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Dette er historien om renovering af et badeværelse – Gustav Adolfs Gade 3 sth, 2100 København Ø. Ejendommen er fra 
1927. 
 
Start: september 2008 
Slut: februar 2009 – med afbrydelser 
 
Beslutning om renovering af badeværelset skete i forlængelse af, at ejendommen i forvejen skiftede stigrør og faldstammer i 
køkken/badeværelse. Derudover var vægfliserne malede og malingen skallede af mange steder. 
 
Carsten Hougs Lind 
Feb 2009
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Her er ovenboens toilet-, håndvask- og badekarafløb under lof-
tet i vores badeværelse, efter at ejendommens VVS’ere var 
’færdige’. 

 
 

 

Så vejen til beslutning om et forsænket loft med indbygningsspots var 
ikke lang. Desværre dækker loftet for de øverste ca. 5 cm af ruden ud 
mod gangen, men det var godt at få blotlagt ruden, så der kan komme 
et lysindfald ud i gangen. Den armerede rude måtte skiftes undervejs, 
da den revnede under arbejdet med at fjerne gammelt tapet og maling. 
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Vi overtog lejligheden i 1990 med brune fliser som vi malede 
hvide. Sådan en overmaling holder dog ikke i længden, hverken 
i vådzonen eller andre steder. 

 
 

 

Oven på den originale terrazzo (mørk grøn med sorte nister!!) var lagt 
5x5 cm klinker i net – også med varierende held oven på terrazzoens 
hulkel. Med klinkerne opnåede de forrige beboere, at gulvet blev tæt, 
da terrazoen viste sig at være revnet på kryds og tværs, da vi fjernede 
klinkelaget. 
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Terazzoen stod ikke til at redde, også fordi der fortsat sker sæt-
ninger i ejendommen, og de sætninger går også igennem bade-
værelset. Heldigvis var den bærende jernbjælke under det gamle 
betonafretningslag helt frisk. 

 

Her efter behandling med Galvafroid: 
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Efter at have brudt det gamle betonafretningslag ned samt mørtelkagerne fra de oprindelige fliser 
satte vi en ny Blücher afløbstragt med flanche for smøremembran, og elektrikeren trak el til stik-
dåse og lys til over spejlet. VVS’eren indmurede pex-dåser til armaturer til badekar, håndvask og 
toilet. Så kunne mureren gå i gang med at rette væggene op. 

    

Vi valgte at bevare det oprindelige 
badekar. 
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Efter pudsning af væggene kom turen til gulvet som blev forstærket med armeringsnet 
og støbt med 1-2 % hæld. Der var ikke plads til vandbåren gulvvarme, og heller ikke til 
isolering forud forud for etablering af elektrisk gulvvarme. 

    

Omkring én måned efter støbning af gulv blev 
vægge og gulv primet med Alfix primer og der-
efter vådrumssikret med Alfix Seal-strip og Alfix 
afløbsmembran samt membraner omkring Wirs-
bo pex-indmuringsdåserne. 
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For at dæmme op for yderligere sætningsskader i vægge og gulv blev 
de berørte flader forstærket med Alfix armeringsdug. Alle flader blev 
efterfølgende behandlet med Alfix 1K tætningsmasse. Tætningsmas-
sen blev også påført uden for vådzonen op til 2,3 m. 

 

En detalje omkring badekarrets afrundede hjørne efter endt 
vådrumssikring. Man aner Seal-strip’en under tætningsmassen. 
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Her udlægges flisegulvet med 9,7x9,7x0,8 Evers glasflise hvid mat. Til fliseklæb valgtes ”blå” 
LIP i hvid. Det var en stor fordel at tegne det valgte flisemønster op på gulvet forinden udlæg-
ning. Alle skæringer er foretaget med vådskærer. Soklen blev udført med en halv gulvflise. 
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Som vægflise valgtes Evers Harmony 14,7x14,7x0,55 i hvid blank. De blev opsat med 
samme fliseklæb som gulvet. Der måtte indgås nogle kompromiser med forbandtet om-
kring vinduet. Væggene afsluttedes ca. 2,20 m over gulv med en Evers Harmony kant-
flise. 
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Ikke nemt med alle de skæringer omkring afløb og vandudtag. 

 

Mellem vægfliser og loft er udspartlet med vådrumsspartel og 
pålimet vådrumsglasfilt. 
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Og her er så det 
næsten færdige re-
sultat: Kig ind i ba-
deværelset fra so-
veværelset. (Vi har 
ikke købt håndvask-
armaturet endnu og 
derfor heller ikke 
etableret afløb fra 
håndvask ned i 
gulvafløbet). Som 
det ses er gulvet 
lagt kombineret dia-
gonalt og ret. Vi 
havde nok valgt at 
lægge hele gulvet 
diagonalt, hvis vi 
kunne vælge forfra. 
Vandudtagene til 
håndvasken blev sat 
midt for den gamle 
håndvask. Kunne vi 
gøre det om, skulle 
de sidde midt for 
gulvafløbet som 
passer med centre-
ring af vasken mel-
lem toilet og bade-
kar. 
 
På væggen ved dø-
ren skal hænge 2 
stk. skabe fra HAFA 
i hvid højglans med 
matterede glaslåger. 
Næsten en skam at 
dække de flotte fli-
ser. 
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Et spritnyt IFÖ Sign toilet 
med åben S-lås og 
softclose bræt. Den åbne 
S-lås er valgt, fordi der 
på modellen med lukket 
S-lås kan trænge vand 
ind bag toilettets sokkel 
ved dækklappen. Kun på 
en enkelt IFÖ Cera model 
er toilettets sokkel lukket 
hele vejen rundt, men vi 
ville gerne have Sign-
modellen. Toilettet er 
skruet fast, og på de 
steder hvor borehullerne 
skulle være i fliserne er 
et hjørne skåret ud, da 
Evers glasfliser ikke tåler 
boring. Til fugning af toi-
letsoklen er benyttet 
samme fugemasse som 
til gulv- og vægfliser: 
Alfix Cerafill Colour (stål-
grå). 
 
For enden af badekarret 
er radiatoren ikke mon-
teret endnu – det afven-
ter at varmeanlægget 
alligevel skal aftappes en 
dag. Vi har beholdt den 
gamle støbejernsradiator 
som har været en tur hos 
maleren for at blive 
sandblæst og pulverlake-
ret. 
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De udvendige hjørner var meget tidskrævende og som 
det ses er det valgt ikke at lave dem af fliser skåret i 
smig. Det giver en lidt pudsig men dog brugbar hjørne-
afslutning af kantflisen. Fotos snyder lidt – hjørnerne er 
knipskarpe og helt i lod. Fugen op langs vinduet var 
svær at sluge, men det lod sig simpelthen ikke gøre på 
anden måde, når fugen nedefra ikke må brydes. 
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Vindueskarmen er lykkes rimeligt godt selv om der 
er en skævhed på ca. 2 mm fra den ene til den 
anden side, hvilket bliver meget tydeligt med den 
lille kileformede flisestump, der afslutter den lod-
rette del af vindueslysningen mod vindueskarmen. 
Nogle mener at fugen mellem væg og vindueslys-
ning skal ligge i vindueslysningen, men vi mener 
det er pænest med en ’hel’ vindueskarm. Vinduet 
skal males, når det bliver varmere i vejret. 

 

 
 

 



Side 15 af 19 

 
Ingen sag at 
lave runde 
flisehjørner 
der følger ba-
dekarrets 
kontur, når 
man har en 
vådskærer. 
Bemærk, at 
det gamle 
badekar er 
pivskævt. 
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Lampeudtaget dækkes nok 
af det kommende spejl – 
men godt at have det til en 
spejllampe og/eller spejl-
varme. Med stikkontakten 
kan dem der har et behov 
nu tørre hår på badeværel-
set. Eludtagene er sat 180 
cm over gulv, hvilket skulle 
være et lovkrav, da de sid-
der under 150 cm fra bade-
karret. Ovenlysspots (IP44) 
lyser godt op i rummet. 
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Et par detaljer fra gulvet og gulvsoklen: Run-
dingen om badekarshjørnet samt soklen langs 
badekarrets underkant. Det var ikke nemt at 
skære de smalle gulvflisestykker langs gulvaf-
løbets ene kant. 
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Smukt badekar, ik? Alle fuger i hjørner, langs gulv, vindue og bade-
kar og rundt om vandudtag og radiatorudtag er udført i Alfix m-
silikone i samme farve som cementfugen. 

 

Efter en tur i eddikesyre er det 15 år gamle Oras termostat bru-
se-/kararmatur som nyt, men falder nok for trangen til en ud-
skiftning. Det lidt skæve hjørne kan jeg desværre ikke tilskrive et 
fotooptisk fænomen: Det var ikke muligt at få et knivskarpt lod-
ret hjørne med en lidt skæv mur og et Seal-strip hjørne i kombi-
nation – har ellers raspet godt af flisernes bagside. 
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I forbindelse med etablering af lejligheder på 5. og 6. sal i ejen-
dommen er der på taget sat sug på de gamle ventilationskana-
ler i de underliggende lejligheder. Foran vores kanal er sat en 
mekanisk klaprist. Suget er desværre hørbart med lukket rist, 
men giver god ventilation i badeværelset. Med en teleskop-
forhængsstang slipper man for at bore i de nye fliser. 

 

En detalje fra døren, hvor geriktet er afkortet 5 mm over gulv. En-
detræet er lukket med Alfix tætningsmasse. Gabet mellem gulv og 
dørtrin og rummet bag geriktet er lukket med Alfix m-silicone. Der 
burde iflg. By og Byg Anvisning 200 være en lodret sokkel på min. 
2 cm under dørtrinnet, men det var der ikke plads til. 

 
 


