
Vattensäkert kök-Vattenskadeförebyggande 
produkter för kök och dolda ytor

Säkerhet syns inte på ytan

Kondensskydd för vitvaror-Vattenlarm-Bänkskåpsinsatser
Slanggenomföring-Tätningar



Varför Vattensäkert kök?
En av de vanligaste orsakerna till vattenskador i kök idag 

är läckage från vitvaror och rör i dolda utrymmen.

Boverkets byggregler, BBR 6:5334 säger 
angående ”dolda ytor”: 

 
”Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på 

dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att 
vatten snabbt blir synligt”

Alla våra produkter inom konceptet ”Vattensäkert kök” 
är utvecklade och anpassade enligt 

ovanstående byggregler.

Våra produkter i varumärket FoolProof och AquaTeam är testade och 
godkända enligt typgodkännande 0505/01
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1 DropStop600, vattenlarm. Placera i diskbäånksskåpet, under diskmaskinen eller på andra 
dolda ytor där vattenläckage kan uppstå.

2 Diaflex, flexibel slanggenomföring för diskbänksskåpet. Passar för alla typer av 
vattenanslutna vitvaror och hushållsapparater. 

3 D60, Diskmaskinsunderlägg, placera under diskmaskinen för att förhindra skada vid ett 
eventuellt läckage.

4 K60, Kyl/Frys underlägg, samlar upp kondensvatten.

5 GD60, kombinerat golv/diskmaskinsunderlägg. Placera under köksskåp och/eller 
diskmaskin.

6 B80, bänkskåpsinsats. Samlar upp och leder fram vatten vid ett eventuellt läckage.

7 Tätningssats nr3, formbara elastiska tätningar. Innehåller vitt enkelhäftande tätningsband, 
svart dubbelhäftande tätningsband samt grå formbar tätningsmassa. Fastnar på alla torra, 
rena ytor.



Vårt eget varumärke ”FoolProof” inkluderar D- & K-serien

D-seriens läckageskydd ska placeras under diskmaskin, tvättmaskin 
eller ugn med ångfunktion, förebygger skada vid vattenläckage. 

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda 
fram vatten från dolda utrymmen. 

Finns i flera olika storlekar.
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

K-serien, kondensskydd för kyl och frys. 

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda 
fram vatten från dolda utrymmen. Du hinner upptäcka läckaget 
innan skadan är skedd.

Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

Produkt

D45
D60
K60

Artkelnummer

504556
506058
516058

Mått

666x450x50 mm
666x600x50 mm
585x600x50 mm

Material

PP
PP
PP

Våra produkter i varumärket FoolProof och AquaTeam är testade och godkända 
enligt typgodkännande 0505/01

RSK nummer

8039000
8039001
8039002


















