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Förord 
Ett typgodkännande är ett bestyrkande från en oberoende tredjepart om hur en produkt eller 
system uppfyller kraven i kraven i plan- och bygglagen 8 kap. 4 §. Typgodkännande handläggs på 
RISE av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Typgodkännandeverksamheten på RISE bedrivs 
under ackreditering mot SS-EN ISO/IEC 17065. De provningar som utförs som underlag för 
certifiering utförs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Uppföljande kontroll utförs enligt SS-EN 
ISO/IEC 17020. 

Denna certifieringsregel bygger på gällande föreskrifter och standarder men kan framöver 
revideras för anpassning när nya föreskrifter och standarder införs eller som en följd av 
erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. 
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1 Inledning 
Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för typgodkännande 
av tätskikt för våtutrymme i kombination med installationsprodukter där tätskiktet 
ansluts mot en installationsprodukt. 

Syftet med denna certifieringsregel är att tillgodose behovet av att kvalitetssäkra 
installationer av tätskikt i kombination med installationsprodukter som till exempel 
våtrumskassetter, fördelarskåp, inbyggnadboxar för blandare mm. 

För att få en kombination certifierad ska kompatibilitet mellan installationsprodukt och 
aktuellt tätskiktsystem vara verifierad genom dokumentation, tex provningsrapporter. 

Giltiga typgodkännanden presenteras på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Typgodkännandets omfattning 

Typgodkännandets omfattning kan vara:  

• Ett specificerat tätskiktsystem/manschett och ett flertal installationsprodukter 

som ansluter mot det specificerade tätskiktsystemet/manschetten 

Eller 

• En specificerad installationsprodukt och ett flertal tätskiktsystem som ansluter 

mot den specificerade installationsprodukten. 

 

2.2 Typgodkännandets avsedda användning 

System för tätning av installationsprodukter i våtutrymmen. 

 

2.3 Tätskiktsystem 

Tätskiktssystem verifierade enligt följande europeiska bedömningsdokument kan ingå 
som del i system enligt denna certifieringsregel: 

• EAD 030352-00-0503 Liquid applied watertight covering kits for wet room floors 
and/or walls. Vilket innefattar tex vätskebaserade tätskiktssystem för keramik 
och målat tätskikt. 

• EAD 030436-00-0503 Watertight covering kits based on flexible sheets for wet 
room floors and or walls. Vilket innefattar tex foliebaserade tätskiktsystem för 
keramik, plastmatta som tätskikt bakom keramik och plastmatta som tät- och 
ytskikt. 

• EAD 030437-00-0503 Watertight covering kits based on inherently watertight 
boards for wet room floors and or walls. Vilket innefattar tex skivbaserade 
tätskiktssystem för keramik 
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2.4 Installationsprodukter 

Installationsprodukter är till exempel våtrumskassetter, fördelarskåp, inbyggnadboxar 
för blandare och rörgenomföringshylsa. Installationsprodukter skall vara avsedda för 
anslutning till ett tätskiktsystem avsett för användning i våtutrymme. 

 

2.5 Regeln omfattar inte 

Tätskiktsystem i kombination med väggnära golvbrunnar. 

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan 

Ansökan om typgodkännande ska ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag 
(3.1.1). 

3.1.1 Tekniskt underlag 

Tekniskt underlag ska beskriva systemet och den avsedda användningen. Det innebär att 
det minst ska innehålla:  

• Förteckning över ingående komponenter. 

• Ritningar, produktbeskrivningar och monteringsanvisningar. 

• Provningsrapporter, om provningar redan har genomförts. (se även avsnitt 4.3) 

• Aktuella typgodkännande och/eller prestandadeklarationer (se även avsnitt 4.1 och 4.2). 

• Monteringsanvisningar för hur tätskiktet appliceras på installationsprodukten (se även 
under avsnitt 4.4)  
 

Alla dokument inkl. ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m.m. ska 
vara försedda med benämning eller nummer samt med datum. 

 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrollerar RISE att denna 
certifieringsregel är tillämplig och innehållet i ansökan. Vid oklarheter eller ej komplett 
innehåll klargörs detta med kund innan certifieringsprocessen kan fortsätta. 
Granskningen kan innebära att RISE inte kan åta sig uppdraget, vilket då meddelas till 
den sökande med motivering. 

Den sökande får en bekräftelse att ansökan accepterats. Ett avtal om certifiering är 
därmed upprättat. 

Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den 
sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör. 
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3.3 Utvärdering 

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras systemet enligt det tekniska underlaget 
uppfyller de krav som anges i avsnitt 4, 5 och 6. 
I utvärderingsprocessen utförs undersökningar i den omfattning som kravspecifikationen 
anger. I vissa fall kan tidigare provningsresultat användas vid utvärderingen. Kraven på 
dessa provningar är då bland annat att de ska ha utförts av ett ackrediterat 
provningslaboratorium.  

Vidare kontrolleras att tillverkaren har ett system för egenkontroll som anses uppfylla 
kraven enligt denna certifieringsregel. Detta kontrolleras genom att ett ackrediterat 
kontrollorgan genomför ett inledande besök, vars resultat redovisas i en kontrollrapport. 
I vissa fall kan rapporter från tidigare kontrollbesök för liknande eller snarlika 
produkter/system användas vid utvärderingen. 

I de fall systemet och/eller underlaget visar brister, dvs ej uppfyller kraven, kan 
utvärderingen avbrytas. 

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut. 

 

3.4 Granskning och beslut 

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut 
om certifiering. När beslutet är klart kan ett typgodkännande utfärdas. 

 

3.5 Certifikat 

Typgodkännandet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren 
fortlöpande uppfylls. 

 

3.5.1 Giltighet 

Typgodkännandet utfärdas med giltighetstid på högst fem år. Typgodkännandet kan 
sedan förnyas, se nedan.  

Giltigheten förutsätter att övervakningen av tillverkarens system för egenkontroll sköts 
enligt kontrollanvisningen, se avsnitt 6.  

Typgodkännandet kan enbart åberopas för dom kombinationer av tätskiktsystem och 
installationsprodukter som är fortsatt typgodkända alternativt CE-märkta. Hela eller 
delar av typgodkännandet kan således upphöra att gälla om ingående produkters 
certifiering upphör att gälla. 

 

3.5.2 Förnyelse av typgodkännande 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya 
typgodkännandet. Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan 
typgodkännandet normalt förnyas utan ytterligare åtgärder. En förutsättning är 
naturligtvis att systemet är oförändrad i förhållande till det ursprungliga 
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typgodkännandet eller den senaste revideringen. Att inga förändringar gjorts skall 
intygas av den sökande.  

Om förändringar av systemet planeras, skall ansökan kompletteras med uppgifter om 
detta. Detta kan resultera i att kompletterande bedömningar och/eller provningar 
behöver utföras. I det fallet informeras tillverkaren om detta och får då även prisuppgift 
på detta.  

I bedömningen inför förlängning tar man också hänsyn till de granskningar (besiktningar) 
av tillverkarens egenkontroll som utförts under giltighetstiden. 

 

3.6 Förändringar av typgodkända produkter 

Observera att inga förändringar av det typgodkända systemet får göras, utan att detta 
bedömts och godkänts av RISE. Tillverkaren skall därför till RISE anmäla alla ändringar 
som planeras på det typgodkända systemet. Tillsammans med denna anmälan skall en 
beskrivning av förändringarna samt en komplettering av det tekniska underlaget bifogas. 
RISE gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att typgodkännandet 
skall kunna fortsätta att gälla, efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i 
att kompletterande provningar behöver utföras. I det fallet meddelas tillverkaren om 
detta och får då även prisuppgift på detta. Om resultatet av ändringen innebär att 
typgodkännandet fortfarande kan gälla revideras typgodkännandebeviset med de nya 
uppgifterna. Typgodkännandet behåller sin ursprungliga giltighetstid. 

4 Krav  
Produkter enlig denna certifieringsregel skall ha verifierade egenskaper som möjliggör 
att byggnader och byggnadsverk kan uppfylla kraven i plan- och bygglagen , 8 kap. 4 §. 
Tillämpliga krav enligt plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter framgår av bilaga 
1. Hur egenskaperna skall verifieras framgår av avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3. 

 

4.1 Tätskiktsystem 

Tätskiktsystem skall vara prestandadeklarerade och CE-märkta enligt 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (CPR) 
baserad på något av dom europeiska bedömningsdokumenten listade i avsnitt 2.1. 

För tätskiktsystemet krävs dokumentation i form av:  

• Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) 

• Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik 

• Prestandadeklaration (DoP) 

 

Tätskiktsystem som saknar CE-märkning ska vara typprovade av ackrediterat 

laboratorium. 
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4.2 Installationsprodukt 

För den aktuella installationsprodukten krävs dokumentation i form av  

• Gällande svenskt typgodkännande  

 

Alternativt  

• Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) alternativt omfattas av harmoniserad standard 
(hEN) 

• Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik 

• Prestandadeklaration (DoP) 

För typgodkända eller CE-märkta installationsprodukter ska anslutningsfläns mot 

tätskikt omfattas. 

4.3 Kombination tätskiktsystem och installationsprodukt 

Vattentäthet hos kombination tätskiktsystem och installationsprodukt 

Provningsmetod Krav  

EAD-030352-00-0503 Annex A 
Vid golvmontage  

Kombinationen tätskiktsystem och installationsprodukt 
skall vara vattentät. 

EAD-030352-00-0503 Annex E 
eller F Vid väggmontage. Storlek 
på provobjekt avgör vilken 
metod som kan användas. 

Kombinationen tätskiktsystem och installationsprodukt 
skall vara vattentät. 

EAD-030352-00-0503 Annex B Kombinationen tätskiktsystem och installationsprodukt 
vara tät efter skjuv- och dragbelastning med 2 mm 
deformation. 

SS-EN 13859-1 Annex F Kombinationen foliebaserat tätskikt och förmonterad 
foliefläns skall vara vattentät efter 48 h belastning med 600 
mm vattenpelare 

SS-EN 12317–2 

Används då ytterligare 
kombinationer foliebaserade 
tätskiktsystem och 
installationsprodukt skall 
verifieras, se punkt 3.3.1.5  

Skjuvstyrkan i en 30 mm omlottskarv mm skall vara större 
än eller lika med 330 N/50mm bredd. 

 

4.3.1 Modifiering av provningsmetoder 
Då provningsmetodernas ursprungliga skrivningar inte helt överensstämmer med dagens 

användning av de aktuella produkterna behöver provningsmetoderna modifieras på ett 

fåtal punkter. 
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Modifiering av EAD-030352-00-0503 Annex A 
Om installationsprodukten är avsedd för montering tillsammans med en 

avjämningsmassa ska provningen utföras tillsammans med en avjämningsmassa.  

Torktid hos tätskiktsystemet före provning ska vara enligt tillverkarens 

monteringsanvisning dock max 7 dygn. 

Modifiering av EAD-030352-00-0503 Annex B 
Kombinationen tätskiktsystem och installationsprodukt vara tät efter skjuv- och 

dragbelastning med 2 mm deformation vid enligt EAD-030352-00-0503 Annex B 

 Provkropparna tillverkas enligt skisserna nedan.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spånskiva  

2. Yta som förseglats med ångspärr  

3. Materialet på VVS-produktens fläns  

4. Tätskikt och limningsprodukt 

 

Rengöring och anslutning av tätskikt till installationsproduktens fläns skall göras enligt 

tätskiktstillverkarens anvisningar. Metod för rengöring och applicerade produkter och 

mängder skall redovisas. 

Modifiering av EAD-030352-00-0503 Annex E eller F 
Storlek på provobjekt avgör vilken av provningsmetoderna som kan användas. Den 

dynamiska belastning som beskrivs i provningsmetoden behöver inte utföras. Detta då 

belastningen avser rörgenomföring. 

Provningen skall bestå av 2 x 1 500 besprutningscykler. 
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Modifiering av SS-EN 13859-1 Annex F 
Ett tryck av 6 000 Pa (600 mm vattenpelare) används under provningen. Provningen 

startas 7 dygn efter skarven är tillverkad. 

Tiden mellan provberedning och provning förvaras proverna i ett konditionerat utrymme 

med standardklimat (23 ±2 °C / 50 ±5% R.F.). 

Minst två provkroppar skall tillverkas och provas. 

För att lättare upptäcka läckage kan vattnet färgas med ett färgämne som inte påverkar 

vattnets inträngningsförmåga (till exempel 0,05% eosin) 

Modifiering av SS-EN 12317–2 
Om vattentätheten hos kombinationen foliebaserade tätskiktsystem och 

installationsprodukt har verifierats med hjälp av provning enligt EAD-030352-00-0503 

Annex A, E eller F kan ytterligare kombinationer (dvs ytterligare foliebaserade 

tätskiktssystem i kombination med provad installationsprodukt) verifieras genom att 

prova skjuvvidhäftningen hos tätskiktskonstruktionen mot installationsprodukten. 

Minst 5 provkroppar tillverkas och provas enligt SS-EN 12317–2. 

Provningarna tillverkas och provas i enlighet med följande modifieringar: 

Provkroppar tillverkas av samma material som 

installationsprodukten och med tätskiktsfolie och folielim som 

ingår i tätskiktskonstruktionen. 

① Material från installationsprodukt 

② Limmad/överlappad area (50 x 30 mm) 

③ Tätskiktsfolie 

Rengöring och anslutning av tätskikt till installationsprodukten 

skall göras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar. Metod för 

rengöring samt applicerade produkter och mängder skall 

redovisas. 

Efter provberedning förvaras proverna i ett konditionerat 

utrymme (23±2°C/50±5% R.F.) under sju dygn, därefter utförs 

dragprovningen. 

Proverna spänns in i dragprovningsutrustningen med klämmor 

som är 50 mm breda. 

För att undvika kanteffekter vid dragprovningen görs 

tätskiktsfolien 80 mm bred. De överskjutande kanterna viks bakåt under 

dragprovningen. 

Maxkraft och brottyp registreras under provningen. 

2

3

1
5
0

 

2
0

0
 

50 

80 

1
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4.4 Krav på dokumentation 

Kombination tätskiktsystem och installationsprodukt måste entydigt kunna definieras 
(se även under 3.1.1) 

Tillhörande handlingar skall innehålla sådan information att de ger förutsättning för att 
installation och handhavande kan ske på ett korrekt sätt. Montagebeskrivning skall 
motsvara montage enligt provningsrapporter. 

 

4.5 Krav på märkning 

Innehavaren av certifikat har rätt att märka systemet som omfattas av typgodkännandet 
med RISE certifieringsmärke för typgodkännande och att använda märket vid 
annonsering eller reklam för systemet. 

Systemet skall förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad 
monteringsanvisning eller datablad som beskriver systemet och omfattar: 

- Innehavare 

- Systemets typbeteckning  

- Typgodkännandets nummer  

- Boverkets inregistrerade varumärke. t 

- RISE ackrediteringsnummer, 1002 

- Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

 

Ytterligare regler för användande av RISE certifieringsmärken framgår av 
”Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och märken” (dok 18600) 

 

4.6 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5 och Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000. 

5 Tillverkarens egenkontroll 
Tillverkaren/leverantör av typgodkänd kombination tätskiktsystem och 
installationsprodukt skall ha en egenkontroll som säkerställer att kraven på 
kombinationen tätskiktsystem och installationsprodukt i denna certifieringsregel 
fortvarande är uppfyllda. Egenkontrollen skall beskrivas i en kontrollanvisning. 

Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att 
säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav. Provtagningsplan ska ange 
provtagning, aktuella provningsmetoder samt åtgärder i händelse av underkänt resultat 

Tillverkaren skall granska produkter före leverans med avseende på mått, utförande och 
kvalitet. 
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Därutöver skall en stickprovsmässig slutkontroll ske av färdiga produkter där relevanta 
funktioner och egenskaper skall verifieras. 

Den stickprovsmässiga slutkontrollens omfattning skall anpassas efter produktionens 
volym, leveranser etc. 

6 Övervakande kontroll 
Kontrollorganet ska vid besök kontrollera att den av tillverkaren/leverantören beskrivna 
egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra provuttag på certifierade produkter. Se 
RISE Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000. Den övervakande kontrollen skall 
beskrivas i en kontrollanvisning 

 

6.1 Tätskiktssystem 

Tätskiktssystem omfattas av årlig övervakning av egenkontroll för att behålla rätt till 

intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik, utförs av ett anmält 

certifieringsorgan för tillverkningskontroll. 

Produkter som saknar CE-märkning ska omfattas av årlig ackrediterad tillverknings-

kontroll. 

6.2 Typgodkända installationsprodukter 

Typgodkända installationsprodukter omfattas av årlig tillverkningskontroll, utförs av 

ackrediterat kontrollorgan. 

6.3 Kombination tätskiktsystem och installationsprodukt 

Typgodkänd kombination tätskiktsystem och installationsprodukt omfattas av årlig 

kontroll inklusive provuttag, utförs av ackrediterat kontrollorgan.  

Avtal om övervakandekontroll ska upprättas mellan kontrollorganet och 

tillverkaren/leverantören. 

6.4 Genomförande  

Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos 

tillverkaren/leverantören vid tidpunkter som bestäms av kontrollorganet. 

Kontrollorganet ska vid besök kontrollera att den av tillverkaren/leverantören beskrivna 

egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra provuttag på certifierade produkter.  

6.5 Provning och kontroll 

Produkter tas ut slumpmässigt av kontrollorganet hos tillverkare, lager, arbetsplats eller 

köps i handeln. Provning och kontroll av kombination tätskiktsystem och 

installationsprodukt utförs av kontrollorganet eller under kontrollorganets ansvar enligt 

metod EAD-030352-00-0503 Annex B, modifierad, beskriven i avsnitt 4.3 ovan. 
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7 Generella villkor 
Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000. 

 

8 Historik 
2021-06-06  Certifieringsregel fastställd. 
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Bilaga 1 Krav 
Tillämpliga krav enligt Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap. 4 §  

Krav enligt PBL, 8 kap. 4 §  Tillämpligt 

1 Bärförmåga, stadga och beständighet  

2 Säkerhet i händelse av brand  

3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö x 

4 Säkerhet vid användning  

5 Skydd mot buller  

6 Energihushållning och värmeisolering  

7 Lämplighet för avsett ändamål  

8 
Tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 

 

9 Hushållning med vatten och avfall  

10  Bredbandsanslutning  

11 Laddning av elfordon  

 

Tillämpliga krav enligt BBR-Boverkets byggregler  

Krav enligt PBL  Avsnitt i BBR där krav beaktas 

8 kap. 4§ 3  

6:5331 Vattentäta skikt 

6:5334, 6:9532 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar 

6:9531 Vattenutsatta invändiga golv och väggar 

 

Krav i certifieringsregeln som omfattas av BBR  

Krav enl. BBR Avsnitt i certifieringsregler där krav beaktas 

6:5331 
6:5334,  
6:9531 
6:9532 

Avsnitt 4.1, 4.2 
och 4.3 

CE-märkt tätskiktssystem 
Typgodkänd installationsprodukt 
Vattentäthet hos kombination tätskiktsystem och 
installationsprodukt 
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