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Bakgrund 
Påpekanden och frågor som inkommer med avseende på Måleribranschens våtrumsregler, 
utförandeanvisningar eller dylikt behandlas senast på nästkommande sammanträde för MVK:s nämnd. 
Om svaret anses vara av vikt för allmänheten eller andra intressenter publiceras det i detta dokument. 
Senast införda kommentar/förklaring placeras överst i bladet. 
 
Min kund vill ha en helt slät vägg i duschrummet. Kan jag bredspackla ytan 
efter att jag har gjort ett fullt VT-system? 
 
Nej. Det finns inga system testade och godkända med bredspackling på godkänd VT yta.  
 
Det finns idag godkända system med slät väv. 
 
Kan jag måla betonggolv i ett duschrum? 
 
Golv omfattas inte av MVKs branschregler. 
 
Vilken skarvremsa skall jag använda på gipsskivor i Våtrum? 
 
Om gipsskivorna är pappersklädda ska du använda pappersremsa då de är bäst kompatibla med 
konstruktion och skivmaterial. Vid andra typer av godkända skivmaterial ska du följa respektive 
leverantörs rekommendationer. 
 
Kan man måla andra ytskikt över det målade systemet?  
 
Ja men enbart ommålningssystem, våtrumstäckfärg godkända av MVK. 
 
Kan man måla väggarna i våtrummet där det sitter gammal matta? 
 
Nej det finns inget godkänt system av MVK för ommålning av matta eller vinyltapet. 
 
Kan man använda kalk- eller silikatfärg i våtrum? 
 
Nej det finns inga kalk- eller silikatfärgsystem godkända av MVK. 
 
Har läst MVKs Branschregler men jag vill ha mer utförligt hur jag skall gå till 
väga när jag skall måla ett våtrum. Vart kan jag få svar på hur jag detaljerat 
skall gå tillväga? 
Tag kontakt med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller. För att ett badrum ska bli 
godkänt enligt MVKs regler måste det vara utfört av en godkänd entreprenör. Godkända entreprenörer 
finns listade på vår hemsida. Vill du ändå göra jobbet själv rekommenderar vi att du tar kontakt med 
en färgleverantör eller en färghandel för att få en Utförandeanvisning. Dessa kan du också finna på 
vår hemsida samt färgtillverkarnas hemsida. 
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Kan jag använda samma tätskikt som jag har under kakelplattorna når jag skall 
måla. 
Nej, använd inga material som inte ingår i målningssystemet. Ett våtrumssystem är testat och godkänt 
i sin helhet. Följ färgleverantörens utförandeanvisning för det aktuella systemet.  
 
Temperatur och målning av våtrum 
 
I Branschreglerna framgår att våtrum kan målas ned till en temperatur om 10 C. Denna 
temperaturangivelse är en anpassning till byggnormerna i AMA men förutsätter orimligt långa torktider 
för spackel etc. MVK rekommenderar att temperaturen är över 15 C för att uppnå normala torktider. 
 
Material och fukttålighet  
 
Materialgruppering med avseende på fukttålighet för att undvika mikrobiell tillväxt enligt SP-rapport 
2005:11. Ej att förväxla med tillåten fukthalt vid applicering av våtrumssystemet. 

1. Betong, lättbetong, oorganisk skiva, glasfiberförstärkt gipsskiva utan kartongklädd yta samt 
ev.annat material. Maximal tillåten relativ fuktighet 90%. 

2. Kartongklädd gipsskiva (ren och torr) samt ev.annat material.. Maximal tillåten relativ fuktighet 
80%. 

3. Smutsig eller fuktskadad kartongklädd gipsskiva, träbaserad skiva, okända material samt 
ev.annat material. Maximal tillåten relativ fuktighet 75%. Rekommenderas EJ av MVK som 
väggmaterial i våtrum. 

 
Kan man använda träpanel under målade våtrumssystem. 
 
Trä är hygroskopiskt och är därför inte ett lämpligt material för ytor i våtrum. Trä påverkas av 
luftfuktighet och temperatur vilket kan leda till sprickor i det målade tätskiktet.  
 
Kan man dra ner det målade tätskiktet bakom klinkerplattorna? 
 
Grundregeln är att målade tätskikt varken är godkända eller lämpliga som tätskikt bakom keramiska 
plattor. 
 
Kan man måla badrummet även om man inte vet hur väggkonstruktionen ser 
ut? 
 
Grundregeln är att väggkonstruktionen måste vara känd för man ska kunna säkerställa att tätskiktet 
uppfyller kraven för klass VT enligt nu gällande branschregler. 
 
Vid ny- och ombyggnation som kräver bygglov är där detta normalt inget problem eftersom 
informationen oftast finns lätt tillgänglig då.  
 
Vid en renovering där det nya tätskiktet ska uppfylla dagens branschregler för vattentäta ytor, d.v.s. 
ytor som utsätts för vattenspolning, måste man veta hur väggen är konstruerad. Om det gäller en 
duschhörna mot både ytter- och innervägg så måste båda väggarna undersökas. Vanligtvis är det 
dock ytterväggen som är mest kritisk. Rådgör gärna med ditt försäkringsbolag om vilka krav de har.  
 
Om man inte vet hur väggkonstruktionen ser ut så måste man öppna väggen, utifrån eller inifrån, och 
titta efter. Vet man inte förutsättningarna så måste man göra en fuktsäkerhetsprojektering 
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Beskriv material och tjocklek på varje skikt i konstruktionen och i vilken ordning de kommer i 
förhållande till varandra, gärna inifrån våtrummet och utåt. Kontakta sedan din färgleverantör för 
fortsatt diskussion kring huruvida din väggkonstruktion är fuktsäkerhetsprojekterad. 
 
 


