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Muligheter. Kombinasjoner. Det er du som velger!
Stort eller lite bad. Dusj eller badekar, fliser eller malt. Hvorfor ikke kombinere? Nordsjö
Våtromssystem er et vanntett, solid og svært fleksibelt alternativ til baderommet. Du kan gjøre
jobben selv, skifte farge når du vil og det gir budsjettet ditt et aldri så lite pusterom. 

Øverst til venstre: Nordsjö Våtromssystem i kombinasjon med marinefargede mosaikkfliser og kirsebærfarget bjørkefiner.
Øverst til høyre: Malte vegger og flislagt gulv i kolonistil. Møbler i beiset eik, som er svært motstandsdyktig i våte rom.
Nederst til venstre: Forskjellige farger på veggene? Bruk fantasien, finn kontrastene og kombiner med dine favorittmøbler.
Nederst til høyre: Skap den stemningen du ønsker. Myke farger, lyse tresorter. Rent stål. Et godt rom å stå opp til...

ROBUST VÅTROM 40
• Halvblank interiør akrylmaling for tak og vegger 
• Gir en flate med meget god vaskbarhet 
• Brukes i rom med stor krav til hygiene 
• Er tilsatt mugghindrende midler.

ROBUST VÅTROMSGRUNN 
• En kombinasjon av lim og grunning (maling). 
• Brukes i kombinasjon med Fargevev/Våtromsvev
• Inneholder mugghindrende midler. 
• Danner sammen med veven en skjøtfri, hard og vann

avvisende flate uten porer. 

SPARKEL VÅT 
• Høytfyllende, lett og vannfast sparkelmasse. 
• Til innvendig skjøt-/flekk- og helsparkling der en 

vannfast flate ønskes.
• Utmerket til bruk som strimlemasse 

FARGEVEV 
• FIN V er en finstrukturert vev 
• TASSO G135V er en noe mer 

strukturert vev
• Begge er beregnet brukt på 

tak og vegger i våtrom.

Nordsjö Våtromssystem består
av følgende produkter:

Oppbygging av Nordsjös Våtromssystem

Robust våtromsgrunn (som lim)

Nordsjö våtromstapet

Våtromssparkel

Robust våtromsgrunn (som grunning)

Nordsjö Robust 40 (2 strøk)

Mal ca. 3 mm ned på gulvbelegget

Gulvbelegg

Fin V          Tasso G135V

Malt i 1502 – R, bakvegg 5020 – R50B
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Malt i Elfenbenshvit

Malt i Hamresand og LKI rød 7 fra Levende kulører Malt i 1306 Dybde

3 mm

25 mm

50 mm

Alle bademiljøene er levert av Sigdal AS Av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme.
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Godjent av:
Fagrådet for våtrom  (FFV) 

Norges Byggforskningsinstitutt
(NBI)

Sveriges Provnings - och
Forskningsinstitut (SP)

For å oppnå disse tre
sertifikatene har
NordsjösVåtromsystem
gjennomgått en rekke
tester for å bevise at
systemet er vanntett.
Nordsjö Våtromsystem
fungerer i alle soner
på badet ditt.

Nytt bad. Hvert år om du vil!



Skal du pusse opp badet, håper du selvsagt at det blir lenge 

til neste gang. Med Nordsjö Våtromssystem har du ingen 

begrensninger – bare muligheter! Det er trygt, vanntett og ikke minst

svært fleksibelt. Blir du lei badet ditt, er det bare å male om. Men

aller viktigst er det at du er trygg for at veggene blir helt tette! Like

tette som ved flislegging. Nordsjö Våtromssystem har NBI-teknisk

godkjenning og oppfyller alle krav som stilles

til våtrom i våtromsnormen. Dermed er du 

sikret et bad uten vannskader, og du slipper

råte, sopp og slitsomme forsikringsoppgjør...

Flott, fleksibelt – og vanntett!
Før du går i gang med jobben, er det lurt  å studere pro-
sessen skikkelig. Her er noen tips på hva du bør gjøre og
hvordan du bør gå frem. 

Noen enkle forberedelser
Gammel, løstsittende maling
og tapet fjernes. Plateskjøter,
spikerhull og andre ujevnheter
sparkles med våtromssparkel
(Sparkel Våt). Når sparkelen
har tørket (etter ca. 3 timer),
pusser du med et fint sand-
papir slik at flaten blir helt
jevn. Porøse og sugende
underlag skal forlimes med
Robust Våtromsgrunn tynnet

med vann i forholdet 1:1. La tørke i minimum 5 timer.

Oppsetting av vev 
Rull på et strøk med Robust
Våtromsgrunn som lim for
oppsetting av veven. Monter
veven med den gule siden 
inn mot veggen. Veven settes 
opp kant i kant. Det er viktig
at luftblærer slettes ut med en
tapetbørste. I inngående
hjørner legges veven inn i
hjørnet og 2 cm over på 
neste vegg. Start tapet-

seringen av neste vegg fra hjørnet slik at det blir en 
overlapp. Veven skal trekkes min. 25 mm over gulv-
membranens sokkel (se fig. på baksiden)

Full frihet i farger og fantasi.
Når vevoverflaten er tørr,
maler du to strøk med Robust
40 våtromsmaling. Start med
å male i hjørnene og langs
taket med en pensel. Mal
deretter de store flatene. 
La malingen tørke i minimum
2 timer mellom hvert strøk.
Pass på at malingen går min.
3 mm nedenfor veven og for-
segler denne (se fig.)

Slik gjør du det:Hus / Stor leilighet
God plass i huset med et eller flere bad? Neste gang du
skal pusse opp: Tenk annerledes, bruk nye materialer.
Hvordan er egentlig ditt drømmebad? 

Noen ønsker seg et sjøgrønt baderom, en privat sfære
fylt med farger som aqua, turkis og lapis. Men det er
kanskje ikke så lett å finne de rette nyansene? Med
Nordsjö Våtromssystem får du nøyaktig de fargekombi-
nasjonene du ønsker. Kombiner det gjerne med italien-
ske designfliser eller hvorfor ikke glassmosaikk? Glass-
byggerstein er også dekorativt og enkelt å montere. 

Du får et luksuriøst bad – som du enkelt kan male om!

Hybel / Liten leilighet
Ønsker du et bad som er enkelt å pusse opp ved behov?

Nordsjö Våtromssystem er perfekt for deg som ønsker et
fleksibelt og rimelig oppussingsalternativ. Er du kanskje
student? Eller har utleieleilighet? Ny leieboer – ny
farge! Alle fortjener å ha et pent og representativt bad.
Fargen skaper atmosfære, detaljene utgjør helheten.
Bytt farge, bytt detaljer – badet er som nytt! Selvfølgelig
kan du være trygg på at systemet oppfyller alle teknis-
ke krav, også Våtromsnormen.

Man skal jo sove trygt også...

Hytte
Utedo og vann i pumpe? Verden har forandret seg, vi er
ikke som våre besteforeldre. Nå vil vi ha innlagt vann
og strøm på hytta. Ta en dusj etter skituren, slippe å gå
på utedoen i 10 kuldegrader. Litt luksus kan man sak-
tens unne seg...

Badet kan du få akkurat slik du vil ha det. Et villmarks-
bad med furu og skifer. Et moderne, enkelt og marint på
sjøhytta. Det viktige er at det har akkurat den atmos-
færen som passer hos deg. Fargene du liker. Materialer
som harmonerer. Husk at du kan kombinere Nordsjö
Våtromssystem med akkurat det du ønsker.

Og du kan være sikker på at det holder vann! G R AT U L E R E R  M E D  N Y T T  B A D !

Malt i Popblå og Nordsjö Hvit

Badet er malt i fargen Nordsjö Hvit, med et felt i fargen 
LKI Grå 4 fra fargekolleksjonen Levende Kulørerer.

Malt i fargen LKI Blå 1 fra fargekolleksjonen Levende Kulører

Malt i fargen LKI Gul 6 fra fargekolleksjonen Levende Kulører

Grunning
Etter oppsetting av veven, rull
over på nytt med Robust
Våtromsgrunn før limet under
veven har tørket (vått-i-vått). 
Pass på at grunningen går
min. 3 mm nedenfor veven og
forsegler denne (se fig. på
baksiden). Grunningen skal
tørke i minimum 8 timer før
toppstrøket påføres. 
Den malte flaten behøver å

herde og skal ikke utsettes for vann før 10 døgn etter på-
føring av siste malingsstrøk. 


