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Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift
(TEK17)
§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.
Preakseptert a.

Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om
dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til
sluket.

  

Den bør være ca 1:50 i dusjens nedslagsfelt og til sluket - om nedslagsfeltet er 35, 80 eller 100 cm fra sluket er
ikke vesentlig

For tilgjengelig våtrom er nedslagsfeltet "aldri" mer enn 35 - 40 cm fra sluket, hvis sluke ligger midt i dusjsonen,
hvis dett er et rennesluk vil det uansett ha ensidig fall - og utsrømningen vil være minimal.

En formulering som anbefaler ca 1:50 i nedslagsfeltet(og gjerne 1:100 på resten av gulvet, som BVN)) er mer
fleksibel - og langt enklere å følge opp.

 

En avgrensing som denne bør ikke ligge inne da den ikke vil fungere tilfredsstillende for annet enn gulvbelegg....og
fliser inntil 20x20 cm - og bør i prinsippet bare være et krav ifm UU og trinnfri dussone 1,6x1,3 m

 

 

 

d. Preakseptert

Ved gjennomføring av rør i tettesjiktet, må man benytte mansjetter tilpasset gjennomføringen og typen tettesjikt.

Dessverre er en del av skadene fortsatt  i overgangen gulv vegg (og i enkelte tilfeller i vertikalt hjørne i dusjsonen),
dessverre pga, godkjente, men dårlige membranbånd (fiberfilt)

Disse vil risse ved setningsskader/feilkonstruksjoner (ved kun 1-2 mm), og burde vært presesiert utført i
butyl/gummi, det samme gjelder slukmansjetter.

 

Innebygde sisterner og lignende må monteres i en prefabrikkert kassett med vanntette overflater eller i et hulrom.
Hulrommets vegger og gulv må ha vanntette sjikt og være kontinuerlig med resten av sjiktet for vegg og gulv der
det er relevant. Eventuelt lekkasjevann må dreneres ut i våtrommet slik at lekkasjen raskt blir synlig.

 

Denne formuleringen er fortsatt ikke konkret nok ift prosjektering, montering og uavhengig kontroll. Dette vil i
prinsippet si at alle løsninger med "safetybag" ikke er godkjente (slik som i dag, men med avtagbar plate fra
baksiden). Men den kan også tolkes som at safetybagen er en del av det vanntette skiktet.

En bedre formulering ville være: innebygget sisterne skal monteres på innsiden av tettesjiket i våtrommet - da ville
andre diffuse løsninger vært borte.

 

Synes for øvrig høringsforslaget generelt sett er meget bra
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