
 

 

DEKLARASJON MIKROSEMENT PÅ BADEROM 

 

Mikrosement på bad erstatter kun fliser, og oppbygging av vegger og gulv må gjøres tilsvarende som om 

det skulle vært flislagt. Dvs at det må sikres med godkjente membraner. 

Mikrosement bygger totalt ca. 3 mm , og det må tas hensyn til dette ved plassering og valg av slukrister . 

Mikrosement finnes i flere kvaliteter og med forskjellig oppbygging. 

Den kvaliteten som brukes på bad heter Readymix, og kommer som ferdig mørtel. Den har de egenskapene 

som er nødvendig for bruk på bad i Norge; høy elastitet, trykk- og slitestyrke, samt er totalt vannavvisende. 

Det siste er viktig for å kunne legge mikrosement i våtsonen uten å risikere «wetlook». 

På bad må det alltid legges 2 lag basepuss med armeringsnett før de 2 topplagene med mikrosement. 

Dette er nødvendig for å beskytte membranene og gi tilstrekkelig trykkstyrke på veggen (spesielt på Litex). 

Denne basepussen har samme egenskaper som topplagene, og harmonerer med alle kjente 

«kontakt»membraner . 

Alle materialer må være CE merket. 

Overflatene porefylles og «lakkeres» med 2 komp polyuretan som oftest leveres matt. Badet bør ikke tas i 

bruk før etter en uke; og brukes forsiktig de første 30 dagene. 

Det er slik at alle produkter som brukes på bad i Norge må tilfredsstille de definerte ytelseskravene som er 
gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 17). 
Vi har jobbet mye med å utvikle oppbyggingssystemer og valg av produkter for å kunne være i samsvar 
med dette. Det er i tillegg et krav at produktene er CE- merket. Vi mener også at ISO-sertifisering av 
produsenten er nødvendig for å kunne være trygge på at kvaliteten er stabil og dokumentert. 
Systemet må være enkelt og brukssikkert slik at det ikke oppstår uforutsette problemer. 
 
Dette skrivet er samtidig en samsvarserklæring for bruk av vårt våtromsystem på bad. 
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