
 Diskmaskins - 
underlägg

Två storlekar: D45 (bredd 450 mm) och D60 (bredd 600 mm)

Vattensäkert kök: Diskmaskinsunderlägget placeras knappt synligt 
kant i kant med diskmaskinens sockel.

Vattensäkert kök
Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att 
upptäcka förrädiska vattenläckage i tid. Genom 
att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitva-
ruunderlägg och tätning runt rören minimerar 
man risken för fukt-, mögel- och vattenskador  i 
både nya och redan monterade kök. Rekommen-
deras av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i 
försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skade-
förebyggande åtgärd.

Skaderisk
Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med 
några få vattendroppar. Sådana smygläckage är 
mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet 
snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inred-
ning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen 
är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till 
mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem 
speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också 
vara en första varning, innan t ex ett rör eller en 
koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader
Vattenskador kostar det svenska samhället cirka 
100 miljoner kronor/vecka. Ungefär var fjärde 
skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren 
riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus 
kostnader för åldersavdrag på inredningen och 
praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga häl-
soproblem, som fukt-, mögel- och vattenskador 
orsakar, är mycket svåra att uppskatta.

Boverkets ByggRegler
”Om det finns risk för utläckande vatten eller 
kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor 
anordnas så att vatten snabbt blir synligt” (BBR 
6:5334) Diskmaskinen med slangar och vatten-
tillförsel orsakar flest utrustningsskador. Den står 
oftast inbyggd utan inspektionsmöjlighet. Därför 
bör hela utrustningspaketet placeras på skyddande 
ytskikt, som samlar upp och leder fram läckage-
vatten, så att det snabbt kan upptäckas. Bransch-
reglerna Säker Vatteninstallation: ”Helst bör det 
vara vattentätt underlag under både diskbänk och 
diskmaskin.”

Foolproof diskmaskinsunderlägg 
•	 samlar	upp	och	styr	snabbt	fram	läckagevatten	

till EN given punkt på mitten av framkanten. 
•	 har	tjockare	plastmaterial	där	påfrestningarna	

på materialet är stora.
•	 har	exakt	passform.	Fjädrar	mot	sidorna	så	att	

underlägget sluter tätt. 

•	 kan	enkelt	anpassas	till	varje	sockeldjup	med	
hjälp av fliken i bakkant.

•	 är	försett	med	en	vattensäker	tejp	under	fram-
kanten, som förhindrar att kapillärkraften 
suger in vatten under underlägget.

Montering 
Underlägget skjuts in maximalt mot bakre väggen 
och framkanten tejpas mot golvet.

Produktspecifikation
Typgodkänd. Mönsterskyddad. Patentsökt. Miljö-
vänlig, giftfri och återvinningsbar PP-plast. 

Beställningsinformation
Finns i två standardstorlekar

Art Skåpbredd och djup RSK-nr
D45: För inre skåpbredd 450 mm, 

djup 500 - 570 mm
803 90 00

D60: För inre skåpbredd 600 mm, 
djup 500 - 580 mm

803 90 01

Webbplats
www.vattensäkra.nu 
www.foolproof.se

Kurs
Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” utbildar och 
certifierar deltagarna. För närmare information: 
018-34 90 10




