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MONTAGE AV AQUAPANEL® OUTDOOR PÅ 

VENTILERAD FASADLÄKT VFL 
OCH TRÄLÄKT
Ventilerat fasadsystem med puts
För fasader som skall putsas är Aquapanel® Outdoor 
monterad på stål eller träläkt den perfekta putsbäraren. 
Aquapanel® Outdoor är en obrändbar, robust, vatten- och 
fugtbeständig cementbaserad skiva. Alla detaljlösningar som 
redovisas i dessa anvisningar är testade och verifierade på 
RICE (SP) i Borås. Förteckning över godkända putssystem/
leverantörar finns på www.knaufdanogips.se
 
Avgränsning av Fasadsystemet/Regnskyddet
I systemet ingår de vanligast använda anslutningsdetaljerna. 
Fasadsystemet kan tillämpas med träläkt på byggnader upp till 
två våningar eller med fasadläkt i stål VFL upp till åtta våningar. 
Kontakta Knauf om specifik detalj saknas eller om fasadsystemet 
ska appliceras på byggnader högre än åtta våningar.
 
Luftspaltens funktion/princip
Principen för Knauf Danogips Ventilerat Fasadsystem bygger 
på total täthet mot inträngande vatten genom regnskärmen 
samt anslutningsdetaljer. Regnskärmens täthet säkerställs 
genom en kombination av noggrant utförda arbeten med 
plåtbleck, tätningar runt anslutningar samt tryckutjämning via 
en väl dimensionerad luftspalt. Fukt kan transporteras bort 
från väggen via konvektiv uttorkning, genom att luftspalten 
via in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

VFL (Ventilerad Fasadläkt)
Aquapanel® Outdoor monterad på Ventilerad fasadläkt VFL 
är en oorganisk konstruktion som inte möglar eller bryts ned. 
Fasadläkten är försedd med stansade hål som bidrar till god 
ventilation och eventuellt rinnande vatten i luftspalten dräneras 
bort. Knauf Danogips fasadläkt VFL fungerar även som skydd 
mot brand, möss och insekter.

Byggnader med fler än två våningar (höga hus)
När konstruktionen är sammansatt av puts på Aquapanel® 
Outdoor, horisontellt monterad VFL samt vindskyddsskivorna 
Weatherboard 2.0 eller Weatherboard 365 klarar fasadsys-
temet brandklass Br1 enligt BBR samt kravet för att hindra 
brandspridning mellan våningsplan. Ytterväggar i byggnad 
med träläkt och/eller vindskyddsfolie klarar kravet Br2 och Br3. 

Extra luftinsläpp monteras i överkant av alla fönster vid 
byggnader med fler än två våningar (se detalj för ”Ovankant 
fönster ventilerad” KDVF 11 37). Det extra luftinsläppet säker-
ställer tryckutjämningen samt ger en förbättrad luftomsättning.

Ytbehandling av Aquapanel Outdoor
 Val av ytbehandling av Aquapanel Outdoor görs i samråd 
med Puts- och färgtillverkare.
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För mer information om Knauf Danogips  
ventilerat fasadsystem besök knauf.se:

• Drift oach underhåll • Säkerhetsdatablad
• Byggvarudeklaration • Typlösningar/detaljer

Vindskydd
På hus högre än två våningar ska vindskyddet vara i minst 
brandteknisk materialklass A2 för att klara kravet för bygg-
nadsklass Br1 enligt BBR.* 

Om befintliga vindskyddsgipsskivor avlägsnas vid renovering 
är det viktigt att ansvarig konstruktör säkerställer att det nya 
systemet uppfyller minst samma krav vad gäller funktioner, 
såsom täthet, brand, ljud och stabilitet som det ursprungliga 
systemet.
 
*) Vindskyddet ska ha kända egenskaper som kan kontrol-
leras mot kravnivån för den avsedda användningen (BBR 
2:1).

Tillåten maximal utböjning
Konstruktioner med puts på Aquapanel® Outdoor skall 
dimensioneras för en maximal utböjning på 1/500 av spän-
nvidden. Andra konstruktioner med fasadmaterial i trä eller 
stål dimensioneras för en utböjning på 1/300, eller enligt 
materialtillverkarens anvisningar.

Stomme
Stommen måsta vara stabil och ansvarig konstruktör måste 
beakta och säkerställa att rörelser från stommen inte överförs 
till Aquapanelskivorna. Vid högre byggnader och utsatta lä-
gen bör läktens dimension och c/c-avstånd beräknas specifikt 
av ansvarig konstruktör.

Underlag för beklädnad eller puts ska vara torrt, plant och 
jämnt. Underlag för böjd yta ska ha angiven form. I övrigt 
hänvisas till AMA Hus kap. LBS.

Rörelsefogar
Om obruten vägglängd/vägghojd överstiger 15 meter ska 
vertikal/horisontell rörelsefog göras. Vertikala rörelsefogar 
placeras ur ett estetiskt perspektiv med fördel bakom stuprör 
eller i samband med befintliga rörelsefogar i stommen.

Kontrollera även med Puts- och färgtillverkare om eventuelle 
krav på mindre fältindelningar.

KNAUF DANOGIPS  
VENTILERAT FASADSYSTEM
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AQUAPANEL® OUTDOOR 
– Det trygga valet för putsade fasader med  

fuktsäkerhet och stryktålighet i toppklass
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Låt skivorna acklimatiseras till 
omgivningens klimatförhål-
landen före montage. Obs! 
Material – underlagstemperatur 
samt omgivande luft bör ej 
understiga +5°C. Lyft skivan  
av pallen, drag ej.

Lagra alltid skivorna på plant 
underlag, under tak eller 
väderskyddade under presen-
ning ned ventilation. Skivor som 
blivit fuktiga, torkas på båda 
sidorna innan de används.

Transportera alltid Aquapanel 
Outdoor skivorna upprätt- 
stående på en skivtransportör 
eller på en lastpall med hjälp  
av en gaffeltruck. Bär alltid 
skivorna stående på kant. 
Använd gärna bärhandtag. 
Stora format skall alltid bäras 
av två personer. Var försiktig  
så att skivornas hörn och kanter 
inte skadas när de lastas av.

Underlaget bör vara starkt nog 
att bära skivornas vikt. En last- 
pall med Aquapanel Outdoor 
skivor (inkl. förpackningsmate-
rial) belastar golvet med en 
tyngd på 900 till 1 750 kg.

Vid håltagning för eldosor 
används särskilda dosfräsar 
med hårdmetallskär avsedda för 
betong. För större håltagning 
används sticksåg eller hålsåg 
med hårdmetalltänder. Hålet 
bör vara 10 mm större än 
genomföringen och tätas med 
godkänd fogmassa.

Skivorna kapas i första hand 
med gipskniv. Ritsa 2–3 gånger. 
Knäck skivan över en kant och 
skär sedan baksidans glasfiber-
armering. Vid tillpassning med 
kniv måste knivbladet bytas 
oftare jämfört med tillpassning 
av en gipsskiva. Alternativt kan 
fogsvans användas.

Önskas en skarp kant används 
en lågvarvig cirkelsåg med 
kopplad damsugare avsedd för 
sågning av cementskivor. 
Använd hårdmetall- eller 
diamantblad.

Hantering
TRANSPORT OCH FÖRVARING SÅGNING/KAPNING/HÅLTAGNING

Om skivans kant i efterhand är 
ojämn kan man med fördel 
använda en vinkelrivbräda.
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Montage av Aquapanel®  
Outdoor på VFL

Böjning av remsor. Regelavstånd max 300 mmBöjning av hela skivor. Regelavstånd max 400 mm

saknas bild

BÖJNING AV AQUAPANEL® OUTDOOR

Stommen byggs upp av stålregel/läkt i önskad form med ett 
regelavstånd enligt tabellen nedan. Före montering förbockas 
skivan i torrt tillstånd.

Förböj skivan genom att fixera ena änden samtidigt som 
skivan böjes fram och tillbaka med andra änden. På så sätt 
bryts skivans kärna och blir flexibel och kan därmed böjas 
till önskad radie. Det kan förekomma små fina revor i ytan, 

dessa påverkar inte skivans egenskaper. De böjda skivorna 
monteras på vägg enligt samma princip som raka skivor. 
Remsor kan beställas färdigkapade från fabrik eller skärs till 
av hela skivor.

Skivbredd/remsor Minsta radie Max regelavstånd

900 x 1200 mm ≥ 3000 mm 400 mm

300 x 1200 mm ≥ 1000 mm 300 mm
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Underlaget skall vara plant innan montage av läkt påbörjas. 
Om distanser bakom läkt måste användas ska de ha kända 
egenskaper som går att kontrollera mot gällande krav.

Används distanser bakom läkten i fasader i brandklass Br1 
måste det säkras så att branden inte sprids genom springorna 
som uppstår. Detta görs exempelvis med FB-hålrumsventil 
eller likvärdigt.

MONTAGE AV VENTILERAD FASADLÄKT VFL

Säkra att vindskyddet uppfyller gällande krav och är monterat 
enligt tillverkarens anvisningar. Montera därefter Knauf Dano-
gips Ventilerad Fasadläkt VFL horisontellt eller vertikalt s450 
mm (eller max. s600 mm) med skruv, enligt tabell nederst på 
nästa sida eller i samråd med infästningsleverantör. Läkten 
fästs mot underlaget i båda flänsarna, enligt illustration.

Stålkvalitet
Alla stålprofiler som ingår i Knauf Danogips fasadsystem för 
infästning av Aquapanel® Outdoor är/skall vara anpassade 
för att motstå alkaliteten från cementbaserade produkter min.  
C5 klassad.

Runt inner- och ytterhörn monteras vinkelprofil HU50/50 
som stöd för skivorna. För att stoppa luftflödet runt inner- 
och ytterhörn drevas utrymmet mellan H50/50-profilen och 
vindskyddsskivan. 

Vindskydd monteras och tätas enligt tillverkarens anvisningar. 
När vindskydd av duk eller folie används skall utanpåliggande 
plåtanslutningar tätas med Knauf W tape. Säkerställ ett stabilt 
underlag bakom anslutningen innan tejpen trycks på plats, 
se principskiss/detaljritning: KDVF 11 70.

Se även anvisningen ”Säker montering med Knauf W tape. 
Försegling av vindskyddsskivor”.
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Runt öppningar monteras extra stöd för skivorna och fönstersmygar,  
exempelvis HU50/25. Säkra att fönster och dörrar går att öppna även  
med tjockleken från Aquapanel® smygarna och puts.

Vid öppningar i luftspalten montera skydd mot möss och insekter, förslagsvis 
VHU 27/21, eller Knauf Danogips Musband, eller som visas ovan med 
ventilerad fasadläkt VFL över fönstret.

Profiltyp Skruvtyp för montage i stålprofil * Skruvtyp för montage i trä

VFL Plåt- och montageskruv. 
Korrosivitetsklass min. C3. 
Huvuddiameter min. 10 mm. 
Spets och längd anpassas efter underlaget.  

Plåt- och montageskruv: 
Korrosivitetsklass min. C3. 
Huvuddiameter min. 10 mm.
Skruvlängd anpassas till underlaget.  

HU 50/25, HU 50/50 Självborrande plåt- och montageskruv med platt 
huvud. Korrosivitetsklass C4.

–

VHU 27/21 Plåt- och montageskruv. 
Korrosivitetsklass min. C3. 
Huvuddiameter min. 10 mm. 
Spets och längd anpassas efter underlaget.

Plåt- och montageskruv. 
Korrosivitetsklass min. C3. 
Huvuddiameter min. 10 mm.
Skruvlängd anpassas till underlaget.   

Plåtbleck och  
andra utvändiga plåtar

Skruv i rostfritt stål 1.430  
enligt SS-EN 10088-3:2005

Skruv i rostfritt stål 1.430  
enligt SS-EN 10088-3:2005

*) Vid montage av aluzinkprofiler erfordras C4-klassade skruvar

Som stöd för smygar runt fönster/dörrar monteras en vinkel-
profil HU50/25 eller HU50/50 i kant med karmens utsida. 

Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en 
snedställd plåtprofil över öppningen för att leda bort eventuell 
fukt. Plåtprofilens vinkel bör vara minst 95˚ och luta ut mot 

skivans baksida så att fukt leds bort från vindskyddsskivan 
och min. 100 mm ut förbi öppningen. Utsticket på plåtprofilen 
motsvarar läktens tjocklek.

Plåtprofilens anslutning mot vindskyddsskiva tätas i överkant 
med Knauf W tape.

Viktigt! Val av infästnings material skall ske i samråd med infästnings leverantör. 
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Min. 300 mm  

förskjutning

max 250 mm

Liggande montering med Aquapanel Outdoor på vertikal regelstomme max s450 mm.

Förskjut skivorna minst 150 mm eller till närmaste läkt så att skivskarvar inte löper i förlängning av karmsidorna.

Infästningsavstånd till skivkant är min. 15 mm. 3–5 mm distans mellan skivor 
kan erhållas med plastbricka mursnöra eller spik.  

3–5 mm

min15 mm

3–5 mm min15 mm

min 150 mm

Max. 450 mm

MONTAGE AV SKIVA PÅ VFL

Montera Aquapanel® Outdoor-skivorna med förskjutna skar-
var (minst 300 mm) med 3–5 mm distans. Framsidan (slät yta 
med stor text) vänds utåt (synlig efter montage). Fäst skivorna 

mot stommen med Aquapanel® Maxiskruv s250 mm längs 
kanter samt inne på skivan. Börja mitt på skivan och arbeta 
ut mot kanterna. Se till att skivorna vilar mot underlaget.

min 150 mm

min 150 mm
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Anslutningar runt fönster, dörrar samt elskåp och liknande 
tätas med Knauf Danogips Fogband. Smygskivor som vilar på 
fönsterbleck och ansluter mot fönsterkarm tätas med fogband.
Gäller även gavlar och undersidan av fönsterbleck.

1. Före monteringen är det viktigt att underlagen  är väl 
rengjorda och dammfria på de sidor där fogbandet 
ska ansluta.

2. Vissa porösa och sugande fogytor kan behöva be-
handlas med en vattenavstötande primer, innan bandet 
monteras.

3. Komprimera inte bandet överdrivet.

4. Kapa av de första och sista 25 mm på bandet (kom-
primeringen på rullen är hårdast där och kommer inte 
att svälla ordentligt). 

5. Tag bort skyddspappret och montera mot den slätaste 
ytan.

6. Av estetiska skäl monteras bandet 1–2 mm in från 
kanten.

7. Kapa längderna med ett tillägg på 10 mm/meter.

8. All kapning och skarvning av bandet sker vinkelrätt och 
ändarna skall mötas ordentligt.

9. Montera de vertikala fogarna nerifrån och upp först, 
därefter de horisontala.

10. Var uppmärksam på ”tryck-tillpassningen” i eventuella 
kryssfogar.

11. Bandet får inte vikas runt hörn.

12. Bandet får inte sträckas. 

13. Bandet kan monteras på fuktiga ytor. Om bandet ej 
fäster, fixera med kilar i väntan på att expanderingen 
mot den andra ytan klämmer bandet på plats.

For att garantera täthet när bandet sitter på plats bör fullt 
expanderad fogtjocklek vara 4–5 mm, dock max 7 mm.

TÄTNINGAR AV ANSLUTNINGAR MED  
KNAUF DANOGIPS FOGBAND

Fogband monteras på alla ställen där Aquapanel skivorna ansluter mot 
annat material, som t.ex. runt takstol vid takfot.

Montera fogbanden 
på smygarna, tryck 
på plats och skruva.

Vid fönsterbleck monteras fogbanden på alla ytor där Aquapanel och plåt möts. 

Montage med  
Knauf Danogips fogband

I hörn ska fogbanden 
skarvas vinkelrät och får 
inte vikas runt hörn.
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SOCKELANSLUTNING

Detaljer och anslutningar

Detaljritning: KDVF 11 14

YTTERHÖRN

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Hörnprofil HU 50/50
4. Aquapanel® Outdoor

5. Skivskarv spacklad med Aquapanel® Fogspackel Grå 
och armerad med Aquapanel® Fogremsa (100 mm)

6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

1. Syllpappremsa
2. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
3. Sockelplåt*
4. Knauf W Tape

5. Ventilerad fasadläkt VFL s450
6. Aquapanel® Outdoor
7. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

*) Plåtbleck tas fram i dialog med plåtslagare.

Detaljritning: KDVF 11 
01 och KDVF 11 02 

3
2

5

6

1

4

7

3

2

5
6

1

4
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INNERHÖRN

INNERHÖRN MED VERTIKAL RÖRELSEFOG

3

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Hörnprofil HU 50/50

4. Aquapanel® Outdoor
5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

1. Vindskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Aquapanel® Outdoor
4. Putssystem enligt putstillverkaren rekommendationer
5. Rörelsefogprofil* enligt putstillverkarens rekommenda-

tioner

6. Vindskyddsfolie kläms fast mellan stående ytterväggs- 
regel och vindskyddsskiva.

7. Hörnprofil HU 5050

Detaljritning: KDVF 11 13

Detaljritning: KDVF 11 28

7

3

3

2 2

5

6

1

1

4

3

2

5

1

4

*) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska vertikal/hori-
sontell rörelsefog göras,
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OVANKANT FÖNSTER VENTILERAD

OVANKANT FÖNSTER OVENTILERAD

Detaljritning: KDVF 11 24

1. Ventilerad fasadläkt VFL
2. Hörnprofil HU 50/25 som stöd för smygar
3. Överbleck*
4. Knauf Danogips Fogband på gavel samt mellan överkant 

fönstersmyg och underkant plåtbleck.

5. Aquapanel® Outdoor
6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Vattenavledningsprofil t ex HU 50/25
3. Tätning av vattenavledningsprofil mot vindskydd med 

Knauf W tape
4. Ventilerad fasadläkt VFL
5. Hörnprofil HU 50/25 som stöd för smygar
6. Knauf Danogips fogband
7. Aquapanel® Outdoor
8. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

*) Bockningsanvisning se sid 36

Plåtbleck tas fram i dialog med plåtslagare. Överbleckets 
anslutning mot vindskyddet tätas i överkant med godkänd 
tätningstejp Knauf W tape.

Överbleckets/fönsterbleckets anslutning mot fönster- eller 
dörrkarm tätas med godkänd fogmassa.

Detaljritning: KDVF 11 22

7

32

5

6

8

1

4

3
3

2

5
5

6

6

1

4

4
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SIDA FÖNSTER

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Aquapanel® Outdoor
4. Hörnprofil HU 50/25
5. Knauf Danogips Fogband
6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

Detaljritning: KDVF 11 23

UNDERKANT FÖNSTER

Detaljritning: KDVF 11 21

*) Knauf rekommenderar att montera membran/balja med uppvikta kanter under fönsterkarmen så att eventuellt läckage kan dräneras ut i luftspalten.
**) Bockningsanvisning se sid 36. Krav, kvalitet och montage av plåt enligt AMA Hus. Eventuella otätheter tätas noggrant med godkänd fogmassa.

3

1. Lutning mot luftspalt
2. Vattentätt membran som viks ner utanpå  

vindskyddsskivan*
3. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
4. Ventilerad fasadläkt VFL

5. Aquapanel® Outdoor
6. Knauf Danogips Fogband
7. Fönsterbleck**
8. Tätning med godkänd fogmassa
9. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

7

2 5

5 5

6

6 9

9

9

8

1

4

3
2

5

6

1

4
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ÖVERKANT BALKONG

DÖRRTRÖSKEL

1. Tätning med godkänd fogmassa
2. Syllpap med lutning mot framkant sockel
3. Eventuell bruksavjämning som stöd för plåt
4. Tröskelbeslag med gavel och 5 mm putskant
5. Tätning med expanderande fogband eller bottningslist 

och godkänd fogmassa

Tröskelbeslag med gavel och 5 mm putskant. Gavlar ska 
utföras med veck. Iklipp får inte förekomma.
Krav, kvalitet och montage av plåt enlig AMA Hus.

Dörrsmygarna tillpassas och monteras med fogband mot dör-
rkarm och sockel. Tröskelbeslaget monteras mellan smygarna 
och fästs enligt AMA Hus samt fogas i bakkant och mellan 
smyg och plåtgavel innan putsen appliceras.

Detaljritning KDVF 11 06

Detaljritning: KDVF 11 51

Detaljritning: KDVF 11 52

1. Vindsskyddsskiva Knauf Weatherboard alt vindskydds-
folie.

2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Knauf Danogips Fogband

4. Aquapanel® Outdoor
5. Balkongbleck
6. Eventuella otätheter tätas med godkänd fogmassa. 

Krav, kvalitet och montage av plåt enlig AMA Hus.

3

2

5

1

4

3 3

2

5
5

1

4



 17

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Kontinuerligt droppbleck*
4. Aquapanel® Outdoor
5. Underlagspapp
6. Underbeslag
7. Ståndskiva med fästbleck
8. Regndroppskant
9. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
10. Knauf Danogips Fogband

ANSLUTNING TAK MOT FASAD

*) Bockningsanvisning se sid 36. Eventuella otätheter tätas noggrant med 
godkänd fogmassa. Krav, kvalitet och montage av plåt enlig AMA Hus.

TAKFOT/GAVEL

Detaljritning: KDVF 11 07 och KDVF 11 53 Detaljritning: KDVF 11 53

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Aquapanel® Outdoor

4. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
5. Knauf Danogips Takluftningsprofil

Detaljritning: KDVF 11 10 och KDVF 11 11

7

3

2

5

6

9

8

10

1

4

3

2

5

1

4

3

2

5

1

4
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VERTIKAL RÖRELSEFOG 

Detaljritning: KDVF 11 27

HORISONTELL RÖRELSEFOG 

Detaljritning KDVF 11 29

4

min 15 mm

1. Vindsskyddsskiva Knauf Weatherboard, alt vindskdds- 
folie.

2. Vindskyddsfolie kläms fast mellan stående ytterväggs-
regel och vindskyddsskivan.

3. Hörnprofil HU50/25

4. Aquapanel® Outdoor
5. Rorelsefogsprofil enligt putstillverkarens rekommenda-

tioner*
6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt. vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Aquapanel® Outdoor
4. Rorelsefogsprofil enligt putstillverkarens rekommenda-

tioner*

5. Godkänd expanderande fogband
6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

3

2

2

5

6

1

4

3

5

6

1

*) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska vertikal/hori-
sontell rörelsefog göras. Skarvning av plastprofilerna i horisontell rörelsefog 
förskjuts minst 100 mm i sidled mellan övre och undre list.



 19

RÖRSVEP

GALLER/VENTIL

1. Aquapanel® Outdoor
2. Putssystem enligt tillverkarens rekommendationer
3. Montageskruv 

4. Nylonexpander
5. Godkänd fogmassa

Skivplugg
Välj skivplugg som expanderar bakom skivmaterialet. Borra 
passande hål i Aquapanel® Outdoor-skivan. Tryck in pluggen.

Täta med godkänd fogmassa i och runt pluggen. Skruven 
dras därefter ytterligare så att den ligger an mot ytan. Dra 
sedan skruven ett varv till (ej mer).

Detaljritning: KDVF 11 17Detaljritning: KDVF 11 16

Detaljritning: KDVF 11 18 Detaljritning: KDVF 11 19

2

2

2

2

5

5

1

1

4

33

1

1
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ELRÖR

MARKIS/TUNG INFÄSTNING

1. Aquapanel® Outdoor
2. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
3. Godkänd fogmassa

Borra hål igenom Aquapanel® Outdoor skivan 3–4 mm större 
än rörets ytterdiameter. Tryck röret genom fasadskivan och 
täta med godkänd fogmassa för utomhusbruk. Se till att röret 
på utsidan väggen har en liten lutning neråt.

Detaljritning: KDVF 11 15

För infästning av markis används i vanliga fall rörhylsor/tryck- 
distanser enligt anvisning. Skruvdimension, dimensionering av 
beslag, tryckdistans och stomme enligt ansvarig konstruktör 
eller markisleverantör.

Rörhylsans längd anpassas så att den ansluter mot fast un-
derlag i stommen. Låt hylsan sticka ut 1–2 mm utanför färdig 
putsyta så att utanpåliggande beslag inte belastar putsen.

Vid behov skall stommen kompletteras med kortlingar/avväx-
lingar som stöd för distansmaterial.

För tyngre infästningar i fasadsystemet rekommenderas mas-
siva tryckdistanser, kontakta Knauf för samråd.

Detaljritning: KDVF 11 20

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt vindskyddsfolie.
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Rördistans (mellan vindsskyddsskiva och beslag)
4. Aquapanel® Outdoor

5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
6. Större distanser tätas med Knauf Danogips Fogband 

och distanser med mindre diameter fogas med god-
känd fogmassa

3

2

5

6

1

4

3

2

1
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Detaljritning: KDVF 11 25

ANSLUTNING MOT TRÄFASAD

1. Vindsskyddsskiva Weatherboard alt vindskyddsfolie
2. Ventilerad fasadläkt VFL
3. Knauf Danogips Fogband
4. Aquapanel® Outdoor
5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

3

2

5

1

4

Viktigt!
Renskär alltid putsen vid anslutning mot annat mate-
rial. Detta för att säkerställa en rak sprickanvisning.
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Montage av Aquapanel®  
Outdoor på träläkt
Efter att ha kontrollerat att vindskyddet är monterat enligt 
tillverkarens anvisningar så monteras Knauf Danogips 
Musband för att förhindra att skadedjur tar sig upp i den 
ventilerade luftspalten.

Montera därefter 28x70 mm träläkt utanpå vindskyddss-
kivan. Träläkten fästs i den befintliga väggstommen med ett 
maximalt centrumavstånd på s600 mm. Träläkten fästs enligt 
tabell. Runt fönstren fästs en ram med 28x70 mm träläkt. 
Träläkt under fönster ska inte gå ända upp till fönsterramen 
utan ska sluta ca 150 mm under fönsterramens nedre kant 
för att säkerställa ventilationen av väggdelen under fönstret 
(se bild längst ned).

Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en 
snedställd plåtprofil över öppningen som kan leda bort 
eventuell fukt. Vinkelproilens dimension anpassas efter 
läktens tjocklek. Knauf Danogips Musband monterade på nedre skivkanten och träläkt  

monterade utanpå befintlig väggstomme.

Runt fönstren fästs en ram med 28x70 mmt träläkt  och eventuellt  monteras 
en snedställd plåtprofil över fönstren som kan leda bort ev fukt. Plåtprofilen 
tätas med Knauf W-tape.

ca 150

95˚

ca 150

ca 150

Plåtprofilens vinkel bör vara minst 95˚ och luta ut mot Aqua-
panel® Outdoor skivans baksida så att eventuell fukt leds bort 
från vindskyddsskivan och ut förbi öppningen.  

Plåtprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i överkant 
med Knauf W-tape.

I de fall vindskyddsfolie använts som vindskydd ska alla anslut-
ningar mellan plåt och vindskydd tätas med Knauf W-tape, 
plåten skall även vara fullt understödd bak vindskyddsfolien. 
Se principskiss/detaljritning: KDVF 11 70.
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Rörelsefogar
Om obruten vägglängd/vägghojd överstiger 15 meter ska 
vertikal/horisontell rörelsefog göras.

Vertikala rörelsefogar placeras ur ett estetiskt perspektiv 

med fördel bakom stuprör eller i samband med befintliga 
rörelsefogar i stommen.

Kontrollera även med Puts- och färgtillverkare om eventuelle 
krav på mindre fältindelningar.

Profiltyp Spiktyp för montage

Knauf Danogips Musband Varmförzinkad pappspik  >20 mm 

22x70 mm träläkt 
28x70 mm träläkt

Varmförzinkad spik 3,4x100 mm 
Dubbla spik max s600 mm

Securo FB Hålrumsventil Skruv korrosionsklass C4 >30 mm

VHU27/21 Skruv korrosionsklass C4 >30 mm

Plåtbleck och andra utvändiga plåtar Skruv i rostfritt stål 1.430 enligt SS-EN 10088-3:2005

Detaljritningar i DWG- och PDF-format finns att ladda ner på www.knaufdanogips.se

Montage av FB Hålrumsventil för att hindra  

brandspridning i luftspalt.
I flervåningshus där underlaget för Aquapanel® Outdoor 
skivan eventuellt är brännbar, är det lämpligt att hindra 
brandspridning i luftspalten mellan våningsplanen med FB 
Hålrumsventil (FBH) från Securo.

Vindskyddsskivan ska vara av lägst brandklass A2 för att 
klara kravet för byggnadsklass BR1.

FBH-ventilen är perforerad och hindrar därför inte ventila-
tionen. Hålrumsventilen finns att tillgå i 30, 60 och 90 minuters 
brandmotstånd. 

Det är även lämpligt att använda FBH-ventilen som musband 
vid sockel där den här ger ett extra skydd mot insekter och 
skadedjur.

Stoppa brandspridning i sidled
För att hindra brandspridning i sidled (horisontellt) över 
brandcellsgräns kan följande lösning användas. Stående läkt 
monteras genomgående vid brandcellsgräns. FB Hålrumsven-
til monteras fram till brandcellsavgränsningen.

Montage
Hålrumsventilen fästs med skruv till underlaget 2-3 st/m eller 
1 i varje bakomliggande regel.

Skruven ska vara korrosionsklass C4. Längden ska vara för 
stålregel min 25 mm lång och för träregel min 30 mm lång.

Viktigt! 
Montera alltid ventilen med intumescent-strips neråt.

Intumescenta- 
strips

Viktigt! Val av infästnings material skall ske i samråd med infästnings leverantör. 
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Hålrumventilen monteras i hörn kant mot kant och tätas med 
fastklämd stenullsisolering.

Viktigt! Ventilen får inte knäckas eller böjas.

Ventil monteras mellan stående läkt vid brandcellsgräns, se 
till att hålla ett avstånd på ca 50 mm mellan ventil och ände 
på träläkt.

Se till att ventilen kläms fast mellan vindskydd och Aquapa-
nel® Outdoor skivan. Används vindskyddsfolie måste man 
komplettera med ett fast underlag bak vindskyddet.

Längden tillpassas och kapas med för ändamålet avsedd 
kapsåg. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.

I innerhörn tätas skarven mellan två FB Hålrumsventiler med en bit stenull-
sisolering.

Det är viktigt att FB Hålrumsventilen fyller ut hela hålrummet mellan vindskyd-
det och Aquapanel® Outdoor skivan

Specifikation

Brandmotstånd: EI30, EI60 och EI90

Längd: 1000 mm

Höjd: 110 mm

Spalthöjd: 22, 28 och 36 mm som standard

Material: Rostfri stål, AISI 304

Detaljritning: KDVF 11 31
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min15 mm
max 250 mm

3–5 mm

MONTAGE AV AQUAPANEL®

OUTDOOR PÅ ENKEL TRÄLÄKT

Montera Aquapanel® Outdoor skivorna med förskjutna skar-
var (minst 300 mm) och en distans på 3–5 mm. 
Framsidan (slät yta med stor text) ska vara vänd utåt.

Skruva skivorna med Aquapanel® Maxi-skruv max s250 mm 
eller spika med rostfri 40 mm ringspik typ Kartro IN04021R-
RKHN IN 40x2,1 max s150 mm eller likvärdig. 

Börja mitt på skivan och arbeta dig ut mot kanterna. Se till 
att skivorna vilar mot underlaget.

Skivorna monteras med ett inbördes avstånd på 3–5 mm.

Min skruv- och spikavstånd till skivkant 15 mm.

Det är viktigt att förskjuta skivorna minst 150 mm i sidled så 
att skivskarvar inte löper i förlängningen av karmsidorna.

Förskjut skivorna minst 150 mm eller till närmaste läkt så att skivskarvar inte löper i förlängning av karmsidorna.
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1
2

4

3

Detaljer och anslutningar

7

3

2

5

6

1
4

min 200 mm 
(enl BBR)

SOCKELANSLUTNING

1. Syllpappremsa
2. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard 

alt vindskyddsfolie
3. Sockelplåt*
4. Knauf Danogips Musband
5. Träläkt 28x70 mm
6. Aquapanel Outdoor
7. Putssystem enligt putstillverkarens rekommenda-

tioner

*) Plåtbleck tas fram i dialog med plåtslagare.

Detaljritning: KDVF 11 03

YTTERHÖRN

Detaljritning: KDVF 11 33

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm
3. Aquapanel Outdoor

4. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
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Detaljritning: KDVF 11 45

INNERHÖRN

MED VERTIKAL RÖRELSEFOG

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Aquapanel Outdoor
4. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

5. Rörelsefogprofil* enligt putstillverkarens rekommenda-
tioner

6. Vindskyddsfolie kläms fast mellan stående ytterväggs- 
regel och vindskyddsskiva.

Detaljritning: KDVF 11 34

3

2

1

4

3

2

25

6

1

4

*) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras.
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UNDERKANT FÖNSTER

Detaljritning: KDVF 11 39

1. Lutning mot luftspalt
2. Vattentät folie/duk som viks ner utanpå vindskyddsskivan
3. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 

vindskyddsfolie
4. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
5. Aquapanel Outdoor
6. Knauf Danogips Fogband
7. Fönsterbleck**
8. Tätning med godkänd fogmassa
9. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

≥25

≥14°

85°

*) Vi rekommenderar alltid en vattentät balja (folietyp) med uppvikta kanter monteras under fönsterkarmen så att ett eventuellt läckage från fönstret kan dräneras 
ut i luftspalten. Eventuella otätheter tätas noggrant med godkänd fogmassa. Krav, kvalitet och montage av plåt enligt AMA Hus.
**) Bockningsanvisning se sid 36.

min18 mm
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Detaljritning: KDVF 11 51 och KDVF 11 52

1. Tätning med godkänd fogmassa
2. Vattentät folie/duk som viks ner utanpå vindskyddsskivan
3. Eventuell bruksavjämning som stöd för plåt
4. Tröskelbeslag med gavel och 5 mm putskant
5. Tätning med expanderande fogband eller bottningslist 

och godkänd fogmassa

DÖRRTRÖSKEL

3

2

5

1
4

Dörrsmygarna tillpassas och monteras med fogband mot dör-
rkarm och sockel. Tröskelbeslaget monteras mellan smygarna 
och fästs enligt AMA Hus samt fogas i bakkant och mellan 
smyg och plåtgavel innan putsen appliceras. 

Tröskelbeslag med gavel och 5 mm putskant. Gavlar ska 
utföras med veck. Iklipp får inte förekomma. Krav, kvalitet 
och montage av plåt enlig AMA Hus.

1
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Detaljritning: KDVF 11 37

*) Bockningsanvisning se sid 36. Plåtbleck tas fram i dialog med plåtslagare.
Överbleckets anslutning mot vindskyddet tätas i överkant med Knauf W-tape. 
Överbleckets/Fönsterbleckets anslutning mot fönster- eller dörrkarm tätas med 
godkänd fogmassa, se ritning KDVF 11 37.

OVANKANT FÖNSTER VENTILERAD

OVANKANT FÖNSTER OVENTILERAD

*) Vattenavledningsprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i över-
kant med Knauf W-tape.

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Överbleck*
3. Godkänd fogmassa
4. VHU27/21
5. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
6. Aquapanel Outdoor 
7. Knauf Danogips Fogband
8. Putssystem enligt tillverkarens rekommendationer

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Vattenavledningsprofil
4. Tätning av vattenavledningsprofilanslutning*
5. Aquapanel Outdoor
6. Knauf Danogips Fogband
7. Putshörnprofil 50x100 mm
8. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

Detaljritning: KDVF 11 40
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SIDA FÖNSTER

TAKFOT

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Aquapanel® Outdoor
4. Knauf Danogips Fogband
5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

Detaljritning: KDVF 11 07

öppningsmått = 

tjocklek på träläkt

Detaljritning: KDVF 11 41

3

2

5

1

4

3

2

5

1

4

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips 
Weatherboard alt vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Aquapanel® Outdoor
4. Putssystem enligt tillverkarens rekom-

mendationer
5. Takluftningsprofil
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ANSLUTNING TAK MOT FASAD

ANSLUTNING MOT TRÄFASAD

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Kontinuerligt droppbleck*
4. Aquapanel Outdoor
5. Underlagspapp
6. Underbeslag
7. Ståndskiva med fästbleck
8. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
9. Knauf Danogips Fogband
10. Musband

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips  
Weatherboard alt vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Knauf Danogips Fogband
4. Aquapanel Outdoor
5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

Detaljritning: KDVF 11 25

*) Bockningsanvisning se sid 36.
Eventuella otätheter tätas noggrant med godkänd fogmassa.
Krav, kvalitet och montage av plåt enlig AMA Hus.

Renskär alltid putsen vid  
anslutning mot annat material.

Detaljritning: KDVF 11 47
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min15 mm

HORISONTELL RÖRELSEFOG

VERTIKAL RÖRELSEFOG

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Aquapanel Outdoor
4. Rörelsefogprofil* enligt putstillverkarens rekommenda-

tioner
5. Godkänd expanderande fogband
6. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer

1. Vindsskyddsskiva Knauf 
Danogips Weatherboard alt 
vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 
mm

3. Aquapanel Outdoor
4. Rörelsefogprofil* enligt tillver-

karens rekommendationer
5. Putssystem enligt putstillverka-

rens rekommendationer
6. Vindskyddsfolie kläms fast mel-

lan stående ytterväggsregel 
och vindskyddsskiva.

*) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska en vertikal/
horisontell rörelsefog göras.

*) Om en obruten vägglängd/vägghöjd 
överstiger 15 m ska en vertikal/horisontell 
rörelsefog göras.

10–15 mm

Detaljritning: KDVF 11 49

Detaljritning: KDVF 11 26
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RÖRSVEP

Skivplugg
Välj en skivplugg som expanderar bakom skivmaterialet. Borra passande håll i Aquapanel Outdoor-skivan. Tryck in 
pluggen. Täta med mjukfog i och runt pluggen. Dra in skruven så att den ligger an mot ytan. Dra sedan skruven ett 
varv till (ej mer).

GALLER/VENTIL

2

1

3

5

Detaljritning: KDVF 11 18 Detaljritning: KDVF 11 19

2

1

4

4

5

5

Detaljritning: KDVF 11 16 Detaljritning: KDVF 11 17

1. Aquapanel® Outdoor
2. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
3. Montageskruv

4. Nylonexpander
5. Godkänd fogmassa
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Borra hål igenom Aquapanel® Outdoor
skivan 3–4 mm större än rörets ytterdiameter. Tryck 
röret genom fasadskivan och täta med mjukfog för 
utomhusbruk.

ELRÖR

MARKIS/TUNG INFÄSTNING

Detaljritning: KDVF 11 20

Detaljritning: KDVF 11 15

1. Aquapanel® Outdoor
2. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
3. Godkänd fogmassa

1. Vindsskyddsskiva Knauf Danogips Weatherboard  
alternativt vindskyddsfolie

2. Träläkt 28x70 mm max s600 mm
3. Rördistans (mellan vindsskyddsskiva och  

markisinfästning)
4. Aquapanel® Outdoor
5. Putssystem enligt putstillverkarens rekommendationer
6. Distanser tätas med Knauf Danogips Fogband och 

fogas med godkänd fogmassa.

3
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B

D

A

1/2
1/2

AC

FÖNSTERBLECK

Bockningsanvisning 
för plåtbleck

A. min 25 mm (rek 30 mm)
B. Längd på gavelsida samt 95° invikt plåtflik bestäms 

av fönstrets placering i djupled samt läktens tjocklek.

C. 17–18 mm
D. Lutning min 14° (rek lutning 25°)

Fönsterbleck utformas olika beroende på vägg- och fönstertyp. 
Nedanstående illustrationer visar viktiga mått som gäller vid 
utformning av fönsterbleck Knauf Danogips Fasadsystem, 
dessa riktlinjer ökar säkerheten för täta anslutningar. 
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Material- och varukrav samt krav på utförande ska vara enligt AMA Hus.
Fästdon ska där inget annat anges vara rostfritt stål 1.4301 enligt SS-EN 10088-3:2005
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C

B

D

Hake

Dropp-
kant

100

A

A

1/2

1/2

ÖVERBLECK

A. min 70 mm
B. 12 mm
C. Läktens tjocklek minus 2 mm
D. Lutning min 14° (rek lutning 25°)
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Material- och varukrav samt krav på utförande ska vara enligt AMA Hus.
Fästdon ska där inget annat anges vara rostfritt stål 1.4301 enligt SS-EN 10088-3:2005
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Spackling och armering
Anmärkning: Spackelanvisningen gäller för liggande samt 
stående montage av Aquapanelskivorna.

Min. arbetstemperatur + 5°C. Skivorna bör spacklas 
omgående efter montage.

Alla skivskarvar spacklas med Aquapanel® Fogspackel Grå. 
Börja med att pressa in fogspacklet i skivskarvarna, lägg 
sedan fogspackel i ett minst 100 mm brett fält över skivskar-
varna (beroende på fogremsans bredd).

Tryck sedan försiktigt in Aquapanel® fogremsa (100 mm) i 
det blöta fogspacklet och jämna till. Skarvning av fogremsan 
görs med minst 100 mm överlapp.

Anmärkning: Om den färdiga slutstrukturen på fasaden 
skall vara slätputsad, rekommenderas att armera samtliga 
skivskarvar med Aquapanel® fogremsa 200 mm. För övrigt 
gäller anvisningarna från putstillverkaren.

Alla skruvhuvuden spacklas med Aquapanel® Fogspackel grå. 
Se även separat produktdatablad.

Ytbehandling:
När Aquapanel skivorna är färdigspacklade är fasadsystemet nu klart för ytbehandling, exempelvis puts eller klinkers.
På www.knaufdanogips.se finns en komplett förteckning över putstillverkare med godkända puts- och färgsystem för 
cementbasserad skivor.
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PROFILER OCH TILLBEHÖR FÖR KNAUF VENTILERAT FASADSYSTEM

Produktöversikt

AQUAPANEL® Outdoor
Cementbaserad glasfiberarmerad skiva, lämplig som putsbärare. Runda glas-
fiberklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 16,0 kg/m2. Brandtek-
nisk materialklass: A1 obrännbar.

Perforerad vinkelprofil VHU 27/21
Används i samband med träläkt

HU 50/25 och HU 50/50
Vinkelprofil for utvändigt montage.
Plåttjocklek: 0,7 mm. Korrossionsklass C5.

Takluftningsprofil
Standardfärg vit – kan aven levereras i svart, röd, silver.
Inre (perforerad) del och yttre (lackerad) del beställs alltid i par.

Musband
Musband i 0,4 mm aluzinkbehandlat stål.

FB Hålrumsventil
Passiv luftventil som momentant förhindrar brandspridning i luftspalter. Brand-
klass EI30.

Ventilerad fasadläkt VFL 70/25
Ventilerad fasadläkt.
Plåttjocklek: 0,7–1.0 mm. Korrossionsklass C5.
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Maxiskruv, även bandad
Specialskruv för Aquapanel. 
För träregelstomme samt stålregelstomme med max. plåttjocklek 0,7 mm. Åtgång: 
15–18 st/m². Bits: PH2.

Maxiskruv med borrspets. även bandad
Specialskruv för Aquapanel.  
För stålregelstomme med plåttjocklek på 0,7–2,0 mm. Åtgång: 15-18 st/m². 
Bits: PH2.

Knauf Danogips Fogband
Expanderande fogband för tätning av anslutningar mellan Aquapanel i smyg 
och fönster/dörrar.
Expansionsområde 3–7 mm.

AQUAPANEL® Armeringsnät
Grovmaskigt glasfibernät, används som förstärkning för putsbruk.
Maskstorlek 5x5 mm. Åtgång: C:a 1,10–1,15 lpm per m2 putsad yta.

AQUAPANEL® Fogremsa
Speciell fogremsa av glasfiber för inspackling över skivskarvar på Aquapanel 
Outdoor. 
Åtgång c:a 2,1 lpm/m2.

AQUAPANEL® Fogspackel grå
Spackelmassa till skivfogar och bredspackling av Aquapanel Outdoor. 
Åtgång ca 0,7 kg/m2.

Knauf W tape
Tätning av skarvar och anslutningar i vindskydd, t.ex. Knauf Weatherboard.

PROFILER OCH TILLBEHÖR FÖR KNAUF VENTILERAT FASADSYSTEM
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