
Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan

Beställare Entreprenör Kontaktperson
Friedrich Lossien
Asterngatan 11
233 33  Svedala
E-post: friedrich@indaut.se

Ståhls Vägg & Golvbeklädnader
AB
Lagerhäggsgatan 8
256 68 Helsingborg

Auktnr: 678
Län: Skåne M (Malmöhus)

Roger Ståhl
Tel: 0703450140
E-post: stahls.golv@telia.com

Objekt
Objektadress Astilbegatan 11 Almåsa
Typ av objekt Renovering
Anmälan avser antal våtrum 1
Preliminärt startdatum 2020-07-06
Anmälningsdatum 2020-07-11
Anmälningens id 201240

Utförande
Utförande golv Plastmatta som tät- och ytskikt
Golvfabrikat Tarkett
Golvkonstruktion/produkt Optima 1,5 mm

Utförande vägg våtzon 1 Plastmatta som tät- och ytskikt
Fabrikat Tarkett
Konstruktion/produkt Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Utförande vägg våtzon 2 Som våtzon 1

Avvikelser och kommentarer
Fall inte enligt GVK men uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler
Flytspackling gjordes av anna entreprenör.
Endast lokalt fall i dusch

Information om GVK
Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är en förutsättning
för vårt kvalitetsarbete.

Kontrollerna utförs av GVK:s länskontrollanter. Du kan också beställa särskild kontroll genom att kontakta
länskontrollant listad på www.gvk.se. Observera att kostnad för särskild kontroll tillkommer.

Genom att välja ett auktoriserat företag kvalitetssäkras arbetet med ditt våtrum i flera steg.
För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisation har arbetsledare och golvläggare/plattsättare genomgått
specialutbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.

Vid sidan av utbildning och auktorisation av GVK-företaget utvecklar vi våra branschregler SÄKRA
VÅTRUM för godkänt arbete i våtrum. Branschreglerna ställer krav på material och utförande samt de
rätta förutsättningarna för att uppnå våtutrymmen som är säkra mot vattenskador.

Till GVK-företagets förfogande har GVK tagit fram en serie kvalitetsdokument som de kan använda sig av
för att kontrollera och dokumentera förutsättningarna för sitt arbete. Dokumenten är värdefulla för dig som
beställare vid eventuella framtida försäkringsärenden eller vid en försäljning. För att få kopia på
kontrollerna, tala med din kontaktperson på GVK-företaget.

Mer information om GVK kan du läsa om i SÄKRA VÅTRUM eller genom att besöka vår hemsida,
www.gvk.se.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL
Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se


