
Du bygger. Vi hjelper deg.
Viggo Moen, 

Produkt sjef Byggkeramikk Norden og Baltikum



NAVN/STILLING

▪

48 år fra Fredrikstad
Murer med Svennebrev. 
Arbeidet med fliser og våtrom siden 1990
Jobbet i Norfloor  8 år
Bygg Bedre AS 4 år
Selvstendig 10 år
Fagansvarlig Solid Entreprenør 6 år 
bygget opp flisavdelingen fra 11 til 40 mann
Jobbet  i Mapei 1 år  som produktspesialist
3 år som produkt manager for Norden, Island 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



Fra låve og kjøkkenbenk til 
et av de største selskapene 
innen Mapei-konsernet.

Mapei S.p.A.:
• Etablert i 1937 i Milano av Rudolfo Squinzi.
• Verdens største produsent av lim, fugemasser 

og kjemiske produkter til byggebransjen.

Mapei Nordic:
På Sagstua i Norge ligger:
• Regionalt hovedkontor for Norden og Baltikum
• Internasjonalt FoU-senter samt testsenter for tunell/anlegg
• Konsernets 5. største fabrikk



VÅR UTVIKLING





VÅRE KUNDELØFTER

1 Alltid være 
et skritt foran

2 Være den beste 
leverandøren

3 Bygge gode 
partnerforhold

4 Opprettholde et solid 
finansielt grunnlag

5 Alltid være innovativ

6 Kontinuerlig forbedre vår 
produkt- og tjenestekvalitet

7 Skape et entusiastisk 
og vinnende team

8 Sikre miljømessig 
bærekraftig utvikling

9 Være målbevisste i vår 
søken etter det beste

10 Alltid kommunisere fakta



SMÅ MENNESKER HAR NULLTOLERANSE.
DERFOR HAR MAPEI NULLVISJON.

Sammen bygger vi en 
bærekraftig fremtid



DET ER TRYGT, 
FORSKRIFTSMESSIG 
OG DOKUMENTERT.

NS EN ISO 9001 - Kvalitetsledelse
NS EN ISO 14001 - Ytre miljøledelse
NS EN ISO 45001 - Arbeidsmiljø
EMAS - Miljørapport



INTERNASJONALT 
FOU-SENTER

Byggebransjen er i kontinuerlig endring,
vi ønsker å være i forkant.

12%
av de ansatte jobber 
i forskningssentrene

5%
av omsetningen til 
forskning og utvikling



Du bygger. Vi hjelper deg.
Vi svarer, dokumenterer 
og gir råd – når du trenger det.



Våre systemer og produkter gir deg verdien og 
kvaliteten du søker etter i dine byggeprosjekter.

Din prosjektpartner



Det er alltid noe 
nytt å lære.



MURERE

FLISLEGGERE

ENTREPRENØRER

SEMENTPRODUSENTER

MALERE

GULVLEGGERE

BETONGPRODUSENTER

TAKTEKKERE

DE SOM BYGGER SELV

FOR ALLE SOM BYGGER



PRODUKTER FOR NORDISK KLIMA

Fasade Gulv Byggkeramikk

Bygg og anlegg VanntettingSement- og herde-
plastbaserte belegg

TunnelBetongindustri

Sementadditiver



Dette er Norsk Byggkeramikkforening 

17

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.
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Hva gjør Mapei for at dette skal være enkelt for dere utførende?

• Oppdatert ETA på membran systemet inkl alle nye produkter

• Sintef Teknisk godkjenning for membran systemet 

• Fabrikkskontroll fra Sintef/RI.SE System 2+

• Monteringsanvisning som samsvarer med detaljer og produkter testet 
og godkjent av TKO (Sintef)

• 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



Mapeguard WP 90/140/200 Mapegum WPS Mapeguard  WP 2K Membrane









Mapeguard WP 90/140/200 Mapegum WPS Mapeguard  WP 2K Membrane





§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner
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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



Mapeguard WP Membransystem

• Tilfredstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om 
omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17)





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

Hvor skal membran benyttes:

• I alle våte soner
• Golv, og overgang til vegg, regnes 

alltid som våtsone

• I små våtrom, det vil si rom ≤ 4 
m2, defineres alle vegger som 
våtsone



Våtsoner

• Dersom våtrommet har skrå himling som ligger 
innenfor det området som normalt ville vært 
definert som våtsone, skal også himlingen 
defineres som våtsone

• Mot yttertak og uoppvarmede loft skal det være 
dampsperre

http://bks.byggforsk.no/Figure.aspx?figureId=19255


Våtsoner – TEK 17



Fall

• Fall på gulv mot sluk skal være 
1:100 (10 mm for hver meter)

• Fall på:
• Skjulte flater, f.eks. under badekar

• I nedslagsfelt for dusj 
• Skal være minst 1:50 (10 mm for 

hver halvmeter)



Fall i våtrom



Takk for oppmerksomheten


