
Fibo är en ledande leverantör inom väggsystem för bad, kök 
och andra rum där väggarna måste tåla slitage. De 100 procent 
vattentäta väggskivorna produceras av PEFC-certifierad trä och 
kommer med egna EPD:er som dokumenterar miljöavtrycket. 
(EPD – Environmental Product Declaration)

Fibo väggskiva med tillhörande systemkomponenter är testade 
enligt Europeiska Kommissionens egna stränga krav på vatten- 
täta system. En testmetod som heter ETAG 022 inkluderar både 
vattensprut på hörnprofil, sockelprofil och övergång till golv, 
skarvar, rörgenomföringar, skruvhål, avloppsrör, vatten-/ 
värmerör och övergång till fönsterkarm. 

Fibo väggskiva är godkänd enligt SINTEF – Tekniskt  
Godkännande nr 2289, RISE – beteckning 7P03332 samt  
enligt norska FFV – Fagrådet for våtrom.

Produktens CE-märkning är baserad på ETA 017/0124, där  
ETAG 022-testet ingår i den Europeiska Tekniska bedömningen.

Deklarationer avseende miljö- och produktbedömning  
återfinns på Fibo’s hemsida.

Fibo lämnar 15 års produktgaranti, gällande från installations-
dagen, under förutsättning att installationen är utförd enligt 
gällande monteringsanvisning samt slutförd egenkontroll. Se 
bilaga 2 ”Garantisedel” för garantins omfattning och villkor.

Fibo Vattentäta Väggsystem inkluderar Fibo väggskivor,  
aluminiumprofiler, fogmassa samt anpassade rengörings- 
produkter och monteringsverktyg. För köksmiljöer används 
normalt Fibo Kitchen Board med köksanpassade mått.

Vid montering av produkten ska vid var tid gällande  
monteringsanvisning följas, se bilaga 3 ”Monteringsanvisning 
och produktdatablad”. För information om hur produkten ska 
underhållas, se bilaga 4 ”Drift- och underhållsanvisning”. För 
gällande anvisningar samt mer produktinformation, certifierin-
gar eller kontakt med Fibo, välkommen in på www.fibo.se.

Fibo rekommenderar att kvalitetsintyg med tillhörande  
blanketter fylls i och överlämnas till beställaren för vardera 
avgränsat och genomfört projekt.

Kvalitetsintyg

Fibo Vattentäta Väggsystem

DOKUMENTFÖRTECKNING 

Bilaga 1:   Blankett för egenkontroll
Bilaga 2:   Garantisedel
Bilaga 3:   Gällande monteringsanvisning  
                  och produktdatablad
Bilaga 4:   Gällande drift- och underhållsanvisning
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Härmed intygas att denna montering av Fibo Vattentäta Väggsystem är utförd enligt gällande  
monteringsanvisningar (bilaga 3) samt kvalitetskontrollerad enligt upprättad egenkontroll (bilaga 1).

Entreprenör (ansvarig för utförandet)

Objekt (del som omfattas av utfästelsen)

Arbetsomfattning (vid behov beskrivning av vilket arbete som utförts)

Övriga upplysningar (avsteg, överenskommelser, värt att veta)

Beställare (kontraktspart vilken beställt kvalitetsintyget)

Företagsnamn: Org.nr:

Telefon: E-post:

Ansvarig för montage: Ort:

Namnteckning: Datum:

Fastighet/objektnummer/lägenhetsnummer: Del/utrymme:

Adress: Ort:

Namn/Organisation:

Kontaktperson: E-post:

©
 F

ib
o 

AB
, E

ge
nk

on
tr

ol
l, 

ve
r 2

10
31

5

Utarbetad i samråd med Entreprenadrådet

Sida 2 (2)



Egenkontroll utförd av ansvarig montör

Ort: Datum:

Namnförtydligande: Namnteckning:

Namn på egenkontrollen: T ex Badrum / Duschrum

Del / utrymme: T ex Lgh 1001

Egenkontroll vid montering av Fibo Vattentäta Väggsystem

Nr Kontrollpunkt Kontroll- 
metod Vad är godkänt resultat Godkänt

(Signatur) Datum Notering/Avvikelse

1

Kännedom om  
aktuell monterings- 
anvisning och 
arbetsmetod

Okulärt Att gällande monterings- 
anvisning är genomläst.

2 Montering – höjd 
från färdigt golv Mätning Minst 60 mm från färdigt golv 

till sockellistens underkant.

3 Fogning – skivor 
och hörnlister Okulärt Fogmassa har trängt ut i hela 

plattans längd vid montering.

4 Fogning – sockellist Okulärt

Fogmassa har applicerats 
längs hela sockellisten mellan 
list och vägg samt mellan list 
och väggskivans underkant, 
enligt monteringsanvisning.

5
Fogning – genom-
föringar och 
infästningar

Okulärt
Genomföringar och infäst- 
ningar är tätade enligt  
monteringsanvisning.

6 Översiktlig kontroll 
av färdigt utförande Okulärt

Väggskivornas yta rengjorda 
från överflödig fogmassa och 
smutsfläckar.
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Egenkontroll vid montering av Fibo Vattentäta Väggsystem
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