
 61

Generella anvisningar
Installationsväggar för enkelsidigt WC-montage

VVS-installationer

1. 2 x 12,5 mm Knauf Danogips våtrumsskiva. Med våtrumsskiva avses  
i första hand AQUAPANEL® Indoor och Humidboard 2.0. 

2. 45 mm Multiregel*. 
3. 160 mm Multiregel*. Reglar kapas i lämplig höjd ovan för rördragningen.
4. Primärprofil P45 vid varje avkapad regel. 
5. Avloppsrör ø 110 mm. 
6. Regelavslutning. 
7. 2 x 12,5 mm Classic Board.

*) Om fixtur används skall reglar på båda sidor fixtur vara förstärkningsregel FR.

Vid montage av vägghängt sanitetsporslin och rostfri 
inredning måste väggen konstrueras för att göra plats för 
rördragning, fixtur samt vattencistern. Tillverkarna har ofta 
färdiga fixturer samt rekommendationer om minsta fria mått 
inne i bakomvarande väggstomme. Finns inte dessa uppgif-
ter visas nedan exempel på lösningar för montage av fixtur 
i stålregelstomme, samma princip gäller även för trästomme.

Generella anvisningar
Knauf Danogips rekommenderar att alltid, även i vanliga 
WC utan dusch/bad samt WC i våtzon 2, använda oorga-
niska våtrumsskivor typ AQUAPANEL® Indoor eller Humid-
board 2.0 i väggar med inbyggda WC på grund av risken 
för kondens och/eller läckage från spolcisternen.
Stomme och skivbeklädnader monteras enligt generella 
anvisningar.

Installationsväggar för enkelsidigt WC-montage med horisontell avloppsdragning

Väggtjocklek: 255 mm (invändigt 205 mm fritt). Ljudklass: 44/53 dB*. Max vägghöjd: 6000 mm.

Anmärkning: 
Reglar/profiler/skenor sammanfogas 
med montageskruv. Vägghängd toalett 
monteras i egen fixtur enligt tillver-
karens anvisningar. Knauf Danogips 
rekommenderar att montera förstärk-
ningsreglar FR om båda sidorna av 
fixturen för ökad stabilitet. Fixturen 
fästs till förstärkningsreglarna med 
montageskruv.

*) Den högre angivna ljudklassen uppnås genom 
komplettering av väggkonstruktion med ≥45 mm 
mineralullsisolering samt dubbla skivlag AQUA-
PANEL® Indoor.
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Installationsväggar för dubbelsidigt WC-montage

VVS-installationer

1. 2 x 12,5 mm Knauf Danogips våtrumsskiva. Med våtrumsskiva avses  
i första hand AQUAPANEL® Indoor och Humidboard 2.0. 

2. 45 mm Multiregel*.
3. Horisontell förbindning mellan reglar max s800 mm, utförs antingen  

med S25 eller remsor av våtrumsskiva. 
4. Avloppsrör ø 110 mm.
5. Eventuellt skena SKP, dimensioneras efter behov.

*) Om fixtur används skall reglar på båda sidor fixtur vara förstärkningsregel FR.

Installationsväggar för dubbelsidigt WC-montage med horisontell avloppsdragning

Väggtjocklek: 300 mm (invändigt 250 mm fritt). Ljudklass: 44/53 dB*. Max vägghöjd: 6000 mm.

Anmärkning: 
Reglar/profiler/skenor sammanfogas 
med montageskruv. Vägghängd toalett 
monteras i egen fixtur enligt tillver-
karens anvisningar. Knauf Danogips 
rekommenderar att montera förstärk-
ningsreglar FR om båda sidorna av 
fixturen för ökad stabilitet. Fixturen 
fästs till förstärkningsreglarna med 
montageskruv.

*) Den högre angivna ljudklassen uppnås genom 
komplettering av väggkonstruktion med ≥45 mm 
mineralullsisolering samt dubbla skivlag AQUA-
PANEL® Indoor.
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våtrumsskiva.

1

2



 63

Inbyggnadsfixturer

VVS-installationer

Tätskiktet (grönt) ska vara obrutet bak-
om och under WC-cisternen i installa-
tionsväggen.
Bottnen i installationsväggen ska 
konstrueras med fall och utlopp så att 
eventuellt vattenläckage blir synligt. 

Välj placering av WC-fixturen och 
säkerställ rätt positionering. Montera 
fixturen mot golv och bakomliggande 
vägg enligt tillverkarens anvisningar.

Kortlingsbeslag monteras på regel av 
trä eller stål med förmonterad dubbel-
häftande tejp. Remsa av Plywood mon-
teras mellan beslagen. Om större skiva 
används, kompletteras med ytterligare 
kortlingsbeslag (se bild).  
 

Installationsvägg med  
inbyggnadsfixturer

Exempel på installationsvägg med 
olika typer av inbyggnadsfixturer.
Knauf Danogips rekommenderar att 
montera förstärkningsreglar på båda 
sidorna om fixtur som skall ta upp 
extra laster, exempelvis fixtur för vägg-
hängd toalett och vägghängt handfat.

Fixtur och traverser monteras  
enligt tillverkarens anvisningar.

Installationsvägg för enkelsidigt WC-montage, horisontell avloppsdragning

På båda sidor om fixturen monteras 
Förstärkningsregel för extra stabilitet. 
Förstärkningsregel och fixtur samman-
fogas med montageskruv. 
Reglar/profiler/skenor sammanfogas 
med montageskruv. 

Anmärkning:
Installationsschakt/vägg med spolcis-
tern skall förses med serviceöppning.

Inga skruvar behöver normalt använ-
das. Plywooden kläms mellan profil 
och gipsskiva.
Användningsområden: Lättare inred-
ning som skåp, spegel, duschvägg, 
handdukstork etc.

Komplettering med kortling i trä med kortlingsbeslag


