
LK VÅTRUMSKASSETT SAFE är konstruerad med centriskt placerad spilvatten-
stam som separerar varm- och kallvattenrören vilket ger plats för tjockare isole-
ring runt vattenstammarna. LK Valvgenomföring säkerställer en obruten isolering 
genom valv och schaktbotten. 

Bakplanets utformning med en 30 mm fläns runt om säkrar att tätskiktet kan 
anslutas på ett korrekt sätt. Fronten är färdig att montera med samtliga delar 
förmonterade från fabrik. LK Våtrumskassett SAFE är anpassad till branschkraven 
från BBR, GVK och BKR.

• Delad rördragning för VV/VVC och KV
• Ny valvgenomföring möjliggör obruten isolering
• Ny fläns gör att bakplan blir en del av tätskiktet
• Uppfyller branschkraven från BBR, GVK och BKR
• Beräkning av kallvattentemperatur

Den höga prefabriceringsgraden ger ett snabbt och säkert montage på arbets-
platsen. Samtliga våtrumskassetter är märkta med lägenhetsnummer eller annan 
märkning enligt kundens önskemål.

LK Våtrumskassett tillverkas i vår produktionsanläggning i Gävle. Kopplingsdelar 
och rör kommer från LK Universalsystem, godkända och väl beprövade.

Våtrumskassetten 
som klarar kraven

LK VÅTRUMSKASSETT SAFE

Vill du veta mer om våra produkter?
Den aktuella katalogen finns alltid på www.lksystems.se
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Genomtänkta detaljer som  
gör jobbet enklare och säkrare 

OBRUTEN ISOLERING GENOM VALV
LK Valvgenomföring med förmonterad isolering, brandtejp och 
ändtätningar säkerställer en obruten isolering genom valv.

KORREKT ANSLUTNING AV TÄTSKIKT
Bakplanet är utformat så att tätskiktet ansluts mot en 30 mm 
fläns och viks upp mot fotplåt. Schaktbotten tätas för läckage- 
indikering.

DELAD RÖRDRAGNING
Våtrumskassett SAFE är konstruerad med ett helt bakplan och 
centriskt placerad spillvattenstam som separerar rören för varm- 
och kallvatten vilket ger plats för extra isolering.

På varje aktuellt projekt utförs en beräkning på kallvattentempera-
turen så att det finns dokumenterat att modulerna klarar Bover-
kets krav BBR-21 om mikrobiell tillväxt (6:622). Beräkningen är 
verifierad via fullskaletester utförda av Gävle Tekniska Högskola. 


