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GIPSSKIVA FÖR VINDTÄTNING

WEATHERBOARD 365

Ytterväggs- 
konstruktioner

 KAN EXPONERAS FÖR VÄDER  OCH VIND I  12 MÅNADER



FLEXIBLA BYGGPROJEKT

Ett byggprojekt är sällan det andra likt, det kan gå fort, det kan gå 

långsamt och det kan rent av bli oväntade stopp i projektet. Vid  

oväntade stopp eller fördröjningar vid fasadbeklädningen ger det  

en extra trygghet att arbeta med produkter som tål att exponeras  

för vårt nordiska klimat under en längre tid.

Vindskivan Weatherboard 365 är en impregnerad, vattenavvisande 

gipsskiva som är motståndskraftig mot fukt, mögel och UV-strålning. 

Skivan är utvecklad för att exponeras för regn, vind, snö och kyla  

under ett helt år utan fasadbeklädnad. 



Weatherboard 365 består av en gipskärna klädd med en blå kompositduk. 

Duken är en vattenavvisande, oorganisk polyester och glasfiberduk som 

behandlats med akryl. 

• Stomstabiliserande och vindtät

• Gipskärna med blå kompositduk

• Duken är en vattenavvisande, oorganisk polyester  

 och glasfiberduk som behandlats med akryl.

• Sd-värde på endast 0.071 m

• Kan exponeras för väder och vind i 12 månader

• Raka långkanter

WEATHERBOARD 365

VINDTEJP

Förseglingstejp används för att täta skarvar och genomföringar 

i vindskivan. Tejpen ger ett permanent vindskydd och hindrar 

vatten från att tränga in vid skarvar och genomföringar. Det 

unika limmet gör att tejpen kan användas utomhus året om.

SKARVPROFILER
Weatherboard 365 monteras med 
skarv- och kantprofiler. 

VERTIKAL  
SKARVPROFIL

HORISONTELL  
SKARVPROFIL

K ANTPROFIL

ART.NR LÄNGD BREDD TJOCKLEK

651309 2700 900 9,5

651310 3000 900 9,5

651349 SPESIAL 900 9,5

655749 2500 1200 9,5

651314 2700 1200 9,5

651332 3000 1200 9,5

651318 SPESIAL 1200 9,5

WEATHERBOARD 365

T-KORTLING
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Vindskivan ger en väldigt bra stomstabilisering, är 

diffusionsöppen och har ett bra brandmotstånd då 

den är obrännbar. 

• Hanteras och bearbetas på samma  

 sätt som vanlig gips 

• Kan skruvas eller spikas

• Väl beprövat vindskydd

•  Ger bra brandmotstånd

• En av de mest diffusionsöppna

GIPS SOM  
STOMSTABILISERING


