
 

Reservation 

Woody Bygghandel reserverar sig för eventuella felaktigheter kring produkter, bilder, byggnadsbeskrivningar och checklistor. 

Användning av checklistor som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. 

 

 Woody Bygghandel, La Cours gata 4, Box 1183, 251 11 Helsingborg 
 Tel 042 - 38 05 50, fax 042 - 38 05 60. www.woody.se 

 

 

Checklista våtrum 

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda 
förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för 
dig själv och för dina medarbetare. 
 
 
För ett lyckat projekt bör du göra följande: 
 

 Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och 
vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande. 

 Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet. 

 Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-
rådgivare: Ha ett startmöte med oss! 

 Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa 
förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet. 

 Håll kunden väl informerad löpande under processens gång. 

 Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov. 

 Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt. 
 

Checklista våtrum 

 Gå igenom vilka mål kunden har med projektet. Planera gärna in några 
avstämningsmöten under projektets gång. 

 Beakta byggnadens förutsättningar. Handlar det om renovering eller är det frågan om 
nyproduktion? Vilka fördelar eller risker genererar den ena eller den andra. 

 Inventera befintligt tätskikt och gör en täthetskontroll, det sparar både tid och pengar. 

 Utför arbetet enligt leverantörens monteringsanvisningar. 

 Notera vilka branschregler som avses tillämpas och kontrollera eventuella avvikelser 
som måste göras. Glöm inte att dokumentera. 

 Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt, annars är sannolikheten för garantiskador 
överhängande vilket kan bli kostsamt för dig. 

 Se till så att det är 18 grader eller varmare både i lokalen samt på materialet som skall 
monteras. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30-60%. 

 Ytorna som ska arbetas med ska vara väl rengjorda. 

 I samråd med kund skall material som kan vara känsligt för renoveringen flyttas. Du är 
ansvarig för de saker som förstörs i anslutning till renoveringen och det är lätt att 
undvika missöden om de identifieras tidigt. 

 När arbetet är utfört skall du som fackman överlämna ett kvalitetsdokument. Detta är 
en garanti på att du som anställd i ett branschanslutet företag har utfört ett 
fackmannamässigt arbete. 

 Rekommenderat är även att lämna över förkontroll och egenkontroll. 

 Spara monteringansvisningar och produktblad för installerade produkter i 
tätskiktskonstruktionen. 

 Tag foton på arbetet och lagra på ett åldersbeständigt sätt. Fotoutskrifter bleknar och 
CD-skivor tappar data med tiden. 

 Spara fakturor/slutfakturor då kunden har rätt att reklamera under skälig tid, ca 2-3 
månader. Enligt konsumenttjänstlagen så har företaget även en 10-årig ansvarstid mot 
privatperson. 


