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Vådrum og installationer - SBi-anvisning 252
På dette kursus kan du få styr på hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved
renovering. Du bliver rustet til at udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR18 - og får en indføring i den nye
vådrumsanvisning fra SBi.
På kurset får du kendskab til hvilke regler og love, der gælder for vådrum, hvordan vådrum skal opbygges, og i
særdeleshed hvordan man kan udføre installationerne. Vi gennemgår bl.a. SBi-anvisning 252 om vådrum og ser desuden
på byggeprocessen i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsopgaver i etageejendomme. Endelig ser vi på
forskellige materialer og installationsprincipper, der er anvendelige til VVS-installationer i forbindelse med vådrum og
lignende.

Udbytte
Kendskab til de love og regler, der gælder for vådrum og installationer
Kendskab til SBi-anvisning 252 om vådrum
Viden om de regler, der er for opbygning af vådrum og montering af installationer i disse
Godt grundlag for at kunne vælge korrekte installationsløsninger til vådrum
Viden om valg af installationsløsninger, der ikke medfører korrosionsrisiko.

Deltagerprofil
Kurset er udviklet specielt til VVS-installatører, overmontører, tekniske assistenter samt andre, der arbejder med udførelse
og planlægning af vådrum.
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Underviser
Leon Buhl er ingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring med
systemer og problemløsning inden for hele VVS-området. Leon Buhl har desuden en omfattende erfaring som
kursusleder i forbindelse med efteruddannelse inden for vand, varme og installation.

Indhold
Regler for udførelse af vådrum
Udførelse af vådrumsinstallationer i henhold til ny vådrumsanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut
Installationstyper, rørtyper og korrosion i brugsvandsinstallationer
Samlinger og overgange i brugsvandsinstallationer
Ændringer og reparation.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Leon Steen Buhl
+45 72202468
lsb@teknologisk.dk
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