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Alfix informerar

Under överskriften ”Nya tester visar att 17 av 20 godkända tätskikt läcker” 
har Länsförsäkringar presenterat en testrapport med funktionsprovning av 
våtrumsfolien utfört på SP i Borås. 

Provningen har genomförts efter en anpassad version av ETAG 022 Annex A benämnd 
SP-METOD 5111 (14). 
Testmetoden ETAG 022 Annex A har använts i Danmark i ca 30 år.

Att SP inte får ett lyckat resultat förstår vi mycket väl.
Vi vet, hur viktigt det är, att följa de av leverantören angivna anvisningar för att uppnå 
det förväntade resultatet.  
Gör man som SP - avviker på flera helt avgörande punkter i förhållande till 
anvisningarna - då blir det självklart svårt att få ett lyckat resultat.

SP skriver i rapporten att monteringen har utförs enligt tillverkarens anvisning, - 
men Alfix har inga anvisningar på det aktuella underlaget. För den använda Blücher 
brunnstyp (utan klämring), finns ej någon anvisning i samband med Alfix foliesystemet. 
Enligt Kap. 4 i SP rapporten är det ett krav att aktuella anvisningar finns, för att kunna 
delta i testen?

I Sverige är det krav att behöriga plattsättare i BKR går Steg 3 kurser, tillsammans med 
den valda leverantören, för att utbilda sig i tätskiktssystemen. 
Man slår hårt ner på avvikelser! Hur kan då SP/Länsförsäkringar tillåta sig ett sånt 
oseriöst beteende?

I Sverige är Alfix Foliesystemet marknadsfört sedan 2008 och vi har inte någon 
registrerade vattenskador, varken från konsumenten, byggherrar, plattsättare eller 
försäkringsbolagen. 
Sedan 2011 har Alfix varit anmäld hos Dalarnas Försäkringsbolag kring registrering och 
besiktning av eventuella vattenskador. 

Alfix har i samarbete med olika golvbrunnstillverkare utfört ett flertal liknande 
tester, enligt testmetod ETAG 022 Annex A -del 2. Följer man de bifogade 
monteringsanvisningarna är Alfix systemet till 100% säkert. 
Alfix Foliesystem är ett underlag för egenkontroll och är certifierad av Dancert och SP 
Certifiering, som båda är oberoende, ackrediterade institut.

Tors.  4. Dec. 2014 blev samtliga leverantörer kallade till ett extraordinärt BKR möte 
i Stockholm.  Många hade synpunkter kring hanteringen av testen och SP Rapporten. 
Byggkeramikrådets VD Magnus Jansson samlade en kommitté av olika leverantörer. 
Den ska så fort som möjligt  granska SP Rapporten för fel hantering av produkter och 
anvisningar. Det förväntas att BKR inom kort kan komma med ett offentligt uttalande/
kritik av Länsförsäkringars åtgärd.

Vi förstår att våra kunder är oroliga och att deras kunder undrar vad som händer med 
försäkringsbolagen nu.  Men! Vi vill åter nämna att vi har ett godkänt system och att Ni 
kan vara trygga med Alfix.

Om det finns obesvarade frågor?  Kontakt då vänligast vår Tekniska chef Allan Nielsen.


