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EN BÄTTRE VÅTRUMSSKIVA

AQUAPANEL® Indoor är en oorganisk skiva som är 
resistent mot fukt och mögel. Den är stabil även i tuffa 
miljöer som är utsatta för fukt, och kan även utsättas för 
klor. Skivan är väl dokumenterad och utformad för att 
uppfylla de höga krav och förväntningar som ställs på på 
byggföretag och entreprenörer över hela världen.

Skivan kan enkelt skäras och knäckas, och den kan t.o.m.
böjas ned till 1 m radie. Nu kan du dessutom välja mellan
två olika spackelmetoder för ett mer flexibelt montage.
Den låga vikten på bara 11 kg/m2 (tidigare 15 kg/m2) bidrar
också till att AQUAPANEL® Indoor är enkel att jobba med.

AQUAPANEL® Indoor är helt enkelt det perfekta valet för
alla krävande projekt - från simhallar, offentliga duschar,
spa och storkök till hållbara våtrumslösningar i bostäder,
garage och förråd med krav på hög kvalitet.



FYSISKA EGENSKAPER

Längd, mm 1200 / 2400 / 2500 900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2800 / 3000

Bredd, mm 900 1200 (beställningsvara)

Tjocklek, mm 12,5

Minsta böjningsradie 1

Vikt, kg/m² Ca 11 kg/m²

Densitet, kg/m³ (EN 12467) Ca 750

Böjstyvhet, MPa (EN 12467) ≥ 7

pH-värde 12

Brandteknisk materialklass (EN 13501) A1 Obrännbart material
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Ett komplett kvalitetssystem från AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Indoor lim Fogremsa (10cm)

MaxiskruvSkarv- och helspackel, vit Armeringsnät

Board Primer

Q4 Finish

NY OCH 

FÖRBÄTTRAD

11 KG/M2

PRODUKTFÖRDEL AR

• Lägre vikt, endast 11 kg/m2 (tidigare 15 kg/m2)

• Nu ännu enklare att kapa och knäcka

• Snabbare montage och hantering på arbetsplatsen

• Kan böjas ned till 1 m radie i helformat

• 100 % vatten- och fuktresistent byggskiva

• Oorganisk, kan inte ruttna, mögla eller brytas ned på något vis

• Två olika spackelmetoder för större flexibilitet

• Ett lag skivor är tillräckligt för kakelsättning med reglar upp till s 600mm

• Godkänd som kakelbärare upp till 50 kg/m2

• Obrännbart material – brandteknisk materialklass A1

• Stark och slagtålig

• Miljöcertifierad med EPD



 ≤250 mm 

 ≥15 mm 

6. Ytbehandling.

Kakelsättning

PutsAlt. 2: Fog- och 
Puts helspackling, 
vit med fogremsa 10
cm

2. Regelverk 3. Montage 4. Fogning

Alt. 1: Indoor lim

1. Skär och knäck 5. Primer

Montage av innervägg
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