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LUX Elements VK

LUX Elements VK uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och BBV, Bygg-
keramikrådets Branschregler för våtrum.

Systemet är testat och godkänt av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. LUX Elements VK används 
som tätskikt bakom kakel och klinker på väggar i våttrymmen i bostäder och utrymmen med liknande be-
lastning.

Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet ska vara större än 1 000 000 s/m. LUX Elements 
VK har ett ånggenomgångsvärde på ca 3 400 000 s/m.

Material
LUX Elements VK är en konstruktion bestående av:

•	 Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt av duktyp.

•	 Förseglingsband och rörmanschetter

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV. Det 
är konstruktionen som är godkänd, därför ska ingen produkt bytas ut.

Förseglingar
Där rörelser kan uppstå, t.ex. vid materialövergångar, vägg-vägg-vinkel och rörgenomföringar ska tätning 
utföras med avsett förseglingsband alternativt rörmanschett.

Infästningar
Skruvinfästningar ska göras i massiv konstruktion, dvs reglar, betong eller särskild konstruktionsdetalj. 
Hålet fylls med våtrumssilikon innan plugg och skruv monteras. 

Underlag
Innan arbetet med montering av tätskikt påbörjas, kontrollera att förarbeten och underlag är rätt utförda 
och att de uppfyller kraven enligt BBV:

•	 Underlag och material ska inte ha en temperatur under 10°C

•	 Håligheter och sprickor i underlaget, t.ex runt rör och i vägg-väggvinkeln ska spacklas innan 
tätskikt appliceras

•	 Befintliga ytbeläggningar, såsom våtrumsmatta, tapet och färg ska avlägsnas

•	 Underlaget ska inte innehålla fukt överstigande 85% RF
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Vägg
Betong ska vara minst 3 månader gammal. Sprickor, håligheter och ojämnheter ska spacklas, med därför 
avsedd produkt. Eventuell cementhud ska avlägsnas.

Puts ska vara av typen kalkcementputs, och ytjämnheten motsvara struktur 2-3 i Hus AMA.

Komponenter
LUX ELEMENT VK  Byggskiva med fabriksmonterad tätduk
DRY-DBV 120mm  Tätremsa 
DRY-DBDZM 10-28mm Rörmanschett
DRY-ASK   Cementbaserat enkomponentslim
COL-MK   Monteringslim
COL-FLEX  Fästmassa

Mjukfogar
För rörelsefogar i ytskiktet ska fogmassa avsedd för mjukfogar i våtutrymmen användas. Byggtekniska 
rörelsefogar utförs normalt i ytskiktet vid materialövergångar i underlaget och i nyproduktion där risk finns 
för rörelser i underlaget. 

Kontroll
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till 
beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrums-
ansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskikts-
systemen överlämnas till beställare och nytt-
jare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av 
kvalitetsdokument och monteringsanvisning 
för det av Byggkeramikrådet godkända tät-
skiktssystemet arkiveras för egen dokumen-
tation och för att kunna uppvisas i samband 
med kvalitetsöversyn.

Skötselråd
Skötselanvisningar för keramiska vägg-
beklädnader och golvbeläggningar kan 
rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselan-
visningar framgår även i Byggkeramikhand-
boken.
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Zonindelning



Enkla att kapa                            Enkla att m
ontera                                      

Kniv: Vid kapning med kniv läggs ett snitt igenom duk 
och armering. Bryt sedan.

Stående montage på reglar: Vid c/c 600 används 
20 mm och vid c/c 300 används 12 mm LUX ELEMENT VK.

Stående och liggande montage: Det finns, för materialet speciellt framtagna brickor. Skivan skall skruvas med 
6-8 skruv/kvm. Skruva i skivskarvarna såsom bilderna visar, då håller/täcker varje bricka två skivor. 

Tätning av skarvar: Tätning av skarvar och genomföringar utföres med DRY-DBV, tätremsa och DRY-DBDZM 
rörmanschett. komponeneterna monteras i DRY-ASK cementbaserat enkomponentslim. Åtgång ca. 0,2 kg per lpm.

Keramiken monteras i COL-FLEX fästmassa.

Sticksåg: Vid användning av sticksåg rekommenderas 
ett vågformat sågblad. Detta blad skär igenom skivan 
och gör att det inte lossnar en massa kulor. 

Fogsvans: En uttjänt fogsvans kan med fördel 
användas vid kapning. 

Liggande montage på reglar: Vid c/c 600 används 
20 mm och vid c/c 450 används 12 mm LUX ELEMENT VK. 
Skivorna skall monteras med förskjutna skarvar, 
generalskvarvar får ej förekomma. Liggande skarvar 
skall alltid limmas med COL MK. Limmet läggs i en 
obruten sträng. 

Klart för plattsättning.  
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Alla skivskarvar, inner- och ytterhörn skall tätas 
med DRY-DBV tätremsa och DRY-ASK lim.


