
Centro Kakel och Klinker AB 

Girovägen 3 

175 62 Järfälla 

08-442 90 50

www.centro.se 

Org.nr: 556061-8943 

2020-11-19 Järfälla 

(Ersätter tidigare kvalitetsdokument) 
Centro Kvalitetsintyg

Rätt och Tätt 

Centros intyg för Egenkontroll 

Detta dokument ska utfärdas av plattsättare/entreprenör och ska överlämnas till beställare samt nyttjare/boende 
efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara ifyllt och undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. 

Dokumentet/intyget ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för Centros godkända tätskiktssystem 
överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. 

Behörig plattsättare/entreprenör:..………………………………………………………………………………………… 

Byggkeramikrådets behörighetsnummer: .……………………………………………………………………………….

Organisationsnummer: ………………………………………………………………………………………………….....

Ansvarsförsäkring i Försäkringsbolag: …………………………………………………………………………………… 

Beställare: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Objekt: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Arbetet utfört under tiden (ÅÅÅÅ-MM-DD t o m ÅÅÅÅ-MM-DD): ……………………………………………………....

Av Byggkeramikrådet och Centro godkänt tätskiktssystem enligt BBV, bilaga C. 

Vägg: …………………………………………….   Benämning: ………………………………………..

Golv: …………………………………………….   Benämning: ….……………………………………..

Nyproduktion Renovering  

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 
2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015:3, BBR. Sätt kryss i rutan om det uppfylls/finns.   
Underlagen uppfyller för dagen gällande Branschregler.       Golv        Vägg 
Lutningen/fallet på golvet mot avloppet uppfyller Byggkeramikrådets branschregler ”innan tätskikt applicerats”  
Nyinstallerad, godkänt golvbrunn ska monteras enligt brunnstillverkaren anvisning, brunn ska vara godkänd 
att användas med Centros produkter och uppfylla Säker Vatteninstallations branschregler, med egenkontroll
av rörinstallatör. 
Arbetet är utfört enligt för dagen aktuell Centro monteringsanvisning. 
Finns det andra rörgenomföringar i golvet/tätskiktet än avlopp och golvbrunn.   

Våtrumsansvarig: ……………………………………………………Behörig plattsättare: ………………………………

Ort och Datum: ……………………………………………………… Underskrift: ………………………………………..

Dokumentet avser antal våtrum: …………………… och är sanningsenligt ifyllt.

Centros kvalitetsintyg och monteringsanvisning till plattsättare/entreprenör
Centros kvalitetsintyg och monteringsanvisning till boende/nyttjare
Centros kvalitetsintyg och monteringsanvisning till beställare

Övriga upplysningar/avvikelser/överenskommelser:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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