
Knauf AQUAPANEL® 
Coverit
Robusta väggar på ett enkelt sätt –  

perfekt för väggar med hårt slitage

Be certain, choose AQUAPANEL® innervägg



TUFF MILJÖ? 
VÄLJ EN HÅLLBAR  
LÖSNING.

UPPTÄCK AQUAPANEL® 
COVERIT. 

CEMENTSKIVAN SOM BÅDE  
ÄR ROBUST OCH ENKEL  
ATT ARBETA MED.

Funktionsutrymmen med hårt slitage 
fyller viktiga funktioner och har 
oftast en kort byggtid, där de 
snabbt ska kunna tas i bruk. Ju färre 
arbetstimmar som krävs för att 
färdigställa dem, desto bättre. 
Samtidigt måste de tåla tuffa tag 
varje dag under många år. 

Det finns en lösning som är både 
slitstark och snabb att montera. Och 
det är enklare än du tror.

n  Garage
n  Verkstäder
n Soprum
n Grovutrymmen
n Miljörum
n  Cykel- och barnvagnsförråd
n Fläkt- och driftrum
n  Trapphus och passager
n Pannrum

AQUAPANEL® COVERIT  
ÄR IDEALISK FÖR UTRYMMEN 
MED HÅRT SLITAGE:

Överlägsen stabilitet



Utmärkt motståndskraft

TÄCKER VARJE BEHOV:  
AQUAPANEL® COVERIT.
 
AQUAPANEL® Coverit är enkel, 
snabb och flexibel att arbeta med. 
Samtidigt är den motståndskraftig 
och slitstark, vilket gör den till det 
perfekta valet för pannrum, garage, 
soprum, förråd, verkstäder, trapphus 
och andra hårt trafikerade 
utrymmen. 

AQUAPANEL® Coverit är 100 % 
vatten- och fuktbeständig och 
motståndskraftig mot både röta och 
mögel – helt enkelt ett optimalt val 
för funktionsutrymmen med hårt 
slitage. Skivan är stark, slagtålig 
och formstabil. Med längden 2 500 
mm är AQUAPANEL® Coverit enkel 
att montera även vid högre takhöjd. 

Skivan behöver inte förborras och 
kan enkelt ritsas och knäckas till rätt 
längd. Det innebär att du sparar 
både tid och resurser, samtidigt som 
du får en färdig väggyta med 
utmärkta egenskaper och lång 
livslängd. 

Vid montering rekommenderas 
montageskruv typ Knauf Danogips 
Umbo eller likvärdig för enhetlig och 
färdig väggyta utan vidare 
ytbehandling såsom spackling.

Oavsett användningsområde är 
AQUAPANEL® Coverit en smart och 
flexibel lösning som täcker varje 
behov. 



AQUAPANEL® COVERIT.
EN STABIL LÖSNING  
SOM HÅLLER ÅR EFTER ÅR.

Tack vare runda förstärkta långkant-
er, EasyEdge™, spricker inte kanter-
na när skivan skruvas – det är en av 
anledningarna till att AQUAPANEL® 
Coverit är så snabb och smidig att 
montera. Den behöver inte heller för-
borras, utan skruvas fast direkt mot 
regelstommen. Efter montering får du 
en jämn och slät yta med ett rent och 
funktionellt utseende.

Dessutom är skivan 100 % vatten- 
och fuktbeständig och mögelsäker – 
ett måste för krävande funktions-
utrymmen.

STARK MED MÅNGA FÖRDELAR. 

AQUAPANEL® Coverit cementskiva 
är robust tack vare blandningen av 
portlandcement och lättvikts ballast, 
den dubbelsidiga glasfiberarmeringen 
och de runda, förstärkta långkanterna, 
EasyEdge™.
 
Skivans slagtålighet har testats i en-
lighet med riktlinjerna för ETAG 003.

SLAGTÅLIG



AQUAPANEL® Coverit tillverkas  
i längden 2 500 mm för enkel, 
vertikal montering vid normal 
takhöjd. Vid högre takhöjder går  
det snabbt att skära till passbitar.

Vid behov kan skivan enkelt  
skäras och knäckas i önskad längd. 
Skivorna monteras kant i kant och 
fästs med montageskruvar för en 
snabb, enkel och tilltalande finish.

Cementskivorna monteras på trä-  
eller stålreglar med max regel-
avstånd s 450 mm och vid horison-
tell regelstomme max s 400 mm. 

AQUAPANEL® Coverit kan böjas 
ned till 3 m radie och är en flexibel 
lösning – både vad gäller använd-
ningsområde och hantering.

Robusta väggar – 
snabbt och smidigt

n Enkel och snabb montering (kant i kant)
n  Behöver inte förborras
n  Lätt att rengöra
n  Mögelresistent
n Slitstark och slagtålig
n  Formstabil
n  Runda, förstärkta långkanter, EasyEdge™
n  Fullhöjdsskivor, längd 2 500 mm
n  Enkel att hantera, kan skäras  

och knäckas 
n  Kan böjas ned till 3 m radie
n  Skivskarvar behöver inte förskjutas
n  Skivskarvar kan monteras i linje med  

dörr- och fönsteröppningar
n  Färdig väggyta direkt utan ytbehandling

AQUAPANEL® COVERIT  
CEMENTSKIVA HAR MÅNGA 
FÖRDELAR:



AQUAPANEL® COVERIT CEMENTSKIVA:
PRODUKTDATA, VÄGGTYPER OCH MONTAGE.

Produktdata/Tekniska egenskaper

Tjocklek 10 mm

Längd 2,500 mm

Bredd 900 mm

Vikt Ca. 13 kg/m2

Kantutformning EasyEdge™ ***

Minsta böjningsradie för skivor som är 900 mm breda 3 m

Brandteknisk klass EN 13501 A1, obrännbar

Skivor per pall 40 st

* För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min. 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.

** Vid behov, t.ex. vid förväntad hög fuktbelastning i soprum, rekommenderas den oorganiska skivan AQUAPANEL® Indoor som inre skivlag bakom AQUAPANEL® Coverit. Mer information finns på knaufdanogips.se.

*** Runda förstärkta långkanter, EasyEdge™. Raka skurna kortkanter.

Väggnr. Beteckning 
Se Knauf Danogips Manual

Max  
vägghöjd  
(mm)

Vägg- 
tjocklek 
(mm)

Brand- 
klass
(min)

FRÅN FÖRRÅD / SOPRUM** TILL TRAPPHUS

M42CA-A E MR 450 70/70 CA/AA M0 4,600 118 EI 30

M65CA-A E MR 450 70/70 CA/AA M70 4,600 118 EI 60*

– MED KNAUF ULTRA BOARD SOM INRE SKIVLAG

M42CU-A E MR 450 70/70 CU/AA M0 4,600 121 EI 30

M65CU-A E MR 450 70/70 CU/AA M70 4,600 121 EI 60*

FRÅN SOPRUM** TILL FÖRRÅD / MELLAN FÖRRÅD

M42CA E MR 450 70/70 CA/AC M0 4,600 115 EI 30

M42CF E MR 450 70/70 CF/FC M0 4,800 121 EI 60

M66CA E MR 450 95/95 CA/AC M95 6,600 140 EI 60*

– MED KNAUF ULTRA BOARD SOM INRE SKIVLAG PÅ EN VÄGGSIDA

M42CU-AC E MR 450 70/70 CU/AC M0 4,600 118 EI 30

M65CU-FC E MR 450 70/70 CU/FC M70 4,800 121 EI 60*

M66CU-AC E MR 450 95/95 CU/AC M95 6,600 143 EI 60*

– MED KNAUF ULTRA BOARD SOM INRE SKIVLAG PÅ BÅDA VÄGGSIDOR

M42CU E MR 450 70/70 CU/UC M0 5,000 121 EI 30

M65CU E MR 450 70/70 CU/UC M70 5,000 121 EI 60*

  AQUAPANEL® Coverit cementskiva                   Ultra Board                     Classic Board                     Secura Board



STEG 2

Skivan skruvas fast med montageskruv typ Knauf Danogips Umbo 
eller likvärdig. Lämplig minsta korrosionsklass är C3. Skivans 
framsida (slät sida utan text) ska vara vänd in mot rummet.  
Skivan ska ligga an mot underlaget vid fastsättning.  
Pressa den inte på plats.

Max skruvavstånd är s 250 mm. Skruvavstånd till skivkant är 15 mm. 
Skivan ska fästas både inne på skivan och längs kanter. Börja skruva 
ungefär mitt på skivan och arbeta ut mot sidorna. Skruvarna skall 
skruvas in så att skruvhuvudet ligger precis ovanför skivans yta.

Montageskruv ska vara typ Knauf Danogips Umbo eller likvärdig. 
Lämplig minsta korrosionsklass är C3. Den platta skruvskallen  
ger en jämn yta med ett enhetligt utseende.

Knauf Danogips Umbo+Knauf Danogips Umbo

STEG 1

Skivorna monteras mot regelstomme med max regelavstånd s 450 mm och vid horisontell regelstomme max s 400 mm.
AQUAPANEL® Coverit används normalt som yttre skivlag, men kan vid behov och när inga högre ljud- och/eller brandkrav föreligger  
monteras som enda skivlag. Vid schaktväggar ska dock alltid konstruktion utföras med minst dubbla skivlag. 
Regelstomme kan vara av stål eller trä.
Se till att skivans överkant är vågrät och att skarvar placeras mitt på reglarnas flänsar.

YTBEHANDLING:

Målning
Använd en färgtyp som är lämplig för den aktuella miljön och  
som är kompatibel med AQUAPANEL® Coverit. Vid användning av 
AQUAPANEL® Coverit i soprum och liknande bör ytan ytbehandlas 
med silan- eller siloxanbaserade medel.

Rengöring
AQUAPANEL® Coverit är mycket motståndskraftig mot mögel  
och 100 % vattenbeständig. Det är ändå viktigt att rengöra ytan 
regelbundet för att garantera skivans hållbarhet och egenskaper. 
Ytan kan rengöras med vatten och vanliga allrengöringsmedel.

Hårt slitage och stötar
Ytor som utsätts för hårt slitage eller upprepade stötar, exempelvis 
väggar bakom sopbehållare, bör skyddas med avbärarlister eller 
liknande stötskydd.

Plattsättning
AQUAPANEL® Coverit får inte användas som underlag för kakel. 
På ytor som ska plattsättas ska i stället AQUAPANEL® Indoor 
cementskiva användas.



20
14
.0
9

Knauf Danogips GmbH 
296 80 Åhus 

Telefon vxl: 044–28 78 00
Telefon order: 044–28 78 80 | Telefon teknisk support: 044–28 78 22 

www.knaufdanogips.se | info@knauf.se

KNAUF DANOGIPS GMBH RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA FELTRYCK.


