Bransjeregler for nybygg og rehabilitering
BRANSJEREGEL 1: VANNSKADESIKKER UTFØRELSE ETTER TEK17 – Generelt
1.1 Innbygningssisterner:
1.1.1 Lekkasjer skal fanges opp av et vannfast materiale
1.1.2 I rom uten sluk bør det monteres lekkasjestopper med føler i varsling shull
1.2 Kjøkkenbenk og vanntilkoblet utstyr uten overløp i rom uten sluk:
1.2.1 Lekkasjestopper skal monteres ved nybygg og større omgjøringsarbeider
1.2.2 Lekkasjestopper anbefales ved mindre omgjøringsarbeider og utbytting av utstyr
BRANSJEREGEL 2: BRUK AV MONTERINGSANVISNINGER
2.1 Monteringsanvisning
2.1.1 Leverandørens monteringsanvisning skal følges. Hvis monteringsanvisningen ikke finnes i
pakken, kontakt leverandør.
2.1.2Monteringsanvisning til produkt godkjent for bruk i Norge skal foreligge på norsk, svensk eller dansk.
BRANSJEREGEL 3: BRUK AV RØRNORGES KONTROLLPUNKTER
3.1 Kontroller at
3.1.1 åpne rørender er plugget/terset
3.1.2 rør-i-rør-avslutninger er utført med fastpunkter
3.1.3 sluk er lett tilgjengelig
3.1.4 sluk og membran hører sammen
3.1.5 det er membrantettet ved alle rørgjennomføringer i vegg og gulv
3.1.6 membranen ved innbygningssisterne fanger opp evt. lekkasjer og at lekkasjevannet føres
ut på gulv
3.1.7 lekkasjestopper er montert i kjøkkenbenk
3.1.8 lekkasjestopper er montert ved kjøleskap /kaffemaskin m/ vanntilkobling
3.1.9 reduksjonsventil er montert ved utstyr som ikke tåler mer enn 6 bars trykk
3.1.10 trykk- og tetthetsprøving er utført
3.1.11 alle siler er renset
3.1.12 vanntilførsel er sjekket til alle tappesteder

BRANSJEREGEL 4: PRODUKTER GODKJENT FOR BRUK I NORGE
4.1 Kontroller at
4.1.1 dine varekjøp skjer gjennom leverandør/grossist som følger FL-VA/VVS 2016
4.1.2 produkt levert av kunde har forskriftsmessig produktdokumentasjon eller er et anerkjent produkt
BRANSJEREGEL 5: BRANSJEKRAV TIL ROBUSTE LØSNINGER
5.1 Sørg for at
5.1.1 pressfittings kun benyttes dersom rørleggerbedriften har dokumentert kompetanse (kunnskap +
holdninger) fra leverandøren av systemet.
5.1.2 skjøting gjøres fagmessig med gjenger, sveis eller riller der det ikke benyttes pressfittings.
BRANSJEREGEL 6: BILDEDOKUMENTASJON
6.1 Ta bilder av
6.1.1 alle innstøpte og skjulte rør
6.1.2 stikkledninger og bunnledninger
6.1.3 rør i vegger og dekker, gulvvarmerør
6.1.4 rør-i-rørskap før veggen kles
6.1.5 innebygde sisterner før veggen lukkes
6.1.6 oversiktsbilde av føringsveier
6.1.7 slukforing
6.1.8 sluk, rett montert og forsvarlig festet
6.1.9 klamring av vann- og avløpsledninger
6.1.10 trykkprøvingsmanometer påsatt trykk – to bilder med tidsangivelse (start og slutt)
6.1.11 sikring av utvendig kumlokk
6.2 Pass på at:
6.2.1
6.2.2

alle bilder har referansepunkter
alle bilder lagres på prosjekt i minst fem år (reklamasjonstiden)

BRANSJEREGEL 7: DOKUMENTASJON TIL KUNDEN
7.1 Husk å:
7.1.1 levere dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks, DDV, ved overlevering til kunde
www.sikkervanninstallasjon.no/innlogget
7.1.2 legge ved bilder av alle skjulte installasjoner

NB!
•
•

Følg leverandørens anvisninger for rett montasje av fittingsen du bruker!
Husk at forkrommede rør må rilles for å fjerne grader og lage rille på røret ved bruk av pushfittings!

