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IDAG FINNS ÖVER 40 godkända våtrumssystem som alla ge-
nomgått tester hos Sveriges Provningsanstalt och godkänts
av MVK:s tekniska nämnd. I den tekniska nämnden sitter
representanter från Målaremästarna och Sveriges Färgfab-
rikanters Förening, SVEFF.

– Det är viktigt för slutkunden att färgleverantörer och
entreprenörer samarbetar och tillsammans kvalitetssäkrar
både material och utförande, menar Mats Nilsson, teknisk
chef på Nordsjö och ledamot i nämnden.

VARJE ÅR UTFÖRS ett antal kontroller av de godkända våt-
rumssystemen hos Sveriges Provningsanstalt för att säker-
ställa att materialen fortfarande klarar kraven som ställs.
Under 2006 kommer en besiktningsorganisation att byggas
upp som även ska kontrollera ett antal utförda våtrums-
målningsarbeten ute hos beställarna. 

Inom Måleribranschens våtrumskontroll testas således
både materialleverantörernas system och målerientrepre-
nörernas utförande enligt Målaremästarnas branschstan-
dard. ��

För att våtrummen ska bli snygga och hållbara krävs, för-
utom rätt färgval, även kunniga målare som utför arbetet.
Branschorganet Måleribranschens våtrumskontroll, MVK,
fokuserar därför på tre saker: kompetenta målare, kvali-
tetssäkrade färgsystem och kontroller för ständiga förbätt-
ringar. Tredroppssymbolen är MVK:s logotyp och den an-
vänds av både godkända måleriföretag och färgleverantö-
rer med godkända målningssystem. Leta efter tredropps-
symbolen för kvalitetssäkrad våtrumsmålning!

MÅLARMÄSTARE BO NIMRUP, Falköpings Måleri, som arbetat
med våtrumsmåleri sedan början av 1990-talet berättar:

– Det finns många goda skäl att välja vattentäta vinylbe-
klädnader eller färgsystem. Färgleverantörernas olika yt-
skikt passar för många underlag, ger låga kostnader och är
tacksamt enkla att underhålla. Det finns ett stort urval av
kulörer, mönster och ytstrukturer med små prisvariationer.

Bo Nimrup menar också att målade våtrumsytorna har
stora fördelar jämfört med kakel.

– Problem med fukt i fogar, som ofta uppkommer i kakla-
de våtrum, slipper man helt. Målade system är helt utan
skarvar och innehåller dessutom antimögelmedel. Den må-
lade väggen är lätt att hålla ren och mycket hygienisk. Det
är också enkelt att reparera om det kulle uppstå skador och
det är billigt att måla om när man vill byta kulör.

Bästa sättet att undvika vattenskador i våtrum är att anli-
ta ett företag med kompetent personal och använda kvali-
tetssäkrat material. MVK har därför valt ett enkelt men 
effektivt koncept som innefattar utbildade målare, kvalita-
tiva målningssystem och kontroller för att få ständig för-
bättring.

BEHÖRIGA VÅTRUMSMÅLNINGSFÖRETAG arbetar efter Målare-
mästarnas branschstandard för våtrum. I denna standard
framgår hur utförandeanvisningarna från materialleve-
rantörerna skall se ut, samt hur egenkontroller skall genom-
föras. Alla behöriga företag har utbildade våtrumsmålare. 

Målaremästarna bedriver utbildning inom våtrumsmål-
ning. Utbildningen är en dag lång och är avsedd för såväl
målare som arbetsledare och lagbasar.

MÅLNINGSSYSTEM
ger snygga och täta våtutrymmen 
Renoveringsbehovet i våtrum är stort i Sverige och det är ett område som måste prioriteras fram-

över. En redovisning från Boverket*) visar att det finns ca 1,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

och 700 000 småhus där tätskikt i våtrum och rörinstallationer måste bytas ut.

Här finns en viktig marknad och konkurrensfördelar för de företag som kan erbjuda kunderna 

professionellt våtrumsmåleri. TEXT HANS DAHLIN      FOTO ALCRO

*) KÄLLA: BOVERKET 2003. BÄTTRE KOLL PÅ UNDERHÅLL. KARLSKRONA: BOVERKET.

Leta efter tredropps-

symbolen för kvalitets-

säkrad våtrumsmål-

ning! Symbolen är

MVK:s logotyp och

den används av både

godkända måleriföre-

tag och färgleverantö-

rer med godkända

målningssystem.


