
13 av 19 testade tätskikt för badrum läcker
Länsförsäkringar har nu genomfört ett tredje test av tätskikt för badrum som visar att ett flertal av tätskikten läcker. I årets test, som gjorts
tillsammans med Byggkeramikrådet (BKR), läckte 13 av 19 system medan bara 6 tätskikt klarade testerna och håller helt tätt. Det är ett sämre
resultat än förra testet 2016 då det var 8 tätskikt av 20 som klarade testerna.

Varje år upptäcks ett stort antal vattenskador av olika slag. Det innebär stora kostnader som drabbar såväl samhället som privatpersoner, företag och
försäkringsbolag. I förlängningen är det också en hållbarhetsfråga eftersom varje badrum som rivs är klimatpåverkande och varje vattenskada motsvarar 150
mils bilskörning.

– För en vanlig konsument är det närmast omöjligt att veta om det badrum man byggt håller tätt och hur länge det väntas hålla. Vilka fabrikat av tätskiktsystem
som hantverkaren använder vet man som konsument sällan. Läckagen i testet är vanligast vid golvbrunnar och avloppsrör i golv för handfat och toastol. Även
små läckage är allvarliga, ett litet läckage ger stora skador på sikt. I år läckte tyvärr fler tätskikt än vid förra testet, säger Peter Bratt skadeexpert på
Länsförsäkringar.

De testade tätskikten är de som är de vanligaste på den svenska marknaden och alla 19 tillverkare som bjöds in var positiva till att delta i testet. De bidrog med
produkter och erbjöds även in att vara med vid montering och demontering av sina tätskikt vilket de flesta också nappade på. 18 av de 19 testade tätskikten är
så kallade foliesystem och branschgodkända av BKR. Den sista är en plastmatta godkänd av Golvbranschen (GBR).

– Vi bygger allt mer tekniskt avancerade badrum och använder dem på ett mer spaliknande sätt idag. För att klara av de påfrestningarna och uppmuntra till en
positiv utveckling av tätskikten har vi sedan flera år tillbaka varit med och påverkat branschen för att tillsammans med dem få badrummen täta. Enligt BKR
ligger ett motsvarande test som grund för att få ett godkännande av foliesystemen, säger Peter Bratt.

– En viktig del av testet är att demontera tätskiktet i provlådan efter testet. När vi gjorde det upptäckte vi att sju tätskikt hade läckage som inte skulle upptäckts
om bara utsidan på lådan hade inspekterats. När tätskiktstillverkarna testar på andra forskningsinstitut inom EU för att få sitt branschgodkännande är det
vanligt att man inte demonterar tätskiktet från provlådan och då missar man tyvärr många läckage i testerna, säger Peter Bratt.

Tre tips när du renoverar badrum
1. Anlita behöriga våtrumsentreprenörer.
2. Se till att entreprenören väljer ett bra tätskikt.
3. Skriv ordentligt avtal med entreprenören (Hantverkarformuläret 17).

De sex tätskiktsystemen som klarade testet 2019

Företag/leverantör Tätskiktssystem 
Ardex AB Tricomsystem med Ardex 7+8
Bauhaus & Co KB Probau
Finja Finja Tätsystem
LIP Sverige AB LIP Folie system 27
Kiilto AB KeraSafe + Foliesystem
Mira Byggeprodukter A/S Tätskiktsystem SE1

Läs hela rapporten - Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2019. 

Kort om testet
Syftet med testet, som genomförts av RISE, är att se vilka tätskiktssystem som klarar påfrestningarna under 25-30 år, vilket är en normal livslängd för ett
badrum. Testerna hjälper oss att identifiera potentiella svagheter i tätskiktssystemen. Vi ville också ta reda på om tillverkarna har åtgärdat eventuella tidigare
brister och om de utvecklat metoden för själva monteringen, sedan föregående test 2016.

Testet är finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond tillsammans med Byggkeramikrådet (BKR).

Läs mer här om varför vi testar tätskikt, hur testerna gått till och vilka tätskikt som testats. Det finns också en film som beskriver hur vi gått till väga.

www.lansforsakringar.se/tatskikt

Länsförsäkringars pressrum: 
Twitter: @forsakringar

För ytterligare information kontakta:

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, 070-162 78 88

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt
lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. 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.


