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yftet med branschreglerna är att sä-
kerställa hög kvalitet och lång livs-
längd på målade ytskikt i våtrum. 

Minst 10 år ska livslängden vara för ett yt-
skikt som utförts i ett målningssystem som 
godkänts av MVK. 

utförandeanvisningar

Måleribranschens regler för våtrum om-
fattar kvalitetskontroll i form av egenkon-
troll, krav på ytskikt och utförandeanvis-
ningar.
Varje färgtillverkare med system godkända 

av MVK ansvarar för att sammanställa ut-
förandeanvisningar i enlighet med gällan-
de rekommendationer, berättat Caroline 
Wåhlgren. I branschreglerna anger MVK 
vad en utförandeanvisning ska innehålla. I 
den finns till exempel utförande av anslut-
ningar till befintliga ytor som plastmatta 
och kakel- och klinker. Texten kan använ-
das som mall men det är inte obligatoriskt.

klassindelning

Systemen i Måleribranschens regler för 
våtrum är indelade i två klasser, VT, vat-

genomgångsmotstånd och vara beständiga 
mot alkalitet från betong och bruk.

BBRs råd för ånggenomgångsmotstånd 
är att det ska vara större än 1.106 s/m, om 
man inte vid en fuktsäkerhetsprojektering 
kan visa att ett lägre värde kan användas. 
Boverket har däremot inte definierat krav 
eller testmetod avseende vattentäta yt-
skikts beständighet mot alkalitet.

tio vanliga väggkonstruktioner

Det finns inte något målat våtrumssystem 
som kan uppfylla ånggenomgångsmot-
ståndet 1.106 s/m, konstaterar Caroline 
Wåhlgren, kvalitets- och miljöansvarig på 
Målaremästarna, men genom tester har vi 
visat att målade tätskikt mycket väl kan 
användas i våtrum även om ånggenom-
gångsmotståndet är mycket lägre. Testerna 
utfördes av Sveriges Tekniska Forsknings-
institut, SP, i april 2007.

I maj i år gav vi SP i uppdrag att utföra 
beräkningar för tio olika våtrumskon-
struktioner med målade tätskikt, berättar 
Caroline Wåhlgren. Genom denna fuktsä-
kerhetsprojektering har vi visat att målade 
tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd 
på 10 000 s/m kan användas i vanligt före-
kommande väggkonstruktioner, utan att 
fuktskada uppkommer. För vissa kon-
struktioner ges i rapporten råd för att få en 
fuktsäkrare konstruktion, till exempel ge-

nom byte från trä- till plåtreglar. För andra 
har projekteringen visat att ett för stort 
ånggenomgångsmotstånd kan ge för höga 
fukttillstånd.

SPs rapport finns att ladda ner från Må-
laremästarnas hemsida.

egen fuktsäkerhetsprojektering

I branschreglerna hänvisar vi till dessa be-
räkningar under avsnittet om Fuktsäker-
hetsprojektering, säger Caroline Wåhlgren 
och betonar att de endast gäller för de ma-
terial, dimensioner och förutsättningar 
som använts vid SPs beräkningar.

Om man vill utföra en annan väggkon-
struktion ska fuktsäkerhetsprojektering 
göras för denna, konstaterar Caroline 
Wåhlgren. Beräkningar ska då göras för 
ånggenomgångsmotstånd på både 10 000 
och 200 000 s/m, som är det lägsta respek-
tive högsta värdet för materialgodkännan-
de av MVK.

alkalibeständighet

Branschens erfarenhet var att våra våt-
rumssystem inte har några problem med 
alkalibeständighet, säger Caroline Wåhl-
gren. Efter diskussion med Boverket valde 
MVK att prova beständigheten med SP-
metod 4264. För att ta fram underlag för 
kravställning gjordes test av SP och de vi-
sade att beständigheten mot alkalitet är 
god.

Kraven i branschreglerna är att vidhäft-
ningen får förändras med maximalt 25 
procent mellan åldrat och oåldrat prov 
och att vidhäftningen för ett oåldrat prov 
ska klara minst 0,3 MPa.

nya mvk-godkännande 

under hösten

Eftersom inga tester ännu hunnit komma 
in till MVK rekommenderar vi att man 
vid en nybyggnation kontaktar färgleve-
rantören, säger Caroline Wåhlgren. Man 
ska begära information om huruvida våt-
rumssystemen är testade för ånggenom-
gångsmotstånd och alkalibeständighet 
samt hur testerna utföll jämfört med de 
krav som ställs i våra nya regler.

Under hösten kommer våtrumssyste-
men att testas avseende de nya kraven i 
Måleribranschens regler för våtrum. Fram 
till årsskiftet finns även listan över god-
kända system enligt de gamla branschreg-
lerna tillgängliga på hemsidan. n

källa:
caroline Wåhlgren, kvalitets- och miljöansva-
rig, målaremästarna

mer informtion
http://www.maleri.se/templates/
Article____925.aspx

För målade våtrumssystem måste fuktsäkerhetsprojektering göras.
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måleribranschens 
regler för våtrum
nu är måleribranschen våtrumskontroll, mVk, klara med uppdatering av sina branschre-
gler. dessa har stämts av mot boverkets krav och internationella normer.
AV y vonne brinck

tentätt ytskikt, och VA, vattenavvisande 
ytskikt i enlighet med Boverkets termino-
logi. Här har inte någon förändring skett 
jämfört med de föregående reglerna. Ex-
empel på VT-ytor är väggar i utrymmen 
som ska kunna rengöras med vattenspol-
ning. Väggar i tvättstuga kan förses med 
ytskikt i klass VA. Även för tak i duschut-
rymmen ska klass VA användas.

boverkets byggregler bbr

Enligt kraven i BBR 6:533 ska vattentäta 
skikt bland annat ha tillräckligt stort ång-

Duschning av provväggar med hjälp av dysor.
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Livslängden ska vara minst 10 år för system som 
godkänts av MVK.

f
o

t
o

: 
n

o
r

d
s

j
ö


