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Geberit Golvbrunn i kombination med Alfix 
foliesystem 

Innehavare/Utfärdat för 

Geberit AB 
Box 140,   295 22 Bromölla 
Organisationsnummer/VAT nummer:  556672-4745 
Tel: 040-680 89 30 
E-post: order.se@geberit.com  Hemsida: www.geberit.se  

Produktbeskrivning 

Tätskiktssystem för golvbrunn i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Geberit golvbrunn, 
som är typgodkänd enligt Typgodkännandebevis 1312, i kombination med Alfix foliesystem som är avsett för 
golv och vägg. Brunnen har fabriksmonterad tätskiktsfolie för anslutning till tätskiktssystemet.  Vid anslutning 
av brunnens fabriksmonterade tätskiktsfolie till Alfix våtrumsmatta används Alfix 2K Tätningsmassa. 
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett 
endast för ytskikt av kakel/klinker. 

Avsedd användning 

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för avledning av spillvatten och för montering i trä- 
eller betongbjälklag med golvbeläggning av klinker. Golvbrunnen är inte avsedd för väggnära placering. 

Handelsnamn 

Avjämningsmassa:   PlaneMix 60 
Primer:                            PlaneMix Primer 
Lim:  Alfix 2K Tätningsmassa  
Skarvremsa:            Alfix VT-remsa (125 mm x 30 m, tjocklek ca 0,45 mm) 
Tätskiktsfolie:            Våtrumsmatta (Alfix Våtrumsmatta, rulle 1 m x 30 m, tjocklek ca 0,4 mm) 
Brunn:                        Geberit golvbrunn med fabriksmonterad tätskiktsfolie, art. nr 154.050.00.1 och  
 154.053.00.1.  

Godkännande 

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
 

Vattenutsatta invändiga golv och väggar    6:9531  

Tillhörande handlingar 

Geberit Installation Manual för Golvbrunn, daterad 05-2018, 8 sidor (avsedd för installatören) 
Geberit Installation Manual för Golvbrunn, daterad 05-2018, 4 sidor (avsedd för kakelsättaren) 
ALFIX Våtrum, Tätskikt med Alfix folie system, daterad 11-2017 
ALFIX, Våtrum, Försegling mot golvbrunnar, daterad 06-2018 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal:  210-16-0160. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  Geberit AB, fabrikskod ”A” 

Märkning 

Systemet skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på produkt, förpackning och/eller 
dokumentation och omfattar: 

Innehavare/Distributör 
Produktens typbeteckning 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Typgodkännandets nummer 
Godkännandeorgan / Kontrollorgan 

Geberit AB 
Se under punkt: Handelsnamn  
t 
1002 
SC0364-16 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport ETz 5P08530 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE Research Institutes of 
Sweden AB),  Rapport 7F002864 från RISE och Typgodkännandebevis 1312 från Kiwa Sverige AB. 

Kommentarer 

Golvbrunn tillsammans med tätskikt är provat enligt ETAG 022 Annex A. 
Detta godkännande förutsätter att golvbrunnens Typgodkännandebevis 1312 är giltigt.  
Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2023-10-16. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Johan Åkesson Stefan Coric 
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