ulv ranchen
Gar anti for gode gulve

ulvbranchen
brancheorganisation

ulvbranchen
Gar anti for gode gulve

Undgå at skabe grobund
for et skidt resultat,
når det sterile vinylgulv
skal lægges
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Tætte og forsvarlige vinylarbejder

Kun godkendte materialer

·

·

Vådrum, renrum, storkøkkener og laboratorier skal have gulve,

Medlemsvirksomhederne må kun anvende gulvbelægnings-

der er 100% tætte. Vinyl er et fremragende gulvmateriale til

materialer, der lever op til GVK´s høje krav. Hvert år skal mate-

dette formål. Hvis vinylen desuden monteres af en virksomhed,

rialerne afprøves for deres egenskaber, ligesom leverandørerne

der er medlem af GVK sikrer du, at arbejdet er udført 100%

skal kunne dokumentere, at nye materialer, der ønskes optaget på

efter bogen.

GVK’s materialeliste kan leve op til kravene. Dumper et materiale til
en test skal leverandøren inden 3 måneder få materialet gen-

·

Gulvbranchen har derfor i 1979 etableret Gulvbranchens

prøvet ellers bliver det fjernet fra listen over godkendte materialer.

Vådrumskontrol - GVK - der er en forening af danske leverandører
og importører af beklædningsmaterialer, og virksomheder, der

Vådrumsfakta

anvender vådrumsbeklædning.

·

Vådrumsfakta er branchens anbefalinger til hvordan vinylarbejde
i et rum med gulvafløb udføres. Principperne kan enkelt overføres

·

Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de materialer der

til rum, der måske ikke har afløb, men som har lige høje krav til

anvendes bliver udvalgt med omhu. Kontrollen sikrer også, at

tæthed. Virksomheder, der er medlem af GVK er forpligtede

arbejdet bliver udført i nøje overensstemmelse med de gældende

til at arbejde udfra de gældende regler i bl.a. Vådrumsfakta,

foreskrifter og regler.

og de behersker den nyeste tekniske og praktiske kunnen
med betydning for projektering og udførelse af vådrum.

Medlemmer af GVK er specialuddannede
·

Virksomheder, der er medlem af GVK er forpligtede til at have en
vådrumsansvarlig i virksomheden, der er specialuddannet i kvalitetssikring af vådrum, og de udførende svende skal have et vinyl-svej-

En GVK-gulvmand
arbejder altid
100% efter bogen

secertifikat. Både de vådrumsansvarlige og svendene med svejsecertifikat skal løbende efteruddannes, så de altid er ajour med
de seneste erfaringer for opbygning af vådrum.
Vælg et GVK medlem
·

Kun ved at vælge et medlem af GVK til at udføre dine vinylarbejder, kan du sikre dig optimal faglig rådgivning og et veludført
arbejde.

