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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det 
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och 
grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 
12 av 20 tätskikt läcker fortfarande 

För två år sen lät Länsförsäkringar testa de tätskikt som används mest i 
svenska badrum. Resultatet var nedslående – 17 av 20 tätskikt läckte. Nu 
har resultatet kommit för 2016. Och fortfarande läcker 12 av 20. 
– Resultatet är alltså bättre, men långt ifrån bra, konstaterar Peter Bratt, 
skadeexpert på Länsförsäkringar.  

Vattenskador är den vanligaste skadan i bostäder och beräknas kosta samhället mellan 
sex och tio miljarder kronor varje år. De testade tätskiktsystemen är de som mest 
används i våra villor, radhus och fritidshus när vi bygger eller bygger om våra badrum.  

– Ingen vill vara med om vattenläcka i badrummet, men det är näst intill omöjligt för en 
privatperson att förstå vilket tätskikt som är bra eller inte, eller hur länge det förväntas 
hålla. Med årets test ville vi bland annat ta reda på om tillverkarna har åtgärdat de 
brister som deras tätskiktssystem hade vid det förra testet, säger Peter Bratt.  
 
Länsförsäkringars test är utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under våren 
2016. De är alla branschgodkända, CE-märkta och de vanligaste tätskikten i Sverige.  
 
De tätskikt vi använder i Sverige testas vanligtvis på olika institut runt om i Europa. 
Utifrån de europeiska testerna är det sedan Byggkeramikrådet (BKR) i Sverige som 
avgör vilka system som ska bli branschgodkända.  

– I år läckte 12 av systemen, och 8 av läckagen upptäcktes först efter att tätskikten hade 
tagits bort från provlådan. Hade endast utsidan av provlådan inspekterats så hade de 
läckagen inte upptäckts, konstaterar Peter Bratt. 
 
– Problemet är att de europeiska instituten mycket sällan frilägger tätskiktet från 
provlådan, och då missar de självklart de små läckagen som inte syns på utsidan. 
 
Testerna avslöjar flera svaga punkter. 

– Tätskikten läcker vid skarvar och anslutningar, till exempel vid golvbrunnen.  Oftast 
tar det flera år innan vi upptäcker läckagen i våra badrum, och då är risken mycket stor 
att det hunnit bli en totalskada. Normal livslängd för ett badrum är 25-30 år, och så 
länge tycker vi också att tätskiktet ska hålla, säger Peter Bratt. 

Utöver att något fler tätskikt klarade testerna i år, så är ytterligare en positiv trend att 
flera tillverkare förbättrat och utvecklat sina monteringsanvisningar.  

Tre viktiga tips när du ska bygga eller renovera ditt våtrum: 
• Anlita alltid en certifierad entreprenör 
• Ta reda på så mycket du kan innan du väljer tätskikt 
• Skriv ett avtal med entreprenören, det bästa för dig är att använda 
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De åtta tätskiktsystemen som klarade testet 2016  
 
Företag/Leverantör Tätskiktsystem 
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8 
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014 
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system (VT vF & 

VT gF) 
Byggmax  Byggmax foliesystem för våtrum 
CC-Höganäs Byggkeramik 
AB 

CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3 

Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 
750 

Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System 
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1 
 

I rapporten Test av tätskikt för våtrum 2016 på hittar du alla testade tätskikt. Gå in på  
http://lansforsakringar.se/tatskiktstest  
 

Testerna hos SP är finansierade av Stiftelsen Länsförsäkringars Forskningsfond. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 
Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, 070-162 78 88 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 

http://lansforsakringar.se/tatskiktstest

