Gulvbranchens vådrumskontrol øger
kvaliteten af vådrumsarbejder
Det er vigtigt, at et rum med gulvafløb (et vådrum) er 100 pct.

Ekstern kontrol og vådrumsattest

vandtæt og holdbart, ellers kan fejl i udførelsen give vandska-

Den eksterne stikprøvekontrol udføres derefter af Byggeriets

der med alvorlige konsekvenser i form af råd og svamp. Derfor

Kvalitetskontrol, og vådrumsarbejdet afsluttes ved at entre-

kan du med fordel vælge en gulventreprenør, der er medlem

prenøren udsteder en vådrumsattest til kunden.

af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Medlemmer af GVK
skal have en vådrumsansvarlig i virksomheden, der er uddan-

Udvidet marked

net i kvalitetssikring af vådrum og de udførende svende skal

Tidligere omfattede GVK kun små, private vådrumsopgaver,

have et svejsecertifikat.

men nu omfatter kontrolordningen også opgaver som laboratorier og storkøkkener, hvorfor interessen og efterspørgslen

GVK–ordningen har til formål at sikre, at de materialer, der

efter GVK-godkendte løsninger er stigende – også på det

anvendes, bliver valgt med omhu, og at arbejdet bliver udført

professionelle markeds store projektopgaver.

under betryggende forhold og i nøje overensstemmelse med
de gældende forskrifter og regler.

Læs mere

Effektiv kvalitetsstyring

Vådrumskontrol og de krav, som der stilles til såvel leveran-

Et effektivt system til egenkontrol og kvalitetsstyring samt en

dør- som entreprenørmedlemmerne, der er tilsluttet kontrol-

ekstern og uafhængig kontrol fra Byggeriets Kvalitetskontrol er

ordningen.

På gulvbranchen.dk kan du læse mere om Gulvbranchens

de bærende elementer i GVK.
Vådrumsfakta, som er branchens anbefalinger til, hvordan
Alle virksomheder, der har tilmeldt sig GVK, skal udarbejde en

vinylarbejde i vådrum udføres, kan du finde på gulvfakta.dk

kvalitetshåndbog og denne håndbog skal sendes til godkendelse hos Byggeriets Kvalitetskontrol. Den daglige kvalitetsstyring synliggøres på skemaer, hvor den udførende entreprenør
selv registrerer opgavernes løsning, metoder og materialer.

Når du vælger et medlem af Gulvbranchens
Vådrumskontrol til at udføre dine vådrum,
sikrer du dig optimal faglig rådgivning og et
veludført arbejde
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