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BADETSTUEN

V Å T R O M

Badet er husets tøffeste innerom. Den nakne sannheten om 

badet er derfor at badet ofte er det dyreste rommet å bygge  

i boligen. Ikke minst hvis man bygger badet feil eller bruker 

uegnete materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken 

til skader på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt 

hensyn til materialbruken på badet og andre våtrom.
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MØT VEGGEN  
En ubrennbar og uorganisk vegg sikrer en god 
konstruksjon og ingen bekymringer.

TO SYSTEMER 
En mengde produkter kreves for å lage et 
godkjent våtrom. Norgips har to systemer  
med alt som trengs av produkter: Et folie-
system for rask og effektiv montering  
og et tradisjonelt membransystem.

LIVETS KVELDSBAD  

Behovene våre endrer seg gjennom livet. Men siden det er komplisert  

å gjøre omfattende endringer i eksisterende våtrom bør man tenke 

godt igjennom hva man har behov for ikke bare i dagens bad, men  

også til livets kveldsbad. 

Hvis vegger og mest mulig av sanitærutstyret, ikke minst klosettet  

kan stå på samme sted hele tiden, har man nemlig gode forutsetninger 

for å gjøre fremtidige forandringer på en enkel og rimelig måte. 

Fremtiden kommer ofte fortere enn man tror. 

Ved stell av fremtidige spedbarn kan det være praktisk å ha plass til 

stellebord for eksempel. Og sitter man med tiden i rullestol trenger 

man litt ekstra plass til å snu seg rundt. Her kan man følge de 

dimensjoner og for installasjoner og tilhørende betjeningsareal  

som anbefales i byggteknisk forskrift til det tilgjengelighetsnivået  

man finner nødvendig. 

Badet gir mye å tenke på. En del av et fremtidsrettet blikk er derfor å 

sørge for at badet bygges av fagfolk som vet hva de driver med. Badet 

er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Baderommet 

kan raskt bli unødvendig dyrt om man bygger badet feil eller bruker 

uegnete materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken til skader 

på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt hensyn til materialbruken 

på badet.

AQUAPANEL INDOOR

Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er 

spesielt utviklet for å møte på disse kravene. Platen er laget med en 

kjerne i portlandsement og forsterket med et ytre lag av glassfibernett 

rundt seg. Når en slik plate utsettes for vann har den minimale form-

endringer. Platen beholder sin stabilitet og statiske egenskaper under 

alle forhold. Aquapanel er en relativt ny plate i Norge og har til nå blitt 

brukt i nybygg, men platen er meget godt egnet til rehabilitering.

AQUAPANEL INDOOR®

Stålstender 

Evt. isolasjon
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Våtroms 
konstruksjoner 

Les mer på side 37 og 41

FUKTBESTANDIGE 
BYGGEMATERIALER

Materialer som brukes i fuktige 
rom må være:

• Vann- og fuktbestandige, 
formstabile

• Materialet må ikke gi næring 
for bakterier, mugg eller sopp

• Riktig damptetthet

UTFORMING OG PLASSERING

Byggteknisk forskrift krever også at bygninger utformes slik at man 

unngår fare for sammenstøt og fall. Det innebærer blant annet at man 

må unngå uventede sprang og trinn, for eksempel høye terskler eller 

høydeforskjell mellom gulvet i sanitærrommet og gulvet  

i rommet utenfor.

Det er lurt å tenke på å plassere utstyret slik at rørføringene blir enklest  

mulig. Plasseringen av våtrom må også ses i sammenheng med plan-

løsningen for øvrig. Våtrom og kjøkken bør ligge nær hverandre, enten 

direkte over hverandre i hver sin etasje eller med felles vegg på samme 

plan. Det gir korte rørføringer. Større boenheter bør ha et toalettrom  

i nærheten av inngangen.




