
Allmänna förutsättningar
Underlaget ska vara anpassat för 

spackel, tätskiktssystem, kakel och 

klinker i bostadsmiljö, duschrum, 

tvättstugor, toaletter mm. Material 

och underlag ska ha en temperatur 

på minst +10°C. Befintliga ytskikt ska 

avlägsnas. Alla våtrum med keramisk 

beklädnad ska först förses med ett 

tätskiktssystem. Som våtrum räknas 

golv- och vägg som utsätts för vatten/ 

eventuellt utläckande vatten. Även 

tvättstugor, toaletter och liknande 

ska ha tätskikt på golv med 50 mm 

uppvik på vägg. På vägg kan tätskiktet 

avslutas max 50 mm under tak/

väggvinkeln. Underlaget ska vara 

torrt, rent och hållfast.

Förutsättningar för rör och 
golvbrunn
Vi följer Säker Vatteninstallations 

rekommendationer för hur brunnar 

och rör ska monteras mm. Brunnar 

tillverkade före 1990 ska bytas ut. 

Rör ska vara fixerade enligt rörleve-

rantörens anvisningar. Säkerställ att 

området runt brunnen är rent för att 

undvika dålig vidhäftning. Golvbrunnen 

ska vara fast förankrad i bjälklaget 

och monterad enligt brunnstillverka-

rens anvisningar. Brunnen ska vara 

monterad i nivå med färdigt under-

golv/tätskikt.

Fallbyggnad
Det ska alltid finnas fall mot golv-

brunnen i våtutrymmen. Höjden på 

golvbrunnen ska anpassas till spackel- 

skiktets tjocklek. Fallet ska ha en 

lutning på 1:100–1:200 (10 mm/m– 5 

mm/m) i de delar av utrymmet som 

inte utsätts för frekvent vattenbe-

gjutning. I de delar som regelbundet 

utsätts för vatten ska lutningen vara 

1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m). 

Träbjälklag
Avståndet mellan bjälkarna (med 

max 12 % fuktkvot) avgörs beroende 

på storleken på ytan och keramiken. 

Rekommenderat c-avstånd mellan 

c 300 – c 600 mm. Förutsättningar: 

bjälkar 220 x 45 mm. Ytorna som 

utsätts för tunga badkar eller vibre-

rande maskiner, ska ha c-avstånd 

300. Limma och skruva golvspånskivor 

(typ V313/P5) min 22 mm tjocklek, 

på bjälkar med max 4200 mm mellan 

bjälklagsstöd. Prima och avjämna 

golvspånskivorna med SCHÖNOX 

CLS, TX, TXF minst 12 mm vid lägsta 

punkt tillsammans med armeringen 

SCHÖNOX Armeringsnät eller Renotex, 

se separat anvisning på 

www.schonox.se 

OBS! Tänk på att alltid täta springor 

mellan golv och vägg och vid golv-

brunnen, innan avjämning sker.

Värmegolv
Vid inspacklad golvvärmekabel ska 

kabeln täckas med minst 10 mm 

spackel. Förläggning av elburen 

golvvärme ska utföras av behörig 

elektriker. Vid vattenburen golvvär-

me ska värmerören täckas med ett 

spackelskikt som motsvarar 1/10-del 

av c-avståndet mellan värmerören, 

t ex cc 200 mm ger 20 mm spackel 

över värmeröret. Golvvärmesystem 

ska förläggas enligt tillverkarens 

anvisningar med ev. förläggningsrit-

ning. Drift och start av system ska 

utföras enligt respektive tillverkares 

råd och anvisningar, dock tidigast 28 

dagar efter plattsättning. Keramiska 

plattor med högre vattenabsorption 

än 6 % ska inte användas på golvvär-

mesystem.

Golvbrunn
Golvbrunn och eventuell förhöjnings-

ring ska vara provad och godkänd 

enligt aktuell produktstandard samt 

monterad enligt tillverkarens anvis-

ningar. Godkännandet brunn/för- 

höjningsring är produktspecifikt och 

går inte att kombinera med godkän-

nanden gällande andra fabrikat eller 

modeller. Ytterligare krav gällande 

brunnar finns att läsa på www.saker-

vatten.se. Alla våra tätskiktssystem 

är provade och godkända enligt Etag 

022 Annex A. Godkännandet gäller 

samtliga brunnar oavsett fabrikat 

som är ut- formade enligt följande: 

plastbrunn med limfläns, plastbrunn 

med kläm- ring, rostfri brunn med 

limfläns som t ex Purus, Blücher, 

Faluplast och Vieser Serres och väggnära 

golvbrunnar. Vid montering av golv-

brunn, följ brunnstillverkarens 

anvisning.

Delreparation
Det händer att en platta eller en del av 

folien går sönder, då kan det vara bra 

att enkelt kunna justera det. Se vår 

instruktionsfilm om reparation på 

www.schonox.se, och var försiktig.  

Använd de produkter som ingår i 

använt/valt tätskiktssystem.

Kontroll
Kvalitetsdokument enligt bilaga A, 

ska utfärdas av behörig entreprenör 

och finns att hämta på Byggkeramik-

rådets hemsida. Dokumentet ska 

vara undertecknat av våtrumsansva-

rig arbetsledare. Det ska tillsammans 

med aktuell monteringsanvisning för 

det godkända tätskiktssystemet 

överlämnas till beställare och nyttjare 

/boende när arbetet är slutfört.

Kopia av kvalitetsdokument och 

monteringsanvisning för det av 

Byggkeramikrådet godkända tät-

skiktssystemet arkiveras för egen 

dokumentation och för att kunna 

uppvisas i samband med kvalitets- 

översyn.

Skötselråd
Skötselanvisningar för keramik kan 

hämtas hos Byggkeramikrådet. De 

finns även i Byggkeramikhandboken.

|  Bilaga till SCHÖNOX monteringsanvisningar  |

Augusti 2014. 

Ersätter tidigare anvisning från augusti 2013.

Casco Schönox Sweden AB
Kundservice: 020-88 87 00
Hemsida: www.schonox.se


