
Du bygger. Vi hjelper deg.
Viggo Moen, 

Produkt sjef Byggkeramikk Norden og Baltikum



WORLDWIDE PARTNER IN CONSTRUCTION

Mapei er en av verdens største produsenter av lim, 
fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. 

28
Milliarder kroner 
i omsetning

84
Fabrikker i 5 
kontinenter 
og 35 land

5500
Produkter

25000
Tonn blir produsert hver dag

66000
Kunder på verdensbasis

11000
Ansatte

1000
Nye resepter utvikles hvert
år i Mapei-gruppen



Mapei Norden har sitt 
hovedkontor, FoU-senter og 
fabrikk på Sagstua i Nord-Odal.

Hovedkontor, produksjon, distribusjon og FoU

Hovedkontor Sverige, Danmark og Finland

Avdelingskontor

Datterselskaper

Samarbeidspartnere



Dette er Norsk Byggkeramikkforening 
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Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) er en 
bransjeforening etablert av  produsenter og 
leverandører av keramiske fliser, naturstein, lim-
støpe- og fugemasser, våtromsprodukter, verktøy 
og andre tilhørende supplementsprodukter. 



NBKF har de aller fleste leverandørene

som sine medlemmer.  

• Medlemmene dekker

alt fra fliser, naturstein, 

lim, fug, støpemasser  

plater , membraner , 

VVS 

• Hele medlemslisten

finner du her: på vår

hjemmeside.
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https://www.norskbyggkeramikkforening.no/om-oss/medlemmerbedrifter-oversikt


NBKF er bransjens tekniske “ fyrtårn og 

kompetansesenter

• Gjennom snart 35 år har foreningen jobbet

systematisk med å legge et faglig og teknisk 

grunnlag for anvendelse av bransjens mange 

materialer og løsninger.

• Vi viser noe eksempler på skriftlige

informasjon og kurs/ opplæring
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Faktablad-serien

• Over 130 faktablader er 

laget på ulike temaer.

• De ligger fritt

tilgjengelige og  gratis 

nedlastbare fra NBKFs 

hjemmeside.  

• Hvert blad er på 4-6 sider 

med produktnøytral

informasjon
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https://www.norskbyggkeramikkforening.no/teknisk-informasjon/blog-faktablader


Veiledningshefter

Disse heftene går i dybden på 

ulike temaer som:

– Hvordan bygge fall på 

våtromsgolv. 

– Flislagte svømmebassenger

– Bærekraftige konstruksjoner

og miljø med keramiske fliser

• Fritt nedlastbart maeriale
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Boka Alt om flislegging 

• Her finnes oppdatert

dokumentasjon om det meste

innen flisarbeider. 

• Et samarbeide mellom NBKF og 

SINTEF 

• Kan bestilles her:
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https://www.norskbyggkeramikkforening.no/teknisk-informasjon/alt-om-flislegging


NBKF  holder webinarer og kurs

• Webinarene  

annonseres på vår

hjemmeside og 

er gratis  

• Kopi av

presentasjoner

ligger tilgjengelig

på hjemmesiden
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https://www.norskbyggkeramikkforening.no/byggkeramikkskolen/webinar/eksterne-webinarer


Kontakt oss gjerne: 

https://www.norskbyggkeramikkforening.no/
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NAVN/STILLING

Våtrom 
Produktdokumentasjon, 

hva er det ?



Overordnet

• Plan og bygningsloven

www.mapeikurs.no

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker 
opp grensen for et minimum av egenskaper et 
byggverk må ha for å kunne oppføres i Norge.

Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og 
gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle 
kravene.



Feil bruk av Feil produkt på feil sted !!!!!!!



MAPELASTIC

Sementbasert membran
▪ To-komponent
▪ Hindrer inntrengning av klorider og karbondioksid
▪ Fleksibel
▪ Rissoverbyggende ved lave temperaturer (-20°C)
▪ God frostmotstand
▪ Diffusjonsåpen



MAPELASTIC – MARKEDETS BEST DOKUMENTERTE PRODUKT

Kloridinntrenging:
2,52 mm Mapelastic er lik 30 mm betongoverdekning (w/c 0,45)

Karbonatisering:
CO2 bruker 16 år på å trenge gjennom 30 mm betong (w/c 0,5)
CO2 bruker 50 år på å trenge gjennom 2 mm Mapelastic

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.costruzioni.it/principali_committenti&ei=I5nUVKDyPIGlUK7UgtAF&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGfmVHIUe-H-vbRuRHwjar_ensDhQ&ust=1423305328592525
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Hva skal testes og dokumenteres da????



20



21



22







25



26













Hva kan produsentene gjøre for at dette skal være enkelt for 
dere utførende?

Oppdatert ETA på membran systemet inkl alle nye produkter

Sintef Teknisk godkjenning for membran systemet 

Fabrikks kontroll fra Sintef/RI.SE System 2+

Monteringsanvisning som samsvarer med detaljer og produkter testet og godkjent av TKO (Sintef) eller 
Technical Assessment Body

Bruker man alle produkter som er listet i monterings anvisning eller Sintef Teknisk godkjenning så er all 
dokumentasjon av produkter OK.

Og iht oppdaterte krav fra DIBK
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www.mapeikurs.no

















§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner



§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner





44

Annex A kasse
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Annex A kasse
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Annex B skjærestyrke
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Annex F Rørgjennomføringer
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Annex E komplett våtrom
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Våtromstetting

• Hvilken oppgaven har en 
våtromsprimer:
• Å hindre vanndamp i å trenge inn i 

konstruksjonen

• Hvilken oppgave har en 
våtromsmembran:
• Å hindre vann i å trenge inn i 

konstruksjonen



Tetthet

• Et system for våtromsmembran
skal ha en «tetthet», dvs. en 
diffusjonsmotstand (Sd-verdi) på 
min. 10 m. (gjelder i Norge)

• Zp = 50 * 109 m2s Pa/kg

• Vanndampmotstand, Sd-verdi = 
hvor tykt et stillestående luftlag må 
være for å gi samme 
diffusjonsmotstand



Bad 
Alt.1

Opp-
varmet

rom

Bad
Alt.2

Oppvarmet rom

Oppvarmet rom

Bad 
Alt.3

Soverom
Alt.3

Bad 
Alt.4

Soverom
Alt.5

Opp-
varmet
rom

Krav sd 10m

Krav sd 10mKrav sd 10m

Krav sd 10m

Krav sd 10m

Krav sd 10m

Krav sd 10m

Krav sd 10m



Våtsoner – TEK 17



Takk for oppmerksomheten


