Godkendelse
MK 7.32/1462
Udstedt:
Gyldig til:

2016-07-01
2019-07-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vægbeklædning til vådrum.

Betegnelse:

GODKENDELSESINDEHAVER:
Fibo A/S
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal
Telefon +47 38 34 33 00
Telefax +47 38 34 33 11
E-mail ordre@fibosystem.com
Internet www.fibo.com

BESKRIVELSE:
Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum består af:

AGENT/FORHANDLER:
A. Rindom A/S
Gammelager 3
2605 Brøndby
Telefon 43 96 22 11
Telefax 43 63 17 24
E-mail rindom@rindom.dk
Internet www.rindom.dk

Fibo vandtæt plade beklædning
til vægge i vådrum
-

træskelet af mindst 48 mm × 98 mm træstolper med en indbyrdes afstand
på 600 mm og fastgjort til underlaget med skruer egnet til underlaget, og
mindst 48 mm × 98 mm løsholter med indbyrdes afstand på 800 mm og
fastgjort til stolperne og underlaget med skruer

-

0,2 mm polyethylenfolie opsat på væggens skelet i den våde zone

-

Fibo Baderumspanel, som er en 10,2 mm tyk plade af krydsfiner, der på
begge sider er beklædt med højtrykslaminat, opsat på polyethylenfolien og
fatsgjort til træskelettet med 35 mm skruer pr. 200 mm
Panelerne er forsynet med Aqualock fer og not som anvendes ved
pladesamlinger. I indvendige og udvendige hjørnesamlinger anvendes
specialprofiler til samling af pladerne. Alle plade- og hjørnesamlinger fuges
med silikonefugemasse

MÆRKNING:
De materialer, som medgår til opbygning af forsegling omkring rørgennemføringer og langs gulv med
vægbeklædningen, skal leveres i
silikonefugemasse. Rørgennemføringer skal desuden udføres med
emballage, der er mærket med betegnelse i
gennemføringsbøsninger
overensstemmelse med godkendelsens
Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum opfylder kravene i MK
BESKRIVELSE
prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger til vådrum, MK
BEMÆRKNINGER:
7.00/012.
1. Der er med godkendelsen taget stilling
GODKENDELSE:
til vægbeklædningens anvendelse på
steder, hvor påvirkningerne antager et Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum godkendes i henhold til
omfang, som er vanligt i boliger.
BR2015 afsnit 4.5 stk. 5 anvendt i baderum, wc-rum med gulvafløb og andre
vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.
2. Godkendelsen erstatter den tidligere
MK-godkendelse med:
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
– samme sagsnummer
– udstedelsesdato 2013-07-15
Opsætningsarbejdet skal foregå i nøje overensstemmelse med anvisningerne i
”Fibo - monteringsanvisning for Fibo 10,2 mm baderumspanel” fra Rindom A/S.
– udløbsdato 2016-07-01
KONTROL:
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:
1.

vandtætheden af Fibo baderumspanelet samt pladesamlinger

2.

at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.
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ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk

