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MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER FOR VINYLPLASTBELEGG.(PVC) I BANER
SOM VANNTETT BELEGG.

'Irdepartementets rundskriv;av 20.juni 1967 ble det under-

streket at etter 1.juli i år påhviler det fabrikantene (hoved-

leverandør' ved import) å dokumentere overfor,bygningsrådene at

vinylplastbeleggl.som. brukt som vantett belegglfreds-

Stiller forskrIftenes kravLog at prøver er g3eni3emført samsvar

med foreskrevne-prøvningsmetoder.
-

'Når-bygnIfit'Sr&dene.,får-forespørsel. ombruk av vinylplast-

belegg som vanntett golvbelegg må rådene i første.omgang.påse:.

Plastb legget skal leveres-

Belegget skal beStå aV Illyk''PVCMedj'etfyllstoffinnhold
på høyst 50 volumprosont. (Dette må dokumentores fra
fabrikant). Belegget kan bestå av flere sjikt, men ikke
noe sjikt må inneholde mer orn 50 volumprosent fyllstoff.

Belegget skal vær ' Iis 2mm tykt.

Eventuell duk av jute eller annet materiale skal være
helt innbakt i plastmaterialet. Underlag av filt er ikko
tillatt.

Har belegget et særskilt slitelag på overflaten, skal
dette være minst 0,5 mm tykt.

Attest fra anerkjent materialprøvningsanstalt om materi-
alets og sveisefugens egenskaper skal dokumenteres av
fabrikant eller høvedleverandør, jfr. krav under pkt.1.5.
Prøvning samt prøvningsmetodene A til C i vedlegg 1 til
3 til forskriftene.

Forskriftenes krav til sveisetråd og golvlim.

Forskriftenes krav tll arbeidsutførelsen.

Samtlige fylkesmenn

•/



I overgangstiden fram til 1.juli 1968 vil det 1 handelen

også finnes PVC-belegg som tidligere er godkjent av departemcntet.

Dokumenteres departementets godkjenning kan belegget brukes uten

ytterligere prøyer. Bygningsrådene må i tilfelle påse at yilhå-

rene for departementets godkjenning blir oppfylt.

Departementets midlertidige forskrifter for PVC-belegg

baner som vanntett goldbelegg, kommer således til anvendease for

nye belegg som ikke er godkjent tidligere. Etter 1.ju1i1
.

1968 må
(

imidlertid alle belegg være prøyet etter de'gjeldende Prffivn±ng-

metoder.

—Belegg,som ikke,samsvarer med forskriftenes forutsetninger,

fortsatt sendes-departementet for eyentuell godkjenning.

For at:departementet_kan ha_en ajourført oyersikt til en-_

hver tid over PVC-belegg som tillates brukt i kommunene, anmoder

en om at bygningsrådene hvert_ha1yår sender inn_1iste over de

pVq-golybelegg ,somtillates_brukt j...kemmunenog saptidig gi onp-- _
lysninger:i eamsyar med ovenstående punkter 1 - 8 for hyert

-
enkelt belegg.

En del eksemplarer av dette rundskriy-iegges Yed oj bes

gjort kjent for bygningsrådene innenfor.fyikeSMånbfts embets-

distrikt:
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Johån L.Dit/efsen
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