GVK godkendelsesprocedure for
materialer til vådrum

GVK materialegodkendelse til vådrum kan tildeles PVC-banevarer, der opfylder de under afsnit A beskrevne krav eller
andre materialer/systemer, der opfylder de under afsnit B beskrevne krav.

A: Godkendelsesprocedure for banevarer i PVC til anvendelse i vådrum
Banevarer af pvc kan efter ansøgning optages på GVK's materialeliste såfremt der foreligger dokumentation af
nedenstående produktegenskaber:
Egenskab
Trækstyrke af svejsefuge
Brudtøjning af svejsefuge
Vandtæthed
Fugtstabilitet
Varmestabilitet
Mærker ved punktbelastning
Tykkelse af svejsbart lag
Fyldstofindhold

Prøvningsmetode
DS/EN 684:1996
DS/EN 684:1996
DS/EN 13553:2017 Annex A
DS/EN 13553:2017
DS/EN ISO 23999:2018
DS/EN ISO 24343-1:2012
DS/EN ISO 24346:2012
DS/EN ISO 10581:2013 type 1 (tabel 1)
(Leverandørerklæring)

Værdi
≥ 8,0 N/mm
≥ 15 %
Vandtæt
Dimensionsændring ≤ 0,3 %
Dimensionsændring ≤ 0,3 %
Dybde af mærker ≤ 0,8 mm
≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg
Gennemsnitlig max 50 %, dog max 60 %
i gulvbelægningens enkelte lag

Dokumentation
Nye materialer kan optages mod indsendelse af dokumentation for afprøvning udført af et uvildigt prøvningsinstitut.
Prøvningsresultaterne skal opfylde ovennævnte egenskabskrav. Der skal desuden fremlægges dokumentation for, at
produktet lever op til kravene til fyldstofindhold.

B: Godkendelsesprocedure for materialer/systemer til anvendelse i vådrum
Materialer eller systemer til vådrum, der ikke er pvc-banevarer, kan efter ansøgning blive optaget på GVK's materialeliste
såfremt:

der foreligger en ETA (European Technical Assessment) eller en MK-godkendelse af produktet

der er sikkerhed for, at det personale, der skal arbejde med monteringen i vådrummene, er uddannet til
opgaven, fx ved uddannelsesbevis fra de tekniske skoler eller leverandørkurser

der foreligger planer for egenkontrol og slutkontrol af monteringen
Dokumentation
Nye materialer kan optages mod indsendelse af ovennævnte dokumentation. Afprøvninger skal være udført af et uvildigt
prøvningsinstitut.
Løbende produktionskontrol
For alle godkendte produkter forudsættes, at produktionskvaliteten bliver overvåget af et uvildigt og certificeret
kontrolorgan, efter principperne i DS/EN 14041 under følgende forudsætninger:

GVK har en kopi af det uvildige kontrolorgans certifikat

Virksomheden 1 gang årligt, senest med udgangen af januar måned, uopfordret indsender en overensstemmelseserklæring, hvori virksomheden bekræfter, at virksomhedens produkt(er) opfylder de kriterier, hvorpå de
er blevet godkendt. Overensstemmelseserklæringen skal være underskrevet af den kvalitetsansvarlige i
virksomheden

Virksomheden samtidig indsender en kopi af den gældende kontrakt med det uvildige kontrolorgan
Kontroludvalget kan forlange et produkts egenskaber verificeret/gentestet desuagtet den løbende kvalitetskontrol.
Navneændring mv. af godkendte materialer
Ændringer af navne på godkendte materialer kan ske, såfremt der indsendes en overensstemmelseserklæring,
underskrevet af den kvalitetsansvarlige i virksomheden.
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