VÅTRUMSSYSTEM HUMID 2.0
VÄGG OCH GOLV I VÅTRUM

den nya generationens
våtrumsskiva

helt mögelresist

syntetfiberduk med
förstärkt

försänkt lån

Använ

norgips humidboard 2.0
våtrumssystemet för proffsen
En fuktsäker och formstabil kompositgipsskiva för invändiga väggar i fuktkänsliga
miljöer bestående av en impregnerad gipskärna med ett hydrofoberande (vattenavvisande) ytskikt på fram- och baksida.
Ytskiktet är förbättrat avseende arbetsmiljö och hållbart byggande. Betydligt
mindre mängd fibrer alstras vid hantering. Ingen mikrobiell påväxt kan påvisas
vid provningar och skivan kan inte ruttna eller biologiskt brytas ned.

Användningsområden

tent våtrumsskiva

d vattenavvisande yta

Skivan är avsedd att användas i invändiga utrymmen med hög fuktbelastning, t ex våtutrymmen. Humidboard 2.0 har hög fukttålighet - RF < 95
% som kritiskt fukttillstånd.
Humidboard 2.0 är ett utmärkt underlag för alla typer av beklädnader
och våtrumsbeklädnader såsom keramiska plattor, plastmattor,
tätskiktssystem och målningssystem för våtrum.

och impregnerad kärna

ngkant. ingen sprickbildning

nds både på vägg, golv och tak

Vid användandet av cementbaserade fäst- eller spackelmassor
skall skivan förbehandlas med primer eller liknande.

Våtrumssystem Humid 2.0 - Väggar

För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det
viktigt att väggarna är styva och stabila och att alla anslutningar är rätt utförda. Det är
många saker som skall fungera tillsammans i ett våtrum. Arbetet måste därför utföras enligt gällande beskrivningar och anvisningar och planläggas på ett sådant
sätt att de enskilda momenten inte kommer i konflikt med varandra.

Väggstomme

Stommen dimensioneras för varje tillfälle och består av stålprofiler eller
träreglar. Norgips rekommenderar stålstomme till väggar mot våtrum.
Det finns många fördelar med stålstomme avseende montage
och ergonomi. I våtrumsväggar minskas mängden fuktkänsligt
material i väggkonstruktionen. Stålstommen bör alltid vara
minst 70 mm.

Skivor

För att få en säker och stabil konstruktion som underlag för tätskikt rekommenderas 2 lag 13 mm Norgips
Humidboard 2.0 till våtrum. En 2-lags konstruktion ger ett stabilare underlag för infästningar, t
ex upphängning av inredning. Det tillför också
väggen stabilitet vid t ex genomföringar.
Tyngre utrustning och utrustning som
utsätts för dynamisk belastning skall
fästas i bakomvarande konstruktion.
Lättare inredning kan med fördel
fästas i Norgips kortlingsbeslag.
se www.norgips.se

Tätskiktssystem

Norgips System Humid uppfyller de egenskapsföreskrifter och kompabilitetskrav
som gällande branschregler ställer angående val av tätskiktssystem, underlag och
applicering på väggar och golv. Se även respektive branschorganisation:
• Byggkeramikrådet: www.bkr.se
• AB Svensk våtrumskontroll: www.gvk.se
• Branschregler Säker Vatteninstallation: www.sakervatten.se
• Målaremästarna, MVK: www.maleri.se

Konstruktioner
Väggtyp
SE R70dB+ 2HB/2 M0 s450

2 LAG GIPS PÅ s 450 mm
Skena SK 70/55 alt. SKP 70/55 mot golv och tak.
Regel R70 dB+ s 450, R70 med ev. tätning mot
anslutande väggar.
3. 2 lag 13 mm Norgips Humidboard 2.0.
4. Ev. mineralull i hålrum för högre ljudklass.
5. Ev. luft- och ljudtätning med fogmassa.
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Norgips rekommenderar i första hand denna konstruktion vid
täthetsklass VTv då den ger högre stabilitet och säkerhet.

1 LAG GIPS PÅ s 300 mm
Skena SK 70/55 alt. SKP 70/55 mot golv och tak.
Regel R70 dB+ s 300, R70 med ev. tätning mot
anslutande väggar.
3. 1 lag 13 mm Norgips Humidboard 2.0.
4. Ev. mineralull i hålrum för högre ljudklass.
5. Ev. luft- och ljudtätning med fogmassa.
1.
2.

Väggtyp
SE R70dB+ 1HB/1 M0 s300
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Våtrumsystem Humid 2.0 - Golv
Gipsskivor utgör ett stabilt och böjstyvt underlag för tätskikt och golvbeläggning i våtrum vid konstruktioner med träbjälklag.
Träbjälklag
Träbjälklag utförs vanligen med balkar på s 600 mm och med en 22 mm golvspånskiva (typ P5) tvärs reglarna. För att uppnå en erforderlig
böjstyvhet hellimmas 1 lag 13 mm Norgips Humidboard 2.0 på golvspånskivan med Ardex S 48 eller motsvarande. Innan limning skall
Humidboard 2.0 förbehandlas med primer, (t.ex. Ardex P3), på undersidan, även ovansidan skall primas om cementbaserat spackel skall
appliceras.
Norgips Humidboard 2.0 läggs i samma riktning som spånskivorna, d v s tvärs reglarna. Golvspånskivor har breddmåttet 600 mm och
Humidboard 2.0 breddmåttet 900 mm vilket medför att skivornas långkantskarvarna regelbundet (var tredje golvspånskiveskarv)
linjerar varandra. Våra provningar visar att detta inte utgör något hinder utan man kan montera skivorna oberoende av långkantskarvarna placering.
Kortkantskarvar på Humidboard 2.0 bör undvikas, om det inte går att undvika så bör de förskjutas minst 600 mm.
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600 mm

600 mm

Träreglar med centrumavstånd max s 600 mm
2 2 mm Golvspånskiva typ P5, monteras enligt leverantörens
anvisningar tvärs reglarna.
3. Ardex S48 hellimmas med en tandadspackel, 6-8 mm.
4. Norgips Humidboard 2.0 (primad på undersidan innan limning) monteras tvärs reglarna.
1.
2.

Hantering av glasfiberklädda gipsskivor

s 600

s 600

Arbetsmiljö.
Arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller bl.a. ventilation och det är viktigt att se över förhållanden på den egna arbetsplatsen och anpassa sin personliga skyddsutrustning därefter. Vid behov
ska andningsskydd användas. Olika personer har även olika känslighet för hudkontakt med
glasfiberbaserade material och det är därför av stor vikt att individuellt pröva sig fram till
lämpligt personligt skydd.
Skivorna har en yta av glasfiberväv som kan verka irriterande vid hudkontakt. Handskar rekommenderas därför
vid hantering av skivorna.
Det kan även vid behov vara lämpligt med tät klädsel.
Olika personer har dock olika känslighet för hudkontakt
med glasfiberbaserade material och det är därför av stor
vikt att individuellt pröva sig fram till lämpligt personligt skydd.
Damm kan uppstå vid bearbetning av skivorna. Detta
gäller främst vid mekanisk bearbetning. För en bra
arbetsmiljö är det bästa sättet att se till att dammet tas
om hand redan vid källan. Använd t.ex. verktyg som
har anslutning till dammutsug eller en arbetsplats med
punktventilation. Åtgärder av denna typ är även ett
effektivt sätt att förhindra att dammet sprids vidare på
arbetsplatsen. Men när det inte är tekniskt möjligt att
hålla halten damm på godtagbar nivå ska andningsskydd med filter klass P2 användas.
Se även Arbetsmiljöverkets AFS 2004:01, www.av.se

norgips humidboard 2.0
den nya generationens våtrumsskiva
•
•
•
•
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Nytt ytskikt för bättre arbetsmiljö & hantering
Uppfyller egenskaps- & kompatibilitetskrav enligt BKR & GVK
Betydligt minskad mängd fibrer
Montera på Norgips dB+ reglar för ett helt säkert våtrum
Ingen mikrobiell tillväxt kan påvisas vid provning på SP

G A SY
G
Y

EM

Leverantörsförsäkran
Byggskivan uppfyller branschens krav för våtrum
Tillverkare/leverantör av våtrumsskiva

Norgips Svenska AB

NORGI

Härmed intygas att leverantör testat produkt enligt specifikation nedan och uppfyllt
tillämpliga delar. Produkt uppfyller dessa krav:



Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen (2011-4)
Metod för kompatibilitetsprov mellan tätskiktsfolie/plastmatta och våtrumsskiva i
bostadsutrymmen (2011-4)

Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen
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Specifikation av produkt(er):

Tillverkare/leverantör

Skivbenämning

Norgips Svenska AB

Humidboard 2.0

Tjocklek
Skivbenämning
(mm)
12,5

Bredd
(mm)
900

Datum
Tjocklek
(mm)
2012-01-09

Humidboard 2.0

Böjstyvhet

Bredd
(mm)

12,5

900, 1200

Våtrumsskivor, i ett eller flera lager, ska uppfylla böjstyvhet för montage av keramiskt ytskikt. Krav på
böjstyvhet vid olika regelavstånd:

C-avstånd regelstomme (mm)
Antal lager skivor
(vid aktuell regelstomme)
Krav på böjstyvhet vid aktuellt
C-avstånd (kNm²/m):

C 300

>0,325

Förutsättningar för räkna ut böjstyvhet, EI-värde (

Skivans karaktär

C 400

C 450

C 600

1
2upplysningar:
1
2
1
2
1
2
Övriga
Annat antal:
Annat antal:
Annat antal:
Annat antal:
Norgips anvisningar för hantering, bearbetning, montering och ytbehandling skall följas, se
www.norgips.se.
>0,43

):

>0,485

>0,65

Riktigheten i ovanstående uppgifter intygas:

Enligt Metod för kompatibilitetsprov mellan tätskiktsfolie/plastmatta och våtrumsskiva i
2012-01-09, Örebro
_________________________________
bostadsutrymmen (2011-6).

Sugande

Datum, ort

Ej sugande

Öppentid lim/tätskiktslim 0 – 20 min

Öppentid lim/tätskiktslim 20 – 40 min

_________________________________
__________________________________
Kräver förbehandling Namnteckning
Namnteckning
Behörig firmatecknare, Svenskt
bolag/säljbolag
Tekniskt ansvarig, Svensk marknad
Kräver
inte förbehandling
Särskild rekommendation
Thomas
Schüller
Johan Arvidsson
_________________________________
__________________________________
Övriga kommentarer:
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Vid applicering av tätskiktsfolie med tillhörande
vattenbaserat lim/tätskikt är öppentiden
0-10 min, vid
Behörig firmatecknare, Svenskt bolag/säljbolag
Tekniskt ansvarig, Svensk marknad
applicering av lim till plastmatta är öppentiden 20-45 min.
Kräver förbehandling
Kräver inte förbehandling
Särskild rekommendation

Dimensionsstabilitet

Upplysningar: Leverantörsförsäkran ska upprättas i två exemplar. Det ena originalet skickas till Byggkeramikrådet och det
andra till AB Svensk Våtrumskontroll. Därefter listas produkt på respektive hemsida. Intyg giltigt 5 år från och med datum för

Mögelresistens

Leverantörsförsäkran, Byggkeramikrådet/AB Svensk Våtrumskontroll, 2011-4

Tätskiktets funktion ska inte påverkas negativt
av att våtrumsskivan
inteattär
tillräckligt
formstabilinte
vidändras.
leverantörsförsäkran,
under förutsättning
produktens
sammansättning
fukt och temperaturvariationer. Dimensionsstabilitet provas enligt gällande materialstandard för
Bilaga: Monteringsanvisning bifogas till detta dokument
aktuell skivtyp. Krav: Max 2 mm/m

Provningsmetod: SP 2899, Brittish Standard, BS 1982-3:1990 eller likvärdig metod.
Krav: ≥ 85 % RF utan mikrobiell påväxt.

Värmetålighet

Ange om skivan är känslig för höga temperaturer vid korttidsbelastning.
Är lämplig som underlag för plastmatta:
Övriga kommentarer:

Ja

Nej

Högst tillåtna temperatur vid korttidsbelastning (5-10 min) är 120°C.
Högst tillåtna temperatur vid långtidsbelastning är 45°C.

Monteringsmetod av våtrumsskiva

Våtrumsskivor ska efter montering ge ett plant underlag för montage av tätskikt alternativt plastmatta.
Montering ska ske enligt skivleverantörens monteringsanvisning.
Övriga kommentarer:

Montering skall ske enligt Norgips anvisningar, se www.norgips.se/vatrum
Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen, Byggkeramikrådet, GVK, 2011-4
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Vid städning av arbetsplatsen och då det
förekommer damm rekommenderar vi
dammsugning för att förhindra att dammet sprids vidare.
Ladda ner vår kortfattade
anvisning om arbetsmiljö på
www.norgips.se > Montering > Hantering > Glasfiberklädda gipsskivor, där
finner du komplett information om hantering, transport
och bearbetning av våra

ARBETSMILJÖ

Norgips Humid Board & Norgips Weather Board
Hantering

• Lyft skivorna från bunten, drar man skivorna av
bunten finns risk för onödig dammexponering.
• Skyddshandskar rekommenderas vid hantering av skivorna.

Skyddshandskar
måste användas

Bearbetning

Skivorna är lätta att kapa.
1. Skär med en vass gipskniv på framsidan.
2. Knäck skivan över en skarp kant.
3. Skär ev. igenom glasfiberväven på baksidan.
Använd
• Maskinell bearbetning ( t ex kapning med cirkelsåg)
andningsskydd
bör undvikas för att minimiera dammbildning.
• Om maskinell bearbetning skall företas skall
punktutsug finnas eller sådan anordning att dammspridning undviks.

Arbetsmiljö

• Var noga med att hålla arbetsplatsen ren, rutiner för
städning skall finnas, dammsugning rekommenderas.
• Gör även rent arbetskläder efter avslutat arbetsmoment
Använd
skyddskläder
med skivorna, lämpligast är att dammsuga av kläderna.
• Då det inte är möjligt att hålla dammhalten på en
godtagbar nivå, t.ex. vid maskinell bearbetning, skall andningsskydd
användas.
• Vid starkt dammande arbete (t ex omfattande maskinell
bearbetning utan punktutsug eller andra åtgärder) skall skyddskläder
användas som täcker känsliga hudpartier, t ex hals och underarmar.

För utförliga anvisningar om hantering, bearbetning och montering, se www.norgips.se.
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