
 

 

     DITT HJEM – BRUKSANVISNING FRA MODULLEVERANDØR: 

Ditt hjem er oppbygd av modulelementer produsert av Kodumaja. Her er deres bruksanvisning for de gitte elementer 
 

Produksjons- og byggeprosess 
 

Produksjonsprosessen hos Kodumaja begynner på materiallageret. Detaljer, materialer og andre elementer 
som brukes i byggingen beveger seg fra lageret til produksjonslinjene. På produksjonslinjene produseres i 
samsvar med tegningene flate vegg-, gulv- og himlingselementer. Av de ferdige flate elementene settes 
romelementene sammen. Tekniske installasjoner (elektrisk, tele, vann, oppvarming, avløp, ventilasjon) 
monteres i romelementene og det uføres også innendørs og om mulig utendørs finish. 

 
De ferdige romelementene blir emballert og transporteres til byggeplassen. Montering av romelementene 
blir foretatt på byggeplassen og som resultat blir det reist en ferdig bygning på det på forhånd klargjorte 
fundamentet. Etter festing av romelementene, montering av tak- samt balkong- og terrassepaneler, utforming 
av skjøtene og tilkopling av installasjonene til eksterne nett er bygningen klar for overlevering til kunden. 

 
En Kodumaja-bolig kan kalles internasjonal, ettersom vi bruker godkjente kvalitetsmaterialer fra en rekke 
produsenter fra hele verden. Som hovedregel kjøper Kodumaja inn materialer fra følgende land: 

 

 
 

 

For at det skal være lettere for deg å forstå boligbyggeprosessen, presenterer vi her den generelle arbeids- 
og ansvarsfordelingen mellom entreprenørene: 

 

Liste over arbeidsoppgaver og ansvar 
Andre 

entreprenører
Kodumaja 

 

Bygging av fundament X  

Bygging av veier X  

Utbygging av hovedkommunikasjonsnett X  

Bygging av boligen over fundamentet,
bygningens konstruksjon, innendørs og
finish og tekniske nett inne i bygningen 

herunder 
utendørs 

   
X 




Treverk 
Vinduer og balkongdører 

Estland 
Estland, Norge 

Ytterdører Norge og Estland
Keramiske fliser Spania eller Portugal
Gulvbjelker Sverige
Parkett, PVC-gulvbelegg og linoleum Sverige eller Finland
Veggbelegg Tyskland eller Estland 
Sponplater Finland og Estland
Varmeradiatorer Finland og Estland
Varmepumper Sverige, Danmark
Ventilasjonsanlegg Norge, Finland og Danmark 
Sprinklerhoder USA
OSB-plater Tyskland
Innerdører Estland
Sanitæranlegg og -installasjoner Norge, Finland og Sverige 
Isolasjonsmaterialer Finland



 

 

 

NB! Kodumaja står i garantiperioden kun ansvarlig for de arbeidene som er 
utført av Kodumaja. 

 

 
2.2. Veggkonstruksjoner 

 

 
Konstruksjonene beskrevet under er standardløsninger for de avgrensende elementene på bygninger 
produsert av Kodumaja. Avhengig av prosjektet kan konstruksjonen i den konkrete boligen også 
inneholde  løsninger som er noe annerledes. 

 
 

2.2.1. Yttervegger 
 

 
 Ytre kledning samt underliggende konstruksjoner 
 Luftmellomrom 
 Vindsperreplate med spesielt vindsperrebelegg 
 Veggkonstruksjon med isolasjon av høyeste 
 isolasjonsklasse i henhold til beregningene 

(avhengig av prosjektet kan det også være 
festet ytterligere en ekstra bindekonstruksjon 
til hovedbindingsverket) 

 Indre plater med fuktsperre 
 Innendørs finish 

 

 
2.2.2. Innervegger i romelementene 

 

 
 Innendørs finish 
 Indre plate 
 Veggkonstruksjon med lydisolasjon 

(stenderverket som regel 70 mm eller i 
samsvar med beregninger og behov) 

 Indre plate 
 Innendørs finish 

 

 
2.2.3. Vegger mellom romelementer og leiligheter 

 
 

 Innendørs finish 
 Indre plater 
 Veggkonstruksjon med lydisolasjon (stenderverket som 

regel 95 mm eller i henhold til behov og beregninger) 
 Plate 
 Mellomrom 
 Plate 
 Veggkonstruksjon med lydisolasjon (stenderverket som 

regel 95 mm eller i henhold til behov og beregninger) 
 Indre plater 
 Innendørs finish



 

 

NB! Ved å bruke boligen i samsvar med denne brukerveiledningen sikres 
boligen lang levetid og bevart eller til og med økt verdi. 

 
 
 
NB! 

Det er ikke tillatt å bygge om vegger eller deler av vegger i bygningen uten å få dette godkjent av 
Kodumaja. Det er heller ikke tillatt å lage større åpninger enn de minimalt nødvendige for oppheng av 
gjenstander (f.eks. bilder, lysarmaturer, gardinstenger, hyller o.l.) 

 
Festing av interiør til veggene i boligen 

 
Ved festing av interiør til veggene i boligen må det brukes riktige festemetoder og festemidler. Ved 
festing av skruer i indre vegger eller i vegger mellom romelementer eller leiligheter, må det brukes 
spesielle gipsplateplugger. Det er også viktig å huske at oppheng av gjenstander på veggene mellom 
leilighetene kan føre til at veggenes lydisolerende egenskaper reduseres. 

 
Ved opphenging av hyller, bilder o.l.: anbefales det å unngå å henge opp gjenstander og lage hull i 
ytterveggene, ettersom dette punkterer konstruksjonens fuktsperre. Åpninger laget for festemidler må 
tettes med tetningsmasse. Gardinstang bør så vidt mulig festet i stenderne på hver side av 
vindusåpningen. 

 
Oppheng av gjenstander i våtrom 

 
Det er viktig å ta hensyn til at det i våtrom er det brukt en membran som fuktsperre i veggene, og 
dersom denne skades kan fuktighet trenge inn i konstruksjonene. Derfor må en være særlig omhyggelig 
ved oppheng av gjenstander på våtrom. Åpninger som blir laget for festemidler må alltid tettes med 
silikon e.l. fuktsperrende masse. 

 
Om det må lages hull i vegger på våtrom anbefales det å rådfører seg med før man utfører inngrepet. 

 

 
 

2.3. Gulv- og himlingskonstruksjoner 

 
Konstruksjonene beskrevet under er standardløsninger for de avgrensende elementene på bygninger 
produsert av Kodumaja. Avhengig av prosjektet kan konstruksjonen i den konkrete boligen også inneholde 
løsninger som er noe annerledes. 

 
2.3.1. Gulv i 1. etasje – «tørre» rom (nedenfra og opp) 

 
 Vindsperreplate 
 Gulvbjelker samt isolasjon (som regel 300 

mm eller i samsvar med beregninger og 
behov) 

 Gulvplate 
 Gulvbelegg 

 
2.3.2. Gulv i 1. etasje – våtrom (nedenfra og opp) 

 Vindsperreplate 
 Gulvbjelker samt isolasjon (som regel 250 

mm eller 250 mm eller i samsvar med 
beregninger og behov) 

 Gulvplate av armert betong med 



 

 

gjennomsnittstykkelse ca. 50 
mm 

 Membran 
 Gulvbelegg 

 

2.3.3. Etasjeskiller (ovenfra og ned) 
 

 Gulvbelegg i overetasje 
 Gulvplate 
 Gulvbjelker med lydisolasjon (som regel 245 mm 

eller 300 mm eller i samsvar med beregninger og 
behov) 

 Luftmellomrom 
 Øvre himlingsplater 
 Himlingskonstruksjon med lydisolering 
 Nedre himlingsplate med underliggende 

konstruksjon og finish 
 

2.3.4. Himling i overetasje (ovenfra og ned) 
 
 

 Øvre himlingsplate 
 Himlingsbjelkelag med isolasjon (som regel 

300 mm eller i samsvar med beregninger og 
behov) 

 Nedre himlingsplate med 
underliggende konstruksjon og 
finish 

 
 
 

Oppheng av lysarmaturer i taket 
Lysarmaturer festes i taket på steder som er beregnet på dette. Dersom det fra fabrikken er 
montert en opphengskrok for lysarmatur, henges lyskilden i kroken. Lysarmaturer som er fast montert 
i taket skrus fast til himlingsplaten ved hjelp av spesielle gipsplateplugger. Utskifting eller flytting 
av eksisterende lysarmaturer må utføres av kvalifisert sakkyndig. 

 
 

Renhold av gulv 
 

Ved renhold av gulv må det unngås at fuktighet trenger inn i gulvkonstruksjonen. Derfor er det 
forbudt å bruke store mengder vann ved gulvvask i «tørre rom»! Gulvet i «tørre» rom kan rengjøres 
med fuktig klut, men en bør unngå å la våte gjenstander bli stående igjen på gulvbelegget i «tørre» 
rom.  For parkettdekker må ikke rommets  relative  luftfuktighet  være lavere enn 40% eller høyere enn 
60%. Vedlikeholdsanvisninger for ditt gulv ligger i “Din boligperm” på internet. 

 
I våtromsgulvene er det en membran som beskytter konstruksjonene mot fuktighet.Av den grunn må det ikke tas 
hull gulvdekker da dette vil skape vannlekasjer. 



 

 

Brukeren av boligen må regelmessig se til at det ikke er sprekker opp eller skader på gulvbelegget 
på våtrom og at fugene mellom keramiske fliser er hele. Når defekter oppdages må de de utbedres av 
kyding personell. 

 
 
 

2.4. Vinduer, ytterdører, låser 

Dører, vinduer og låser i boligen må vedlikeholdes, blant annet må hengsler for åpning av dem 
rengjøres og smøres regelmessig. 

   
Alle dører, hengslede vinduer og låser skal fungere uten maktbruk. I motsatt fall må det straks 
undersøkes hva som hindrer bevegelsen og få utbedre dette. Som regel kommer friksjonen av smuss 
som har kommet inn i hengslene og/eller mangelfull smøring. Slike feil kan lett korrigeres – hengslene 
må straks renses og smøres. 

 
Brukeren av boligen må også se til at pakningene rundt hengslede vinduer og dører er hele og på 
plass. Dersom pakningen er i dårlig stand medfører dette trekk og et unødvendig høyt energiforbruk. 

 
Vedlikeholdsanvisninger for låser, vinduer og dører ligger i “Din Boligperm” på internet. 

 

 
 

2.5. Balkonger 

Balkongkonstruksjonen må vernes mot fuktskader. Derfor er det viktig å passe på at avløpene fra 
balkongen er i orden. Snø og avfall må fjernes fra balkonggulvet. Ved regnvær må matter fjernes fra 
gulvet for å unngå varig ansamling av fuktighet under mattene. Om nødvendig må det brukes 
trebehandlingsmidler for å beskytte trekonstruksjonene mot fuktighet. 

 

 
 

2.6. Tekniske installasjoner 
 
 

2.6.1. Ventilasjonsanlegg 

For å sikre et sunt inneklima og sørge for at bygningene fungerer godt på lang sikt må boligen ha 
optimal lufttemperatur og relativ luftfuktighet, noe som sikres ved at boarealet har skikkelig ventilasjon. 

 
For høy eller for lav fuktighet, lave temperaturer eller overdreven fyring fører til volumendringer i 
trekonstruksjonene, noe som medfører at det dannes sprekker i gulv, vegger og himlinger. 

 
I «tørre» rom bør den relative luftfuktigheten i fyringsperioden holdes i området 28–50% og utskifting av 
luften omkring 0,5 ganger i timen. 

 
Dersom ingen er hjemme kan luften skiftes ut saktere – ca. 0,3 ganger i timen. Dersom det er flere 
personer til stede i rommet må luftutskiftingen økes. 



 

 

Våtrom behøver betydelig mer ventilasjon avhengig av hvor ofte det blir brukt vann der. 
 

Etter at du er ferdig å bruke vann i våtrom må aktiv ventilering fortsette helt til kondensert vanndamp er 
borte fra glass og keramiske overflater. Ventilasjonen på våtrom er tilstrekkelig dersom overflatene er tørre 
maksimalt 15 min etter at bruken av vann er avsluttet. Dersom tørketiden er lenger enn 15 min må 
intensiteten på ventilasjonen økes. Etter at overflatene er tørre kan ventilasjonen reduseres, men ikke 
avbrytes. 

 
Dersom klær blir tørket i våtrom, enten åpent eller ved bruk av tørkeskap, må våtrommet luftes så aktivt 
under hele tørkeprosessen at vanndampen ikke danner kondens på dører, vinduer, vegger, tak eller møbler. 
Tørketrommel må ikke tilkoples bygningens generelle ventilasjonssystem. 

 

 
Med et balansert ventilasjonssystem i boligen går luftutskiftningen gjennom en varmeveksler. Ventilene for 
innblåsningen og avtrekkskanalene er regulert i henhold til nødvendig hastighet på luftstrømmen i det 
aktuelle rommet. Mengden av luft som kommer gjennom ventilasjonen kan reguleres med styringspanelet 
for varmeveksleren. 

 
 

NB! 
Posisjonene på spjeldene i kanalene fastsettes ved målinger når ventilasjonssystemet  
stilles inn. Derfor er posisjonene på spjeldene finjustert etter boligens behov for luft.  
Det er må ikke reguleres på ventilene uten fagkunnskap da det kan forstyrre balansen 
i hele ventilasjonssystemet. 
 

I boliger med ikke-balansert ventilasjonssystem er det kun mulig å regulere ventilene for tilstrømning av 
frisk luft i den grad at merkbart undertrykk i oppholdsrom unngås. 

 
DET ER FRARÅDES Å STENGE VENTILENE FOR TILSTRØMNING AV FRISK LUFT 
FULLSTENDIG DA DETTE FORÅRSAKER FUKT PROBLEMER. 

 
Ventilene og kanalene for lufting av boligen må kontrolleres og renses regelmessig. 

 
For å rengjøre himlingene for støv bør det brukes støvsuger med et munnstykke med myk børste. 
Takmalingen er ikke vannfast, derfor må ikke vann eller fuktig klut brukes ved rengjøring. 

 
Ved ikke-balanserte ventilasjonsanlegg kan beboerne utføre kontroll og rengjøring selv. Ved balanserte 
anlegg må ventilene fjernes og rengjøringen utføres av en kyndig personell som etter utført rengjøring 
justere opp anlegget på nytt. 

 
Også avtrekkssystemet over komfyren må rengjøres regelmessig: 

 Fettfilteret – ca. 4–6 ganger i året 
 Avtrekksenheten – ca. 2–4 ganger i året 
 Ventilasjonskanalen på avtrekkssystemet og viften – ca. 1 gang hvert



 

 

      Utilstrekkelig luftutskiftning i boligen kan medføre følgende problemer: 

 
 kondens på vinduene, noe som fører til at vindusrammer og -karmer blir fuktige og raskere tar 

skade 
 som følge av fuktighet i konstruksjonene kan det dannes mugg som igjen kan medføre 

helseproblemer og skade bygningens konstruksjoner 
 overflatematerialene kan skades 
 dårlig luft i soverom fører til dårligere søvnkvalitet 
 matlukt kan spre seg til andre rom 

 

 
Bruksanvisning for ventilasjonsaggregat og/eller ventilasjonsanlegg ligger i “Din Boligperm” på internet. 

 

 
Ettersom fuktigheten påvirker bygningen ikke bare innenfra men også utenfra, er det viktig å påse at 
ventilasjonsåpningene på utsiden av bygningen er rene for smuss og rask og sikrer den nødvendige luftingen 
under bygningen, bak bordkledningen og i takkonstruksjonene. Bygningsfasaden må regelmessig 
kontrolleres visuelt (grundigere inspeksjon 1 gang årlig) og vedlikeholdes. Skadede steder må repareres, 
malte fasader må etter behov (ved slitasje på maling) males over. På korroderte metallbeslag (støttesko, 
vinkler, hullplater osv.) må korrosjonslaget fjernes og de rengjorte detaljene grunnes og males over med 
metallmaling. 

 
 

2.6.2. Fyringsanlegget 
 
 

Oppvarmingselementene i boligen kan være radiatorer, konvektorer, varmekabler eller rør. Temperaturen på 
varmeelemente er avhengig av den ønskede romtemperaturen og utendørstemperaturen. 

 
 

Både med hensyn til energiforbruk og komfort er det viktig å holde en riktig romtemperatur. Det anbefales å 
holde gjennomsnittlig romtemperatur omkring 20–22ºC. 

 
 

Å øke romtemperaturen med en grad fører til omkring 5% økning i 
fyringsutgiftene. 

 

 
Dersom varmen av noen grunn har vært avslått og en begynner å varme opp rommet, er det viktig at 
temperaturøkningen ikke overskrider ca. 3Cº i døgnet. Ved gulvvarme må ikke temperaturen på parkettgulv 
være høyere enn 27Cº. 

 
 

I et fyringssystem med elektriske radiatorer er varmeelementene veggmonterte panelovner eller 
gulvplasserte konvektorer. Varmeelementene er koplet til strømnettet direkte eller med et støpsel. 
Regulering av temperaturen skjer ved hjelp av termostaten på radiatorene. Brukerveiledning for oppvarming 
ligger i “Din Boligperm” på internet. 



 

 

Man må ikke støtte seg på panelovnene eller utsette dem for noen annen form for mekanisk belastning. 
Panelovnene må heller ikke dekkes til eller brukes til tørking av klær. Lettantennelige materialer må  
Plasseres på en slik måte i forhold til panelovnene at overoppheting og antennelse ikke oppstår 

 
Panelovner som er koplet direkte til strømnettet må kun skiftes eller flyttes av kvalifisert personell. 

 
Vannbaserte radiatorsystemer har temperaturregulering ved hjelp av regulatorventiler festet til radiatorene.  

 
 

Man må ikke støtte seg på radiatorene eller utsette dem for noen annen  
form for mekanisk belastning. Vannradiatorer må kun demonteres av kvalifisert 
personell. 

 
Ved lekkasjer i radiatoren eller tilførselsrørene må ventilene i fyringssystemet stenges umiddelbart for å 
unngå fuktighetsskader på bygningens konstruksjoner, og deretter  må en sakkyndig for fyringssystemet 
straks informeres. 
 
Dersom det er montert luftingeventiler må de holdes i lukket stilling og kun åpnes for lufting av 
fyringsanlegget og lukkes korrekt igjen umiddelbart etter lufting. 

 
Ved  elektrisk  gulvvarme er varmeelementet en varmekabel  eller varmematte bygd inn i gulvkonstruksjonen. 
Gulvtemperaturen reguleres ved hjelp av termostater på veggene. 

 
Ved vannbasert  gulvvarme er varmeelementet et varmerør bygd inn i gulvkonstruksjonen. Gulvtemperaturen 
reguleres ved hjelp av termostater på veggene. 

 
Dersom fyrings- og/eller ventilasjonsanlegget omfatter en varmepumpe eller varmeveksler, vil anlegget 
før bygningen tas i bruk justeres inn i samsvar med størrelsen på boligen og rommenes bruksområde. Senere 
vedlikehold og omjustering av anlegget må utføres i henhold til anleggets brukerveiledning eller overlates til 
en kvalifisert sakkyndig. 
 

Uansvarlig behandling av varmepumpe og/eller varmeveksler i strid med bruksanvisningen kan 
medføre forstyrrelser i driften av anlegget og kan skade anlegget. 

 
 

I fyringsperioden er det ikke tillatt å slå av eller skru ned varmen så mye at det er fare for at vannrørene 
fryser. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

2.6.3. Vannforsyningssystem 
 

Vannforsyningssystemet i boligen er koplet til det lokale vannverket der du bor. Fordelingen av 
vannrørene skjer ved hjelp av et spesielt fordelerskap der det går ut rør som forsyner de ulike 
systemene. Rørene er utstyrt med ventiler i tilfelle det skulle være nødvendig å stenge en av 
vannledningene. Beskrivelsen av rørfordelingen står i listen på veggen ved fordelerskapet. 
Bruksanvisningen for vannforsyningssystemet med tilkoplet utstyr finner du i “Din Boligperm” på internet. 

 

 

Frakopling av rør i vannsystemet er kun tillatt utført av kyndig personell. 
Ved utskifting av kraner og tilkopling av utstyr må ventilene for den aktuelle 
vannledningen stenges i fordelerskapet. Vannfiltrene i bygningens 
vannforsyningssystem må rengjøres regelmessig eller skiftes i henhold til  
veiledning for vannfilter. 

 
Ved montering av vaskemaskin må det påses at det under  maskinen står et vanntett kar  som samler  opp 
vannet ved eventuelle lekkasjer fra maskinen og som gjør det enkelt å oppdage lekkasjen. Dette karet 
kan unnlates dersom vaskemaskinen står i et rom med vannfast gulv (for eksempel våtrom. 

 
2.6.4. Avløpssystem 
 
Avløpsrørsystemet i boligen er tilkoplet det generelle  kloakksystemet  i  området.  Avløp fra gulv i våtrom skjer  
gjennom en sluk. Servanter og WC-skåler er tilkoplet avløpssystemet gjennom rør med vannlås (luktlås)  
Utløpene fra vaskemaskiner går gjennom en gulvsluk. 

 
Hvis det går lang tid uten bruk av vann kan vannlåser og sluker tørke ut og dette kan føre til ubehagelig 
lukt i oppholdsrommene. Ved lengre perioder uten bruk av vann kan det helles litt matolje i vannlåser og 
sluk for å hindre at vannet fordamper. 

 

Frakopling av rør i avløpssystemet må kun utføres av kyndig personell. 

 
Uegnet avfall, slik som emballasje og innpakningspapir, tekstiler, frukt- og grønnsakskall, kaffegrut, 
sigarettstumper, sand, bygningsavfall, plastgjenstander, større fettmengder, olje, bensin, løsemidler o.l., må 
ikke havne i avløpssystemet. 

 
 

For å forebygge tette avløp må sluk og vannlåser rengjøres regelmessig (i samsvar med bruksfrekvens).  
Sluk må rengjøres ca. 2–4 ganger i året



 

 

2.6.5. Elektrisk anlegg 
 

Det elektriske anlegget i boligen er tilkoplet strømnettet gjennom et sikringsskap. Fordelingen av sikringer 
er angitt på oversikten i sikringsskapet. Tilkopling av husholdningsmaskiner til strømnettet skjer gjennom 
stikkontakter i veggene. 

 
Det er tillatt å ta av dekslene på stikkontakter og brytere under utføring av oppussingsarbeid 
(tapetsering, maling o.l.) under forutsetning av at strømmen er slått av. Det må da kontrolleres med en 
spenningsmåler. 

 
For mye belastning på en kurs medfører at sikringene går og kopler kursen fra strømnettet. For å få 
strømmen tilbake må kontakten tas ut på enheten som forårsaket  bruddet og sikringen må slås på 
igjen i sikringsskapet. 

 

Til- eller frakopling av ledninger, utskifting av sikringer i skapet, utføring av 
fast elektrisk opplegg o.l. aktiviteter er kun tillatt utført av kyndig personell. 

 
Tilkoplingene  i  sikringsskapet  må  kontrolleres  etter  ett  år  fra  bygningen  tas  i  bruk. Løse tilkoplinger 
må etterstrammes  for å sikre at den elektriske kontakten mellom dem forblir pålitelig. 

 
       2.6.6. Sprinkleranlegg 
 

I bygninger med sprinkleranlegg settes automatisk slukking i gang ved brann ved at slukkevann kommer ut av 
sprinklerhodene. Sprinklerhodene er montert i taket og utstyrt med et temperaturfølsomt element som fjerner seg ved
høy temperatur og forårsaker en intens vannsprøyt i det aktuelle rommet. 

Sprinklerhodene er ømfintlige. Man må ikke påvirke dem mekanisk og/eller 
med høyere temperatur enn romtemperaturen. Slik aktivitet kan føre til at 
brannslukningssystemet utløses og vil medføre vannskade på overflater og 
konstruksjoner. 

 

Sprinkelhodenes deksler må ikke overmåles.



 
 

 

2.6.7.   Røykvarslere 
 

Takmonterte røykvarslere i bygningen har som oppgave å varsle med en sirene når det er for mye røyk i 
rommet og advarer dermed om mulig brann. Dersom røykvarsleren går av må alarmen slås av i 
samsvar med produsentens veiledning. Mer informasjon finnes i “Din Boligperm” på internet. 

 
2.7. Innendørs finish og møbler 

 
2.7.1. Gulvbelegg 

 
Anvendte gulvbelegg i Kodumaja-hus er naturlig parkett, laminatparkett, PVC-gulvbelegg, keramiske fliser. 
Parkett er lagt på et flytende gulv, dvs. at parketten ligger på et støttende underlag og at kantene på 
parketten ikke kommer i berøring med veggene. PVC-gulvbelegg er festet ved liming. Keramiske fliser er 
festet til underlaget med flismørtel. Vedlikeholdsanvisninger for gulvbelegg, 

 
2.7.2. Veggbelegg 

 
Som veggbelegg i «tørre» rom er det brukt overmalbare materialer. I våtrom er det som hovedregel anvendt 
keramiske fliser. Det overmalbare veggbelegget skjæres til fra rull og festes ved liming. Veggbelegget males 
etter tørking. 

Som følge av endring i den naturlige fuktigheten i boligens konstruksjon kan det i hjørnene og 
omkring åpningene i «tørre» rom oppstå mindre sprekker, som kun kan merkes når du ser nøye 
etter. Denne tilpasningsprosessen i bygningens konstruksjoner  er vanlig i nye  boliger og derfor 
er ikke slike sprekker i hjørnene på boligen grunnlag for reklamasjon. 

 
Lett tilsmussede veggbelegg kan rengjøres med en fuktig klut med et skånsomt rengjøringsmiddel. Ved 
ønske kan brukeren av boligen friske opp veggene med ny maling. 
 
De keramiske flisene er festet med flismørtel og det er ikke mulig å fjerne dem uten å skade de 
underliggende lagene. Keramiske fliser rengjøres med varmt vann eller spesielle rengjøringsmidler. 
 

2.7.3. Møblement 
 

Kodumaja møblerer kjøkken og baderom i boligene. Etter kundens ønske installerer Kodumaja også 
hvitevarer på kjøkkenet (komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin, kjøkkenvifte) 

 
 

I sanitærrom monteres WC-skåler, servanter, servant- og veggskap. Ved behov lages det tilkopling for 
vaskemaskin og det kan også monteres vaskemaskin. Vedlikeholdsanvisning for møblement se “Din 
Boligperm” på internet. 

 
Mengder og merker anvendt til innendørs finish 

 
2.8. Husholdningsmaskiner 

 
Bruksanvisninger og garantibevis for husholdningsmaskiner montert av Kodumaja finnes som vedlegg til 
slutt i denne bruksanvisningen. Ved problemer med husholdningsmaskinene må du henvende deg direkte 
til serviceinstansen  for maskinen som du finner  informasjon om i bruksanvisningen. 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.8. Sjakter i bygningen 
 

I etasjehus går det sjakter gjennom boligene der nødvendige installasjoner for strøm, oppvarming og 
vannforsyning er montert. Tilgang til installasjonene får en gjennom en serviceluke i sjaktveggen. 

 
2.9. Kott og lagerrom 

 
Det viktig å være klar over innendørs kott og lagerrom som regel ikke er tilkoplet ventilasjonskanalen. 
Derfor kan det etter overtakelse av boligen en viss tid forekomme fuktighet i dem. Fuktighet kan også oppstå 
avhengig av årstiden. Dersom det forekommer fuktighet, anbefales det å ikke stenge dørene til kottene helt. 

 
Separate kott og lagerrom som ikke er integrert i boligen, er kun egnet til lagring av uorganiske materialer 
(f.eks. sykler, ski, verktøy o.a.). Ved oppbevaring av organisk materiale kan mugg oppstå på overflaten og 
spre seg. 
I alle kott og lagerrom anbefales det å oppbevare gjenstander over gulvhøyde og med avstand til veggene.


