
Arbejde med PVC-bekladninger bor udfores under skarpet kontrol af udfarelse og af hendvarkere med svejsecertirikat.
Certillkatet dokumenterer, at de har gennemgeet et kursus og besteet en prove i udforelse af vddrum med PVC,

herunder udf6relse af undergulv med fald og tradsvejsning af bekledninger.
Bygherren bor forlange dokumentation for, at arbejdet er kontrolleret ved udforelse og aflevering, herunder at der er

udfarl slutkontrol af alle udfaldskrav, isar vandtEthed af svejsefuger.

Entreprenoren bor vere tilsluttet en anerkendt, ekstern kontrolordning, som javnligt udtager stikprover af udfort arbejde,
fx Gulvbranchens Vedrumskontrol (GVK). Bygherren bor forlange kopi af entreprenorens anmeldelse til

kontrolordningen. Anmeldelsen dokumenterer, at der er udfort stikprovekontrol, herunder provning af svejsefugers
tethed.

PVC-bekladninger leveret eller udfort af flrmaer, der er tilsluttet Gulvbranchens Vadrumskontrol (GVK), kan paregnes at
oprylde kvalitetskravene anfort i tabel 10.

For entreprenorfirmaer, der er tilsluttet GVK-ordningen, kan det paregnes, at arbejdet udfores af gulvlaggere med
svejsecertifikat. Arbejdet indgar endvidere i en ekstern kvalitetsstyringsordning, som indeberer, at der jevnligt udtages
stikprover af udfort arbejde. Oplysninger om Gulvbranchens bestemmelser for levering, udforelse og ekstern kontrol af

PVC-bekladninger i v6drum fes pe www.qulvbranchen.dk.

4.4.O.2 Ktav til arbejdsstedet
Af hensyn til arbejdets korrekte udforelse og for at sikre et godt resullat skal folgende krav til
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arbejdsstedet vare opryldt:

. Belagningsarbejdet skal ske i lukket og opvarmet bygning.
.Temperaturen i rummel skal under og efter limning ligge mellem 17 og25'C.

. Luftfugtigheden mellem 35 % og 75% RF.
. Porefugtindholdet i stobte underlag me hojsl vare 85% RF.

. Trabaserede underlag ma hojst have et fugtindhold pa 13% trafugt
. Underlaget skal have samme planhed som kraves af de ferdige overflader.

o Der ma ikke vare kraftig trak eller starkt solindfald under arbejdets udforelse.

Forhold i forbindelse med lagning og brug
lnden bel€egningsarbejdet pabegyndes. skal underlaget klargores, herunder skal det kontrolleres, om udfaldskravene til

underlaget er opfyldt.
Ved visse overflader, fx fibergips, kan afstovning/stovsugning vare nodvendig.

Primning skal ske i overensstemmelse med belegnings- og limleverandorens anbefalinger for at sikre en egnet
klebebund. Primeren skal vare tor, inden belagningsarbejdet p6begyndes.

Limning foretages pe fuld flade og i henhold til limleverandorens anvisninger. Ved sugende underlag anvendes
vadlimning. Ved ikke-sugende underlag anvendes teknikker spendende mellem "sen vadlimning" og "tidlig haftlimning".
Kun vanddispergerede akryllime ma anvendes til limning pa flader. Ved detaljer som udadg6ende hjorner, dortrin, opkant
og flanger pe gulvaflob kan der anvendes vandbaserel kontaktlim. Legning af vinylen skal ske inden for en vis tid efter,

at limen er pafort (monteringstiden) for at sikre v6dlimning og dermed den bedste vedheftning. Monteringstiden
alhanger af de materialer, der skal kl€ebes sammen, og af fug! og temperalurforholdene i rummet. Eventuelle limrester

f ernes umiddelbart efter arbejdets ferdiggorelse.

Korrekt friskaring i banesamlinger er vigtig, da limfugen i forste del af limens hardefase ikke vil kunne fastholde
belagningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Leverandorens anvisninger om udforelse af fri-

og sammenskaringer skal folges.

Ved anvendelse af pvc skal folgende krav vare opfyldt:

) Bekladningen skal fuldklebes til gulv og/eller vegge.
. Alle samlinger i bekladningen skal tradsvejses.

. Der skal vare se fe samlinger og rorgennemforinger i bekladningen som muligt.
. Der ma ikke vare samlinger over pladestod i gulv eller vagge.

. Banesamlinger i brusenicher bor undgas.
. Opskaring for samlinger ved lodrette hjomer skal udfores som skrasnit.

. Der ma ikke vare samlinger narmere ved gulvaflob end 200 mm.
. Rorgennemforinger skal udfores vandtette om muligt med bosninger, koblingsdaser etc. se ogsa fiour 27.

Pvc-gulvbelagninger skal fores ubrudt mindst 100 mm op ad vagge og overlappes eller samles med vegbekledning.
Anvendes PVC p6 bAde gulv og veg og svejses samlingen mellem disse, er 60 mm opforing (hulkel) dog tilstrakkelig,

se ogsa afsnittet "EISeI[plCIgi-u!&Mbdqta!.iCI" .

Anvendes andre systemer end PVC til vandtetning af vaggene, skal overlapning vare mindst 30 mm, for overlapninger
udfort med PE-folie dog mindst 50 mm. For at beskytte samlingen mod opsprojt skal breddebekladning og

malebehandling holdes mindst 60 mm over gulv.



Svejsning
Pvc pa gulve og vagge i vadrum skal svejses i banesamlingerne. Svejsning ma ikke foretages, for limen er tilstrekkelig

alhardet, hvilket normalt tager op til et dogn

Til svejsning af banesamlinger anvendes svejsetrad, der passer til den valgte bekladning, dvs. der er anvist af PVC
leverandoren. Svejsningen skal udfores med det korrekle verktoj herunder tradsetter til svejsning i hjorner.

Svejsetemperaturen skal afpasses efter pvc-bekladning og svejsetrad.

Figur 24. Udfrasning for svejsetred i 2 mm pvc-banesamling

Figut 25. Tredsatter til svejsning i hjomer. Efter svejsningen skal teden afskeres i niveau med banemes ovedlade. se
vand og snavs ikke samler sig i og omking svejsefugen. Svejsefuger skal frems$ glatte og ensaftede

4.4.0.3 Tathedskontrol af svejsninger
Utatte sve.isninger er en af de alvorligste, og hyppigst forekommende fejl i forbindelse med vedrum udfort i PVC og

tethedskontrol af svejsningerne bor derfor altid udfores som en naturligdel af egenkontrollen efter endt svejsearbejde.

Figur 26 . Tathedskontrol (vaccuumtest) af langsgeende svejsesamling mellem gulv og vag
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4.4.0.4 Eksempler pi udforselsdetaljer.

Svejsefuger skal, ved savel ind-som udadgaende hjorner, udfores med skrasnit i den opbojede belegning. Ved
rorgennemforinger forkrobles fugen, se tradsvejsning af fugen ikke hindres af rargennemforingen.
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Figur 27: Hjornesvejsninger og svejsning ved rorgennemforing i elastiske gulvbelagninger.

Afstanden mellem ror og veg skal vare mindst 30 mm, og gennemforingen skal udfores med en vandtat bosning, der
er beregnet til PVC-belaegning.

Ved renoveringsarbejde kan der vare situationer, hvor eksisterende rsr mA bibeholdes. I sddanne tilfalde skal skal
afstanden mellem ror og vag vare mindst 60 mm, for faldstammer dog mindst 100 mm. Rsret inddakkes med en 60

mm hoj pvc-manchet, som trSdsvejses.

Overgangen mellem gulv og veg.
Overgangen mellem gulv og veg skal vere vandtat. For PVC belagninger beyder dette, at gulvbelagningen skal fores
ubrudt op ad vaeggen i en hulkehl. Er vagbekledningen ogs6 udfort i PVC, kan samlingen mellem gulv og veg udfores

med en svejsning, med en hulkehlhojde pA min 60 mm. udfores samlingen mellem gulv og vag ved en
"overlapssamling" skal hulkehlems hojde vere min 100 mm. Se ogs6 figur 5 og 6.

WC.Ww

grWtg

]M&ttxn

ruWq
W

Figur 28: Eksempel pit PVC-vagbekladning pit skeletuag og PVC-gutvbelagning pd undergulv af plademateiale,
begge med spAnplade som undeflag. Gulvbelagningen er i det viste eksempel faft 60 mm op ad vaggene (svarende til

minimumskravet) og er samlet med PVC-bekladningen pA vaggene ved trtdsvejsning.
cutv 6{9O , Ves ividzone qM&,Veg ifugtig zone$@{&
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Figur 29: Eksempel pA PVC-vagbekladning pd skeletuag med gipsplader og PVC-gulvbelagning pd undergulv af
spitnplade. Vagbekladningen ovedapper gulvbelagningen med 50 mm. Samlingen er klabet. Gulvbelagningen er her
f aft 1 50 mm op ad vagge, sd samlingen kommer til at ligge 100 mm over fardigt gulv. Herued beskyffes den klabede
samling mod opsprajL lnden monteing af vagbekl*dning er der udspaftlet mellem gulvbelagning og vag for at opnd

en lavn overgang.
Gutv*{B(9 , Vag ivddzonef*W$, Vag ifugtig zoneCb@(b

Tilslutning af PVC-belagninger til gulvaflob.
Bygningsreglementet kraver entydigt at "Gulve og gulvbelagninger, herunder samlinger, tilslutninger, ror-

gennemforinger og lignende skal vere vandtatte" (BR15 S4.5 stk5,2). For at sikre, at dette krav opfyldes mi der i

v6drum, hvor gulvbelagningen er PVC, kun anvendes aflsb der er godkendt til vinyl, med en MK-godkendelse.

Efterfolgende nogle eksempler pA tilslutningen af pvc-belagninger til gulvaflob p6 undergulv af traplade. Gulvaflob skal
vare med flanger, der nedfreses i plan med undergulvet og fastskruet til undergulvet. Gulvbelagningen fores ved

opvarmning ned i gulvaflobet og forbindes vandtat til dette ved klabning til flangen og fastspending med klemring i

aflobet. Radius af klemringen bestemmes af gulvbelegningens tykkelse.

Figur 30A" Gulvaflab for gulv med pvc-belagning. Undergulvet er udfaft af 16 mm spdnplade pd kileskdme lagter
udlagt pd undelag af krydsfiner pd aldre trabjalkelag.

Figur 308. Gulvaflsb for gulv med pvc-belegning. Undergulvet er udfart af 19 mm krydsfiner pA stroer med fald mod
gulvaflob pd nyt trabjalkelag .
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Figut 31. Eksempel pe
undetgulvets overside. Pvc-belagningen er bukket 20 mm ned ifaldstammen og fastholdes af klosettilslutningen, som i

det viste eksempel er al lypen 'Multikvik".
GulvOCO

Afslutninger ved dore.
I ligur 32A - 32C ses idor mod tilstodende rum.

Figut 324 Dotuarm med

er afsluttet i niveau med

bundstykke. Dotkarmen er havet og pvc-belagningen loft mindst 20 mm op ad en planke
under bundstykket.

curvlDlDO
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Figur 32A Dofuatm med bundstykke. Pvc-belagningen er fod mindst 20 mm op ad bundstykket og er beskyttet med et

vinkelprofil af rustfit $el e er messing.
GutuOeO



Figur 32C Dstuarm uden bundstykJe eller med bundstykke uden anslag forsanket i plan med gulv i tilstodende rum.
Gulvet i vedrummet er med pvc-belagning pe atetning pe beton, og gulv i tlstodende rum er tragulv pe staer.
Vedrumsgulvet er af hensyn til korestolsbrugere h@vet ved dor og tilsluttet gulv i tlstodende rum (eller forsanket

bundstykke) med dakskinne. Den lodrctte afstand mellem gulvflade ved dor og overside gulvaflob skal vare mindst 30
mm.
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Afgransning af bruseomradel
I flgur 33A -33C ses eksempler pd udforsels detaljer ved forsankede brusenicher.

Figur 33A Gulver l brusenichen er lorsanket 50 mm i fothold til rummets ovige gulv. I brusenichen skal pvc-
belagningen fores mindst 110 mm op ad vaggen.

GulvO(DO



Figur 338 ved forsankninger i vandbelastede omreder skal der udvises sadig stor omhu med svejsearbejdets
udforelse. Sammenskaing mellem pvc-belagning i bruseniche og pvc-belagning pe den ovige gulvflade skal holdes
mindst 100 mm vek fra brusenichen. Figuren viser sammensk@ingsteknik i og uden lor del indvendige hjame i en 50

mm dyb forsankning.
GutvOeO

Figur 33C Gulvet i brusenichen er forsanket 10 mm i fohold til rummets ovrige gulv. Overgangen mellem gulvllademe
er udfoft med en haldning pe 30'. som gor det muligt at lade pvcAulvbelagningen fodsafte ubrudt ned i

niveauspringet. Gulvet er opbygget af 19 mm konstruktionskrydsfrner pe veksler mellem eksisterende bjelker. I
brusenichen er fald mod gulvaflob opbygget med fiberspaftelmasse, og gulvaflobet er havet 3 mm af hensyn til

tiberspaftelmassens mindstetykkelse. For nogle typer pvc kan metoden nodvendiggore et skresnit i belagningens
opbojede del. Gulv O(DO

Montering af pvc pi skrdvagge

min. 10O mm

Figur 34: I rum med skravagge opskares og svejses vagbekladningen efter de viste principper. Opskering og
svejsning folger de rode linjer. Svejsninger skal holdes vak fra hjorner.

Monternig af pvc i vindusnicher
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