A af en BKR-autoriseret entreprenør og underskrives af den 
vådrumsansvarlige arbejdsleder. Sammen med den aktu-
elle monteringsanvisning for det godkendte vådrumssystem 
skal det overdrages til køberen og brugeren/beboeren, når 
arbejdet er afsluttet. En kopi af kvalitetsdokument og monte-
ringsanvisning for det godkendte vådrumssystem arkiveres 
til egen dokumentation og skal kunne forevises i forbindelse 
med kvalitetskontrol.

KONTAKT OS

Tlf. +70 80 77 70
kundeservice@biltema.dk 
www.biltema.dk
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