
Lättare. Enklare. Snabbare.
AQUAPANEL® Cementskiva Indoor för våtrumsväggar

Be certain, choose AQUAPANEL®

NYA
INDOOR



AQUAPANEL® Cementskiva Indoor är en 
oorganisk skiva som är mycket motståndskraftig 
mot fukt och mögel. Den är stabil även i tuffa 
fuktutsatta miljöer och klarar till och med att 
utsättas för klor. Skivan är välbeprövad och 
utformad för att uppfylla höga krav och 
förväntningar från byggföretag och 
entreprenörer över hela världen.

Nya AQUAPANEL® Cementskiva Indoor höjer 
ribban ytterligare ett steg. Den låga vikten på 
endast 11 kg per kvadratmeter gör den ännu 
enklare att arbeta med. Skivan är smidigare att 
hantera och snabbare att montera, samtidigt 
som den är lika fuktbeständig som tidigare.

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

Den nya cementbaserade skivan 
är lika smidig att arbeta med som 
gipsskivor, vilket innebär snabbare 
montering, högre produktivitet och 
ökad lönsamhet, även i krävande 
våtrumsmiljöer.

Nya AQUAPANEL® Cementskiva Indoor 
är både robust och lättare, vilket skapar 
förutsättningar för smidigare hantering och 
förbättrad ergonomi. Samtidigt som den 
är stabil, har den minimala rörelser och 
överlägsna fuktegenskaper.

Skivan kan enkelt ritsas och knäckas och 
kan till och med böjas ner till 1 m radie 
– utan att man behöver skära skivan 
i mindre remsor. Nu kan du dessutom 
välja mellan två olika fogbehandlingar 
för en mer flexibel montering.
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Lättare. Enklare. Snabbare.
AQUAPANEL® Cementskiva Indoor för våtrumsväggar



 ≤250 mm 

 ≥15 mm 

Produktfördelar
• Lägre vikt, endast 11 kg/m2 (tidigare 15 kg/m2)
• Nu ännu enklare att kapa, ritsa och knäckas
• Snabbare montering och hantering på arbetsplats
• Kan böjas ner till 1 m radie
• 100 % vatten- och fuktbeständig byggskiva
• Oorganisk, kan inte ruttna, mögla eller på något sätt brytas ner
• Två olika fogbehandlingar för större flexibilitet
• Ett skivlager räcker för plattsättning upp till s600 mm
• Godkänd som kakelbärare upp till 50 kg per kvadratmeter
• Obrännbart material – Brandteknisk materialklass A1
• Stark och slagtålig

Ett komplett kvalitetssystem

Tekniska egenskaper
Bredd (mm) 900 1200 (ej lagervara)

Längd (mm) 1200 / 2400 / 2500 900 / 2000 / 2400 / 2500 / 
2600 / 2800 / 3000

Tjocklek (mm) 12,5
Minsta böjningsradie för 900/1200 mm 1
Vikt (kg/m²) Ca 11

Densitet (kg/m³) enligt EN 12467 Ca 750

Böjhållfasthet (MPa) enligt EN 12467 ≥ 7

pH-värde 12

Brandteknisk materialklass enl. EN 13501 A1 obrännbart material

AQUAPANEL®  
Indoor Foglim

AQUAPANEL® 
Fogremsa 
(10cm)

AQUAPANEL® 
Maxiskruv

AQUAPANEL®  
Indoor 
Fogspackel och 
tunnputs – vit

AQUAPANEL®  
Armeringsnät

AQUAPANEL®  
Board Primer

AQUAPANEL®  
Q4 Finish

6. Ytbehandling

Plattsättning

Tunnputs

Alternativ 2: AQUAPANEL® 
Fogspackel och tunnputs – vit 
med Fogremsa 10 cm
Vid fogbehandling ska skivorna 
monteras med en distans på 3-5 
mm.

2.  Uppbyggnad av stom
me och injustering

3.  Skruvmontage

4. Fogning
Alternativ 1: AQUAPANEL®  
Indoor Foglim
I konstruktioner där tätskikt av duk/
folie/matta används är det endast 
nödvändigt att limma skarvar som 
inte är understödda av t.ex. regel 
eller kortling.

1. Ritsa och knäck

5. Grundbehandling

Montering av innerväggar

11
kg/kvm
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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.knauf.se | info@knauf.se

KNAUF DANOGIPS GMBH RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA FELTRYCK.


