
Robust 
Våtromsmembran

Bygg godkjent bad og våtrom

Ferdigblandet smøremembran til tetting av våtrom. 
Vanntett, løsemiddelfri, elastisk membran for innendørs 

bruk til profesjonell tetting av våtrom og andre 
fuktbelastede overflater. Godkjent for bruk i Norge.

Se vår brosjyre for hvordan 
bygge godkjent bad og våtrom

robustnorge.no/brosjyre
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De fleste vannskader i våtrom skyldes utettheter 
rundt gjennomføringer i gulv og vegg, samt man-
glende fall til sluk. Viktige tiltak for å unngå skader i 
våtrom er blant annet kontinuerlige vanntette sjikt, 
tett utførelse rundt gjennomføringer, sluk i gulv og 
fall til sluk, og tilstrekkelig ventilasjon. Vanntett sjikt 
kan være membranprodukter som banemembran og 
påstrykningsmembran. Vanntett sjikt kan også være 
overflatematerialer med dokumentert tettefunksjon 
som vinylbelegg, våtromspanel og våtromsmaling. 

I våtrom skal følgende minst være oppfylt: 
• Rommet skal ha sluk. 
• Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at 

bruksvann ledes bort. 
• Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.

Dersom det oppstår en vannlekkasje i våtrommet, 
er det viktig at vannet gjør minst mulig skade i 
bygningen.

For dusjsone må minst én av 
pre-aksepterte ytelser være oppfylt:
• Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 

0,8 meter 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.

• Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslags-
felt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med 
minimum 10 mm. For dusj hvor det er planlagt 
mulighet for trinnfri dusjsone, jf. § 12-9, begren-
ses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av 
kravet om trinnfrihet. 

• Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det 
vil si også utenfor selve dusjsonen. 

Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk. 
Dersom det oppstår en vannlekkasje i våtrommet, 
er det viktig at vannet gjør minst mulig skade i 
bygningen. 

For våtrom må minst én av 
pre-aksepterte ytelser være 
oppfylt: 
• Fall til sluk på hele gulvet,  

minimum 1:100. 
• Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett 

sjikt på minst 25 mm på alle sider, også mot 
døråpning. 

I en bolig inngår bad, dusjrom og vaskerom i 
begrepet våtrom. Bakenforliggende konstruksjoner 
som kan påvirkes negativt av fukt, skal være 
beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer 
skal ikke svekke tettheten.

1. Gulvet og overgangen til vegg må være vanntett. 
2. Våtrommets vanntette sjikt må minimum dekke 

hele våtsonen, og må i alle ytterkanter nå mini-
mum 25 mm høyere enn overkant slukrist. 

3. Sluk må være tilpasset det vanntette sjiktet 
(membranen) og festet på en slik måte at det ikke 
oppstår bevegelse mellom tettesjikt og sluk. 

4. Vegg i våtrom som regelmessig kan bli utsatt 
for vannsøl, må være vanntett. Dette gjelder alle 
veggflater som er definert som våtsone. Der 
plassering av vindu eller dør i våtsonen ikke er 
til å unngå, er det nødvendig med spesielle tiltak 
mot fuktskader. 

5. Vanntette sjikt må være bestandige mot 
vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk 
belastning og ha tilstrekkelig damptetthet. I 
varmeisolerte yttervegger og tak og i innvendige 
isolerte skillekonstruksjoner mellom varme og 
kalde rom, må det være et luft- og damptett sjikt, 
normalt en egen dampsperre, på varm side av 
varmeisolasjonen. 

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

7. Innebygde sisterner og lignende må monteres i en 
prefabrikkert kassett med vanntette overater 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. Even-
tuelt lekkasjevann må dreneres ut i våtrommet slik 
at lekkasjen raskt blir synlig. 

I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder: 
Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, 
lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fukt-
bestandige materialer. Fuktbestandige overflatema-
terialer vil normalt redusere fare for soppdannelse. 
Soppvekst i fugemasse er vanskelig å unngå. 

• Gulv og eventuelle vegger må ha fuktbestandige 
materialer, det vil si at overflaten må kunne tåle 
en begrenset fuktpåkjenning over kortere tid.

• Sprinkleranlegg utført i samsvar med NS-EN 
12845:2015 eller NS-INSTA 900-1:2013 utgjør 
normalt ingen fare for fuktskader i den tiden 
anlegget ikke er utløst. Slike sprinkleranlegg 
vil derfor ikke medføre krav til fuktbestandige 
materialer. 

Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje syn-
liggjøres. Bygningsdeler med innebygd sisterne eller 
lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasje 
fra installasjonen. Sisterner og lignende må plasseres 
i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller 
i et hulrom med vanntett sjikt. Kassett eller hulrom 
må ha overløp inn i rommet slik at lekkasjevann 
synliggjøres.

NB! For enkelhetskyld og av hensyn til senere 
ominnredning av badet, bør alle veggflater betraktes 
som våtsone. Da står man friere til å gjøre tilpasnin-
ger av badet i ettertid og er sikret et tett bad. Hele 
gulvet skal alltid regnes som våtsone.

Tekniske krav til 
oppbygning av våtrom 
Våtrom og rom med vanninstallasjoner i bolig, inngår bad, dusjrom og vaskerom.
Dusjsone er del av rommet som er avsatt til dusjing. Våtrom skal prosjekteres og utføres 
slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, 
vannsøl, lekkasjevann og kondens. Følgende beskrivelser kommer fra Byggteknisk for-
skrift (TEK17). For mer informasjon: www. dibk.no

NB! Alle Robust produkter som benyttes til tetting 
av bad og våtrom har de teniske godkjenninger som 
er nødvendig for bruk i Norge og Europa.

For å tilfredstille alle krav til godkjent ETA og 
godkjent oppbygning av våtrom må alle produkter 
i Robust Våtromssystem benyttes. Benyttes f.eks. bånd 
og mansjetter fra annen produsent med Robust Våtroms-
membran bortfaller garantien for tetting av våtrom. 
All nødvendig dokumentasjon finner du på robustnorge.no

Kan du gjøre jobben selv? 
For å oppnå riktig kvalitet må alle som skal 
bygge våtrom ha nødvendig kompetanse for 
de arbeidene som skal utføres. I tillegg skal 
det som er gjort dokumenteres. Slik dokumen-
tasjon er vanlig at etterspørres når boenheten 
skal selges. 

Oppussing/rehabilitering av våtrom er i seg 
selv ikke søknadspliktig. Søknadsplikten 
gjelder i hovedsak nybygg, når brannskille 
brytes, når det «tukles» med bærende 
konstruksjoner, ved bruksendring eller ved 
fasadeendring. Dersom arbeidene er 
søknadspliktige (søknad til kommunen) vil 
det bli gjennomført en uavhengig tredjeparts-
kontroll av fuktsikkerheten. 
Ut over dette er det ingen krav til 
«godkjenning» av arbeider innen våtrom. 

For mer info: Fagrådet for Våtrom
www.ffv.no

Minimum krav til våtsone på bad og våtrom

VåtsoneVåtsone

Våtsone

0,
5m

0,5m

1,0m

1,0m

Hele gulvet = våtsone

Dusj/badekar

Min. 50mm
opp på veggen
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Vegg (f.eks. gips)

Rupanel el.

Trebjelkelag

Robust Primer ellerRobust Primer Våtrom
Robust Våtromsmembran

Robust Våtromsmembran

Robust Flislim

Robust Kantlist

Underlag (f.eks. gulvspon)Robust Primer
Robust GulvarmeringRobust Avretting eller Robust HurtigstøpIsolasjon

Varmekabel eller varmerør

RobustMembranbånd

RobustRørmansjett
Flere størrelser

Robust Membranbånd

Flis

Våtromsilikon

Oppbygning av våtrom med flis eller Robust Mikrosement System

Tykkelse på membranDet er ikke krav til tykkelse på ferdig lagt membran, men et anbefalt minimum forbruk av 
Robust Våtromsmembran som skal følges for tilstrekkelig tetting av både gulv og vegg, i og utenfor 
våtsonen. Anbefalt forbruk er 1,5kg/m2. Det er ikke 
krav eller nødvendig å benytte fiberduk i Robust 
Våtromsystem. 

Selvbærende gulvEt stabilt og selvbærende gulv oppnås med å benytte Robust Avretting eller Robust Hurtigstøp 
med eller uten gulvvarme.
Minimum tykkelser:• Robust Avretting: > 25mm• Robust Hurtigstøp: > 45mm

Robust Gulvarmering krampes fast til et primet 
underlag av min. 22mm gulvspon med CC60 bjelkelag. På flytende konstruksjoner med underlag 
av trinnlyd, EPS/XPS, filtduk eller plast etc. må det 
avrettes i min. 3 cm tykkelse armert med Robust 
Gulvarmering. Det er viktig å tape og tette alle skjøter 
(plater og overlapp) slik at avrettingsmassen ikke 
trenger inn i underlaget. Se egne beskrivelser på 
produktene.

Plater og brannskilleDet er ikke noe krav til ubrennbare plater som brannskille, men kravet er at temperaturen fra installasjonen til brennbart underlag ikke skal overstige +80°C. Ved bruk av Robust Avretting i 
kombinasjon med Robust Gulvarmering oppnås et 
ubrennbart skille på 5 mm tykkelse.
Overdekning av varmekabel/rørTykkelsen på en avrettingsmasse, over elektriske 
varmekabler eller varmerør, skal ha en min tykkelse 
avhengig av overflatebehandling. • Keramiske fliser: >5 mm• Parkett, mikrosement, belegg el.: >10 mm

• Vannbåren varmerør: >10 mm

Godkjent tetting av våtromFor komplett og detaljert beskrivelse, se produktdatablad for ”Robust Våtromsmembran”

Denne inneholder gode beskrivelser av bruk med alle produkter i Robust Våtromssystem.

Damptetthet mot yttervegg  og andre kalde romYttervegger i våtrom som har membran på innvendig platekledning, skal ikke ha damp-sperre (plastfolie) mellom isolasjon og inn-vendig platekledning (gips etc.). Dette for åeliminere risiko for kondens i veggen.
På f.eks. gipsplater mot yttervegg og andre kalde rom som soverom, kjellerom, garasjer etc. benyttes Robust Primer Våtrom før påfø-ring av Robust Våtromsmembran for å øke Sd 

verdien (Damptetthet). Nasjonal anbefaling er minimum damptetthet på 10sd meter. Ved bruk 
av Robust Primer Våtrom oppnås en Sd verdi på 79 Sd meter. Robust Primer Våtrom skal kun benyttes på vegg. Se egen beskrivelse.

NB! Det er samme oppbygning mht. tetting av bad 
hvor Robust Mikrosement System skal benyttes 
som ferdig overflate. Men det er viktig at man legger 
membransystemet så jevnt og pent som mulig (spesielt 
hjørner og avslutninger) for finest overflate og færrest 
mulig lag med Robust Mikrosement.

Skann koden med mobilen for film, leggeanvisning, produkt-informasjon og dokumentasjon

KlemringMonteres dagen etter påføring av Robust Våtromsmembran

Slukrist Terskel

Robust SlukmansjettBør være synlig i sluket etter montering av klemring

Robust Våtromsmembran
Robust Våtromsmembran

Fall 1:100

Fall 1:100 Topp sluk til terskel: 25mm

Fallbygning og tetting av sluk

Sluk og riktig monteringDet finnes mange ulike typer sluk som kan monteres frittstående på gulv, langs vegg eller i hjørner. 

Følg leverandørens egne anbefalinger og beskrivelser for rikig montering. NB! Ved legging av mikrosement 

som ferdig overflate på bad, må et nytt sluk monteres i riktig høyde slik at mikrosementen avsluttes mot 

slukrist i riktig tykkelse. Det er viktig å ikke legge Robust Mikrosement for tykt på gulv og rundt sluk.
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Se mer info og film!


