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System bestående av Tätskiktssystem i
kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Innehavare

Saint-Gobain Sweden AB
Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna
Organisationsnummer/VAT nummer: 556241–2592
Tel: 08-625 61 00
E-post: kontakt@weber.se hemsida: www.weber.se
Produktbeskrivning
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består
av Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004 i kombination med tätskikt Weber Tec dispersionsbaserat
system avsett för golv och vägg.
Vid tätning mot brunn används weber.tec 1 tätskiktsprimer, weber.tec fiberremsa och
weber.tec 2 tätskiktsmembran.
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
Avsedd användning
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen
Godkännande
Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i
kombination med tätskiktssystem” daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering
Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).
Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning Weber för Unidrain 1001-1004, 2011 med Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem,
daterad 2020-04-26.
Monteringsanvisning Weber Tec Dispersionssystem, daterad 2020-01-16.
Unidrain, Byggvägledning Betongbjälklag | Vätskebaserat, rollat tätskikt VTg och VTv enl. BBV, daterad
2017-06-16.
Kontroll
Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2015-06-24 och övervakas av ett
oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 399-ka-1502. Kontrollorgan: Dancert.
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande
handlingar.
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Tillverkningsställen
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Saint-Gobain byggprodukter AB, Lyttersta, SE-643 92 Vingåker.
Märkning
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad
produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:
På tätskiktets monteringsanvisning:
Handelsnamn
Godkännandeorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Kontrollorgan

Weber
RISE Certifiering
Tec dispersionssystem
SC0759-15
Dancert

På produkt (manschett eller försegling)
Tillverkare
Typbeteckning

Weber
Beteckning

Bedömningsunderlag
Rapport ETk 4P05799-C och FX005945A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport O100106-110711 från RISE
Kommentarer
Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med
branschgodkännandet.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-17.
Giltighetstid
Giltigt till och med 2026-01-25

Marcus Tillman
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