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Tørre facts

For at få et godt og holdbart resultat, når man benytter Beck & 
Jørgensens vådrumsystem, er det vigtigt at overholde de regler, der er 
gældende for området.

Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende 
Bygningsreglement og tilhørende SBI anvisninger.

I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskingsinstitut eller 
Teknisk Service hos Beck & Jørgensen.

Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandle vægge i vådrum, 
når det drejer sig om fugtig zone. Dvs. at der ikke må malebehandles i 
vådzoner defineret som følger:

1. Vægge i og omkring bruseniche/badekar ind til en afstand af      500 
mm og helt til loftet.

2. Anvendes fastmonterede brusevinger med en minimumsbredde på 
250 mm omkring bruseniche/badekar regnes kun området inden for 
vingen for vådzone.

3. Vægge omkring håndvask, såfremt der er påmonteret armatur med 
håndbruser i en afstand af 500 mm til siderne, 500 mm i højden og 
helt til gulv. 

4. Hele gulvet er at betragte som vådzone. 

5. Små vådrum er at betragte som vådzone dvs. areal mindre end 3,25 
m².

Vådrum er delt i belastningsklasserne L, N og H.

Klasse L: Lav belastning, eksempelvis enfamiliehuse, med få daglige 
bade af kortere varighed.

Klasse N: Normal belastning, eksempelvis tæt-lavt byggeri, 
etageboliger og lignende med flere daglige bade, også af 
længere varighed.

Klasse H: Hård belastning, eksempelvis fælles baderum, storkøkkener 
og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor 
rengøring sker med trykspuling, hedtvandsrensning eller 
skumrengøring.

Som hovedregel må der kun malebehandles i belastningsklasse L og N 
og kun i fugtig zone.

På skeletvægge må der kun malebehandles, når der er benyttet plader, 
der er egnet til formålet, eksempelvis vandtætte plader. 

I tvivlstilfælde henvises til den enhver tid gældende SBI anvisning.

Vådrumsprogrammet omfatter 5 produkter

Beck & Jørgensen Vådrumssystem er et gennemtestet system, som 
indeholder følgende 5 produkter:

• Vådrumsspartel 735

• Vådrumsgrunder 736

• Vådrumsklæber 737

• Glasvæv CP 130 411131

• Vådrumsmaling 738

Vådrumsspartel 735 

Fugtstabil sandspartel til plet- eller fuldspartling, især i vådrum. 

Behandling: Underlaget afstøves og skal være frit for løstsiddende og 
smittende lag. Vådrumsspartel 735 anvendes til spartling 
af samlinger langs tilslutninger mellem væg og loft, 
skruehuller samt tilstødende emner. 

Tørretid: 24 timer.

Derefter foretages slibning og afstøvning af de spartlede områder. Her 
bør bruges beskyttelsesbriller. 

Overgang mellem kantskinne og væg, eller anden overgang mellem 
gulvbelægning og væg, spartles, så der opstår en jævn overgang.
 
Spartelfarve må ikke forefindes på kantskinne eller PVC-gulvbelægning. 
Varmforzinket kantskinne afvaskes med ammoniakvand 25%, fortyndet 
1:4, efterfulgt af skylning med rent vand samt grunding af kantskinne 
med hæftegrunder. 

Ved afslutning med sokkelklinke anbefales, at behandlingen udføres 
inden montering af sokkelklinke og så langt ned, som en eventuel 
membranløsning mellem gulv og væg tillader. Derefter fuges overkant af 
sokkelklinke.

Vådrumsgrunder 736 

Fugtspærrende vådrumsgrunder.

Behandling: Vådrumsgrunder 736 påføres fortyndet med vand i 
forholdet 3 dele grunder til 1 del vand.

Forbrug: Minimum 0,20 liter pr. m2.
Værktøj: Pensel.
Tørretid: ca. 4 timer.

Vådrumsklæber 737 /Glasvæv CP 130 411131

Glasvæv opsættes i Vådrumsklæber 737.

Behandling: Vådrumsklæber 737 kan påføres,når Vådrumsgrunder 736 
har tørret minimum 4 timer.

Forbrug: Minimum 0,26 liter pr. m2.
Tørretid: 24 timer.
Værktøj Pensel eller rulle til klæber.
  Hård plastspartel til glasvæv.

Vådrumsgrunder 736 

Fugtspærrende vådrumsgrunder.

Behandling: Vådrumsgrunder 736 påføres ufortyndet.
Forbrug: Minimum 0,25 liter pr. m2.
Værktøj: Pensel eller rulle.
Tørretid: Ca. 4 timer.

Vådrumsmaling 738 

Acrylmaling til indendørs i vådrum og andre områder, hvor der ønskes en 
ekstra stærk og resistent overflade.

Behandling: Vådrumsmaling 738 påføres ufortyndet, forbrug minimum 
0,10 liter pr. m2. Der påføres 2 behandlinger, men ved 
lyse kulører kan en tredje behandling være nødvendig.

Tørretid: 2-4 timer, genbehandling 24 timer, fuldt hærdet 3 døgn.
Værktøj: Pensel, rulle.

Se iøvrigt produktinformationsblade for de enkelte produkter på 
www.bj.dk

Vedligeholdelsesanvisning

Da vådrum ofte er det mest udsatte rum i et byggeri, er det af største 
vigtighed, at vådrummet vedligeholdes korrekt. Malede overflader i 
vådrum efterses mindst en gang årligt. Afhængig af slid må der forventes 
vedligeholdelsesintervaller på mellem 2 og 5 år ved almindelig brug. 

Til almindelig rengøring benyttes et universalrengøringsmiddel som f.eks. 
B&J Grundrengøring 110. Til rengøring benyttes en blød svamp/børste. 
Selve rengøringsprocessen bør foretages nedefra og op, så man undgår, 
at rengøringsmidlet løber ned af den tørre flade og forårsager striber i 
malingsfilmen. Ved større rengøring, hvor man ønsker at fjerne kalk- og 
sæberester, skal der bruges en kalkfjerner – f.eks. eddikesurt vand. Efter 
brug af kalkfjerner vaskes fladerne med et universalrengøringsmiddel og 
eftervaskes med rent vand. 

Genbehandling 

Intakte overflader
•  Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet 

med vand i forholdet 1:3.

•  Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. B&J 
Grundrengøring 110.

•  Efterskylning med rent vand.

•  Slibning og afstøvning af overfladen.

•  Maling til dækning med Vådrumsmaling 738.

•  Vådrummets nymalede overflade må tages i brug efter 3 døgn.

Ikke-intakte overflader
•  Skader, der ødelægger overfladen, skal repareres straks.

•  Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet 
med vand i forholdet 1:3.

• Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. B&J 
Grundrengøring 110.

• Efterskylning med rent vand. 

• Slibning og afstøvning af overfladen.

• Huller og revner udspartles med Acryl Fugemasse eller 
Vådrumsspartel 735.

• Reparationer grundes 2 gange med ådrumsgrunder 736.

• Hele fladen males med minimum 2-3 gange med Vådrumsmaling 
738

Henvisninger: 
Danske Malermestre: Vådrum - Hvordan og hvorledes. 
SBI anvisninger:169, 200, 252. 
ETA - Danmark. 
Bygningsreglement BR15.
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