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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 

Gulvbelægning til vådrum.  

 

Betegnelse: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 
vådrumssystem til gulve i vådrum 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 

SIKA DANMARK A/S  
Hirsemarken 5 
3520 Farum  
Telefon 48 18 85 85 
Internet www.sika.dk 
 
MÆRKNING: 

De materialer, som medgår til opbygning af 
gulvbelægningen, skal leveres i emballage, 
der er mærket med betegnelse i 
overensstemmelse med godkendelsens 
BETEGNELSE. 
 
BEMÆRKNINGER: 

I. Der er med godkendelsen taget stilling 
til gulvbelægningens anvendelse på 
steder, hvor påvirkningerne antager et 
omfang, som er vanligt i boliger. 
 

II. Godkendelsen erstatter den tidligere 
MK-godkendelse med: 

– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2013-01-08 
– udløbsdato 2016-01-01 
 
 

 

BESKRIVELSE: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 tokomponent vådrumssystem til gulve i vådrum 
består af: 
 
- Ca. 35g 1-komponent primer/m2, Schönox KH 3636 blandet med vand i 

blandingsforholdet 1:5. 
 

- forstærkning af ind- og udvendige hjørner, rør gennemføringer, overgange 
m.m. med:  

 Tætningsbånd, WetStop KL 3797 

 Afløbsmanchet, WetStop MG 3646 

 Indvendige hjørne, WetStop PC 6347 

 Udvendigt hjørne, WetStop PC-E 6348 

 Rørmanchetter, WetStop MP 6380 el. 6382 
       Forstærkninger, afløbs og rørgennemførings tætningsbånd monteres i et 
       lag Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 

 

- ca. 1750 g membran/m2, 2-komponent fugefrit vandtæt lag Schönox 2K-DS 
Rapid 3666/67 dispersionsbinder (kvarts, aluminatcement og cement, 
portland-, kemikalier) Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 påført af to gange til 
en samlet tørfilmlagtykkelse på mindst 1 mm. 

 

- et lag keramiske fliser nedlagt i en elastificeret, cementbaseret mørtel 
(Schönox Fliseklæber) 

 

- fugning i indad- og udadgående hjørnesamlinger, langs gulv/væg og 
loft/væg samt omkring rørgennemføringer med en elastisk fugemasse 
(Schönex SMP 3580/88 eller Schönex Sanitary Silicone 4083/96) og i 
øvrigt på fladerne med en elastificeret, cementbaseret fugemørtel 
(Schönox Fugemørtel). 

 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder 
kravene i MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbeklædninger til 
vådrum, MK 7.00/011. 
 
Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder 
endvidere kravene i Nationalt Anneks til ETAG 022 - Vandtætningssystemer til 
gulve og/eller vægge i vådrum af 2009-05-14 til brug på fugtfølsomme og 
ikkefugtfølsomme underlag med eller uden revner 
 
GODKENDELSE: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til gulve i vådrum godkendes i 
henhold til BR2015, kap. 4.5, stk. 5 anvendt på gulvkonstruktioner, der 
indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, wc-rum med 
gulvafløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af 
rummet.  
 
 
 
 
 

http://www.sika.dk/
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Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med SBI-

Anvisning 252 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af hele afsnit 3 
”Gulvkonstruktioner”: 
 
a. Gulvkonstruktionen skal endvidere udføres i nøje overensstemmelse 

med SBI-Anvisning 252 Vådrum, afsnit 3.1.4 tabel 3 ”Kombinationer af 
gulvkonstruktioner og vandtætningssytemer”  
 

b. SBI-Anvisning 252 Vådrum, afsnit 3.3.2 tabel 4 ”Træbjælkelag og 
Undergulve” om pladematerialer og -tykkelser og understøtnings- og 

fastgøringsafstande” i forbindelse med MK-godkendte 
flisebelægninger. 
 

c. udførelsesvejledninger for gulvkonstruktioner, som er MK-godkendt til 
brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger. 
 

2. Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er 
godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag. 
 

3. Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med 
Arbejdsanvisning for ”Vådrumssikring med Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 
af dato 2012-12-11 fra Casco Byglim A/S”. 

 
KONTROL: 

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 forbliver i overensstemmelse med 

analyserapport, Sags nr.: 0405/571950 A og henholdsvis B af dato 2013-
12-19 fra Teknologisk Institut.  
 

2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 
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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 

Vægbeklædning til vådrum.  

 

Betegnelse: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 
vådrumssystem til vægge i vådrum 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 

SIKA DANMARK A/S  
Hirsemarken 5 
3520 Farum  
Telefon 48 18 85 85 
Internet www.sika.dk 
 
MÆRKNING: 

De materialer, som medgår til opbygning af 
gulvbelægningen, skal leveres i emballage, 
der er mærket med betegnelse i 
overensstemmelse med godkendelsens 
BETEGNELSE. 
 
BEMÆRKNINGER: 

I. Der er med godkendelsen taget stilling 
til vægbeklædningens anvendelse på 
steder, hvor påvirkningerne antager et 
omfang, som er vanligt i boliger. 
 

 
 

 

BESKRIVELSE: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 tokomponent vådrumssystem til vægge i 
vådrum består af: 
 
- Ca. 35g 1-komponent primer/m2, Schönox KH 3636 blandet med vand i 

blandingsforholdet 1:5. 
 

- forstærkning af ind- og udvendige hjørner, rør gennemføringer, overgange 
m.m. med:  

 Tætningsbånd, WetStop KL 3797 

 Afløbsmanchet, WetStop MG 3646 

 Indvendige hjørne, WetStop PC 6347 

 Udvendigt hjørne, WetStop PC-E 6348 

 Rørmanchetter, WetStop MP 6380 el. 6382 
       Forstærkninger, afløbs og rørgennemførings tætningsbånd monteres i et 
       lag Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 

 

- ca. 1750 g membran/m2, 2-komponent fugefrit vandtæt lag Schönox 2K-DS 
Rapid 3666/67 dispersionsbinder (kvarts, aluminatcement og cement, 
portland-, kemikalier) Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 påført af to gange til 
en samlet tørfilmlagtykkelse på mindst 1 mm. 

 

- et lag keramiske fliser opsat i en elastificeret, cementbaseret mørtel 
(Schönox Fliseklæber) 

 

- fugning i indad- og udadgående hjørnesamlinger, langs gulv/væg og 
loft/væg samt omkring rørgennemføringer med en elastisk fugemasse 
(Schönex SMP 3580/88 eller Schönex Sanitary Silicone 4083/96) og i 
øvrigt på fladerne med en elastificeret, cementbaseret fugemørtel 
(Schönox Fugemørtel). 

 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til vægge i vådrum opfylder 
kravene i MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbeklædninger til 
vådrum, MK 7.00/011. 
 
Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til vægge i vådrum opfylder 
endvidere kravene i Nationalt Anneks til ETAG 022 - Vandtætningssystemer til 
gulve og/eller vægge i vådrum af 2009-05-14 til brug på fugtfølsomme og 
ikkefugtfølsomme underlag med eller uden revner 
 
GODKENDELSE: 

Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 vådrumssystem til vægge i vådrum godkendes i 
henhold til BR2015, kap. 4.5, stk. 5 anvendt på skeletvægge eller element-
vægge med gipskartonplader, fibergipsplader eller kalciumsilikatplader, som er 
egnet som underlag for vådrumssystemer i baderum, wc-rum med gulvafløb og 
andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Væggene skal udføres i nøje overensstemmelse med: 

http://www.sika.dk/
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a. SBI-Anvisning 252 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af hele 
afsnit 4 ”Vægge” 

 
b. SBI anvisning 252 Vådrum afsnit 4 ”Vægge” iht. tabel 8 og 9 der 

angiver sammenhørende pladetykkelser, stolpeafstande og 
skrueafstande, samt opstillingsvejledninger for vægsystemer, som er 
MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte 
flisebeklædninger.  

 
c. SBI anvisning 252 Vådrum afsnit 4 ”Vægge” iht. tabel 6 og 7 

”Kombinationer af vægkonstruktioner og vandtætningssystemer” i 
forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger for vandtætteplader  

 
2. Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, 

som vender bort fra det våde rum. 
 

3. Opsætningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med 
Arbejdsanvisning for ”Vådrumssikring med Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 
af dato 2012-12-11 fra Casco Byglim A/S”. 

 
KONTROL: 

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. Schönox 2K-DS Rapid 3666/67 forbliver i overensstemmelse med 

analyserapport, Sags nr.: 0405/571950 A og henholdsvis B af dato 2013-
12-19 fra Teknologisk Institut.  

 
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 
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