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Innholdsfortegnelse hvorfor WAB?

derfor sInIAt!

WAB-platen er en høykvalitets gipsplate 
som er perfekt som underlag for fliser eller 
i rom med ekstrem høy luftfuktighet.

WAB er utviklet som et alternativ til 
tradisjonelle sementbundne plater og gir 
mange fordeler, både i privatboliger og 
offentlige bygg.

WAB er den ideelle platen til rom med lav til 
middels eksponering for luftfuktighet, slik 
som bad og våtrom i boliger. Platen kan 
flislegges eller males umiddelbart, ved 
anvendelse av en sealer. 

Hos Siniat, gipsplatespesialisten fremfor 
noen, fokuseres det på ønskene til 
byggefirmaer, konstruktører, arkitekter 
og de i byggevarebransjen. mange av 
Siniats spesialister jobber kontinuerlig 
med løsninger for nye bruksområder og 
utfordringer. Basert på årelang erfaring. 
Dette resulterer i produkter til høyverdig 
og bæ rekraftig bygging.

Dette gir stor grad av fleksibilitet ved 
utformingen av bad, uten at man behøver 
å bekymre seg om mugg- og soppdannelse 
som en følge av lekkasje. Ved rom med 
en høy til ekstrem eksponering for 
luftfuktighet, slik som badebassenger og 
andre kommersielle bruksområder, gir WAB 
utmerket beskyttelse mot vann, mugg og 
sopp. Dessuten egner platen seg også 
meget godt som tak- og veggsystem når 
det stilles krav til brannmotstand, 
lydisolering og støtfasthet. Ved bruk av 
det rette systemet kan det oppnås en 
brannmotstand på 60 minutter og en 
lydisoleringsverdi på > 52 dB.

Ved hjelp av gipsplater fra Siniat og alle 
de andre byggeproduktene våre kan 
ethvert byggeoppdrag realiseres. 
enten det gjelder krav om brannmotstand, 
fuktmotstand eller akustiske utfordringer  
har Siniat det rette produktet med 
de ønskede tekniske egenskapene. 
Produktene og systemene fra Siniat 
oppfyller de strengeste kravene. 
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�  ekstrem høy fuktmotstand på 
grunn av ekstremt lavt vannopptak, 
under 3 %. 

�   minimal deformering og utvidelse 
av platen på grunn av fukt. 

�   meget motstandsdyktig 
mot mugg og sopp. 

�   et perfekt underlag for både 
fliser og maling. 

�  meget støtfast på grunn av høy 
overflatehardhet. Opp til 70 %  
høyere enn ved en vanlig gipsplate. 

�   enkel bearbeiding, tilsvarende 
standard gipsplater  
(elektrisk sag er altså ikke 
nødvendig). 

�  Skruer uten forboring. 

�  Kan kombineres med andre 
gipsplater. 

�   u tmerkede egenskaper hva 
angår støtfasthet, brannmotstand 
og lydisolering. 

�  l ettvektsplaten er ca. 30 % lettere 
enn sementbundne plater,  
noe som gir en en langt lavere  
løftebelastning på byggeplassen. 

�  f ås i de alle vanlige størrelser.

�  miljøvennlig og bæ rekraftig 
 byggemateriale. 

�  ekspansjonsfuger med inntil 
15 meters mellomrom, hvor andre 
produkter håndterer en maks.  
avstand på < 10 m.

APER DU KREATIVE OG SAMMEN MED FUGEMASSEN SK
HØY VERDIGE LØSNINGER.

WAB, den glassfiberforsterkede og 
fukthemmende gipsplaten for fuktige 
og våte rom, byr på en del fremragende 
egenskaper. Dessuten kan man ved hjelp av de 
ulike formdelene skape de mest  
sæ regne, kreative og høyverdige løsninger. 
Overbevis deg selv om de enestående 
egenskapene som denne platen byr på.

WAB og WAB-Readymix utgjør det perfekte 
systemet for ditt prosjekt, og oppfyller alle 
kvalitets- og sikkerhetskrav.

Fordelene:

WAB og WAB-reAdymIx  
den smArte løsnIngen for tørr ByggIng

teknIske dAtA WAB WAB-AkustIkk

kledning oransjefarget, vannavvisende belegg oransjefarget, vannavvisende belegg

kjerne vannavvisende gipskjerne vannavvisende gipskjerne

tykkelse mm 12,5 12,5

tykkelse mm 1200 ca. 1200 (avhengig av perforeringen)

lengde mm 2400 / 3000 ca. 2000 (avhengig av perforeringen)

kantutforming Ak CC-kant

Byggematerialeklasse i henhold til en 13501 A2-s1, d0 A2-s1, d0

klassifisering i henhold til en 520 defh1I defh1I

fuktspesifikk utvidelse ved 50 til 90 % relativ luftfuktighet i % 0,03 0,03

termisk utvidelseskoeffisient ved 50 til 60 % relativ 
luftfuktighet i mm/mk 

0,013 0,013

muggmotstand etter 12 måneder ved 30 °C, 95 % relativ luftfuktighet ikke muggdannelse ikke muggdannelse 

muggmotstand etter 4 uker på næringsmedium ikke muggdannelse ikke muggdannelse 

diffusjonskoeffisient for vanndamp 11 - 14 11 - 14

Bøyeradius m (på stedet) ≥ 3,00 -

Bøyeradius m (folddesign) ≥ 1,50 -

e-modul, bøyestrekkfasthet i lengderetningen n/mm2

Bøyestrekkfasthet i lengderetningen
4000 4000

Bruddbelastning i henhold til en 520 i n > 600 > 600

e-modul, bøyestrekkfasthet i tverretningen n/mm2

Bøyestrekkfasthet i tverretningen
3500 3500

Bruddbelastning i henhold til en 520 i n > 280 > 280

skyvestyrke i henhold til en 520 i n  848 848

tetthet kg/m 3 865 865

vekt kg/m2 (ca.) 10,8 avhengig av perforeringen

Tekniske data for WAB
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Ved ombygging av ekstremt fuktige 
rom, slik som offentlige dusjanlegg 
eller storkjøkken, oppfyller WAB alle 
krav som stilles. Selvsagt kan denne 
platen også benyttes på steder 
som er mindre fuktige. med WAB 
er du altså alltid på den sikre siden, 
for med WAB forblir det tørt, også 
på våte steder.

�  innendørs: i alle fuktige rom, men 
sæ rlig i ekstremt fuktige rom.
	•	 Skillevegger
• f alsk vegger
	•	 installasjons- og sjaktvegger
• 	Takkledninger og nedsenkende

himlinger

�   f or en kreativ utforming av 
interiører.
• 		Både til bøyde eller rettvinklede

(brannhemmende) vegg- og
takkledninger

�   f or en vakker og smakfull utforming 
av rom, også når det stilles krav til 
akustikken. 

�  f or utendørs himlinger, dog kun på 
steder hvor platen ikke kontinuerlig 
utsettes for væ r og vind. 

hold det tørt på våte steder

Nedenstående tabell viser bruksområdene for 
WAB-systemet.

Bruksområder for WAB

eksponerIng for fukt og vAnn eksempler på Bruksområder

Middels Boliger: kjøkken og toalett

Ganske høy Boliger: bad, garasjer og 
ikke-oppvarmede rom

Høy Boliger: bad med boblebad, dusjhjørne

Offentlige bygg: fellesdusjer

Ekstrem Boliger: innendørs bassenger

Offentlige bygg: bassenger, spa-anlegg, 
hotell- og restaurantkjøkken

Annet Bygg som ikke er vind- og vanntette, 
utendørs himlinger

ved høy og ekstrem eksponering anbefaler vi deg om å ta kontakt med siniat.

enkel monterIng

WAB-veggsystemer montert på metallprofiler

FOR        RASK OG REN JOBBING VELGES 
ORANSJE WAB-PLATER

�  Rask, enkel og ren montering,   
tilsvarende vanlige gipsplater, og mye  
lettere å håndtere enn sementbundne 
plater.
	•	 Skjæ ring og deling
•   Platene er enkle å skjæ re

med en universalkniv; bruk av en
elektrisk sirkelsag frarådes

•	 Kort monterings- og installasjonstid

�   l ett å feste til metallprofiler med 
skruer og til en trekonstruksjon  
med stifter. Den underliggende 
konstruksjonen bygges opp på 
samme måte som ved en standard 
systemvegg, med samme 
profilavstander. Avhengig av 
bruksområdet og fuktbelastningen 
velges korrosjonsbestandige profiler. 

�  f ugene er raske og enkle å fylle på 
grunn av den avskrådde kanten. 
• Armering med armeringstape
• f uges med WAB-Readymix, den

bruksklare fugemassen 

�   Ved bruk av WAB inne i bygg 
opprettes en ekspansjonsfuge for 
minst hver 15. meter. Det tas også 
hensyn til bygningstekniske 
ekspansjoner. 

�  monteringsfordeler
•	 Kan monteres både vannrett og

loddrett
• Tradisjonell, kjent monteringsmåte
• Bruk av allerede kjente tekniske

manualer

�  Ved krav om høy fuktmotstand 
monteres WAB-platen med 
korrosjonsbestandige skruer.
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WAB: det perfekte, vAnntette 
underlAget for mAlIng og flIser

eksponerIng for fukt 
og vAnn

rAmme plAtemAterIAle skruer fuger BehAndlIng Av system- 
overflAte

mIddels

BolIg - 
 kjøkken og toalett.

standard siniat-
veggprofiler

siniat hydro/ 
prégydro

standard siniat-
skruer

standard siniat- 
fugemateriale

ekstra overflatebehandling ikke 
nødvendig. veggen kan ferdigstilles 
umiddelbart (fliser eller maling).

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB standard siniat-
skruer

standard siniat- 
fugemateriale

ekstra overflatebehandling ikke 
nødvendig. veggen kan ferdigstilles 
umiddelbart (fliser eller maling).

gAnske høy

BolIg -   
Bad, garasjer og ikke-
oppvarmede rom.

standard siniat-
veggprofiler

siniat hydro/ 
prégydro

standard siniat-
skruer

standard siniat-
fugemateriale

påfør et lag "gteC drywall sealer" 
(vannavvisende belegg) på hele  
overflaten.

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB standard siniat-
skruer

standard siniat-
fugemateriale

påfør et lag 'gteC drywall sealer' 
(vannavvisende belegg) på fugene.

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB standard siniat-
skruer

siniat WAB-readymix ekstra overflatebehandling ikke 
nødvendig. veggen kan ferdigstilles 
umiddelbart (fliser eller maling).

høy

BolIg -  
dusjhjørne, bad med 
boblebad.

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB siniat-
spesialskruer

siniat WAB-readymix overgang til gulvbeskyttelse med 
'gteC Aquastrip' satt inn mellom 

2 strøk med 'gteC drywall sealer'. 
påfør 'gteC drywall sealer' i en 
bredde på 200 mm på gulvet og  
100 mm på veggen (eller opp til 

gulvlisthøyden).

offentlIge Bygg - 
enkeltdusjer til felles bruk, 
idrettsgarderober, felles 
vaskerom, ikke-industrielle 
felleskjøkken.

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB siniat-
spesialskruer

siniat WAB-readymix

ekstrem

BolIg -  
Innendørs svømmebas-
senger.

siniat-profiler 
med en minste 
sinktykkelse på 

Z275

siniat WAB siniat-
spesialskruer

siniat WAB-readymix hele veggflaten påføres 2 strøk med 
'gteC drywall sealer'. overgang til 

gulvbeskyttelse med 'gteC Aquastrip' 
satt inn mellom 2 strøk med 'gteC 

drywall sealer'. påfør 'gteC drywall 
sealer' i en bredde på 200 mm på 

gulvet og 100 mm på veggen  
(eller opp til gulvlisthøyden).

offentlIge Bygg - 
fellesdusjer, felles vaske-
rom med høytrykkrensing, 
industrielle kjøkken, spa-
anlegg, svømmebassenger.

siniat-profiler 
med en minste 
sinktykkelse på 

Z275

siniat WAB siniat-
spesialskruer

siniat WAB-readymix

ethvert Bygg som 
ennå Ikke er vInd- og 
vAnntett.

standard siniat-
veggprofiler

siniat WAB standard siniat-
skruer

siniat WAB-readymix 
eller standard siniat-

fugemateriale. Avhengig 
av om bygget er vind- og 

vanntett ved fuging.

påfør ett strøk med 'gteC drywall 
sealer' på veggen i en høyde på  

600 mm. tett deretter igjen nedsiden 
av WAB-platene med silikon.

Indikasjon av fuktbelastningen i de foreskrevne systemene

ferdIgstIllelsesAnvIsnInger ved en 
mIddels og gAnske høy eksponerIng 
for fukt og vAnn

Fliser

Keramiske og glaserte fliser kan limes direkte på WAB-plater. 
f lislimet må væ re vannfast og egnet for gipsplater. f liser med 
et vannopptak på < 5 % frarådes.

Fuging av fliser

etter at flislimet er påført og utherdet i henhold til 
anvisningene fra flislimprodusenten, fuges flisene med  
en dertil egnet vannfast fugemasse i henhold til 
anvisningene fra fugemasseprodusenten. Om nødvendig 
forsegles flisene.

Maling

f later som ikke skal flislegges kan, om nødvendig, påføres 
en dertil egnet maling på WAB-plater, på samme måte som 
vanlige gipsplater.

UTFYLLENDE INFORMASJON

Vanntette overganger ved veggåpninger og overganger til 
omkringliggende konstruksjoner

f or å kunne garantere vanntettheten ved WAB-
anslutninger ved overganger til karmer, åpninger og andre 
konstruksjonsdeler (gulv, vegger og tak), må det benyttes 
dertil egnet silikonmasse.

Ledninger som går gjennom veggen

gjennomføringer gjennom WAB-platen må tettes 
igjen med dertil egnet silikonmasse. i tillegg må 
ledningsgjennomføringer gjennom flisene tettes igjen 
med dertil egnet silikonmasse. 

mekanisk festede elementer på vegger (servanter, 
dusjstenger, såpeholdere, stativer osv.) må tettes på 
monteringsstedet med dertil egnet silikonmasse.

Mekanisk festede elementer på veggen

Dertil egnet silikonmasse påføres i overgangene til badekar 
og dusjkar i henhold til vedkommende produsenters 
retningslinjer.

Badekar og dusjkar

12,5 mm WAB

12,5 mm siniat-gipsplate

vannfast flislim

WAB-readymix med armering

standard siniat-skruer

fliser

Middels til ganske høy eksponering

likeverdige alternativer kan også brukes for å behandle overflaten.
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ferdIgstIllelsesAnvIsnInger 
ved høy og ekstrem 
eksponerIng for fukt og vAnn

Påfør rikelig med 'gTeC Drywall Sealer' på de nederste 
100 mm av veggen og cirka 200 mm på gulvet.  
merknad: som regel trengs det en primer på gulv  
for å binde urenheter og støv. innhent råd hos 
primerleverandøren.

Nivåsikringsbeskyttelse

TETTING AV VEGG -TIL -GULV OVERGANGER VED HØYOG EKSTREM BELASTNING

mekanisk festede elementer på vegger (servanter, 
dusjstenger, såpeholdere, stativer osv.) må tettes på 
monteringsstedet med en dertil egnet silikonmasse.

Mekanisk festede elementer på veggen

Dertil egnet silikonmasse påføres i overgangene til badekar 
og dusjkar i henhold til vedkommende produsenters 
retningslinjer. 

Badekar og dusjkar

Påfør dertil egnet silikonmasse på WAB-platen for å 
beskytte platens endeside. 

mens 'gTeC Drywall Sealer' fremdeles er våt settes 
'gTeC Aquastrip' på plass, flat og uten luftbobler, med 
halvparten opp mot veggen og halvparten på gulvet. 
Ved skjøting av 'Aquastrip' må det håndteres minst 
50 mm overlapping.

etter at det første strøket med 'gTeC Drywall Sealer' har 
tørket (ca. 3-4 timer) påføres et nytt, tykt strøk.

Du kan også velge et likeverdig alternativ.

REMT EKSTRA TETTING AV EKST 
BELASTEDE VEGGFL ATER

Påfør 2 strøk med 'gTeC Drywall Sealer' på hele veggflaten. 
l a det gå ca. 3-4 timer mellom første og andre strøk.

Du kan også velge et likeverdig alternativ.

FERDIGSTILLELSE AV OVERFLATEN

Fliser

Keramiske og glaserte fliser kan limes direkte på 
WAB-plater. f lislimet må væ re vannfast og egnet 
for gipsplater. f liser med et vannopptak på 
< 5 % frarådes.

Fuging av fliser

etter at flislimet er påført og utherdet i henhold til 
anvisningene fra flislimprodusenten, fuges flisene 
med dertil egnet vannfast fugemasse i henhold til 
anvisningene fra fugemasseprodusenten. 
Om nødvendig forsegles flisene.

UTFYLLENDE INFORMASJON

Vanntette overganger ved veggåpninger og overganger 
til omkringliggende konstruksjoner

f or å kunne garantere vanntettheten ved overganger fra 
WAB-plater til karmer, åpninger og andre konstruksjonsdeler 
(gulv, vegger og tak), må det benyttes dertil egnet 
silikonmasse.

Ledninger som går gjennom veggen

gjennomføringer gjennom WAB-platen må tettes 
igjen med dertil egnet silikonmasse. i tillegg må 
ledningsgjennomføringer gjennom flisene tettes igjen med 
dertil egnet silikonmasse.

f later som ikke skal flislegges kan, om nødvendig, 
påføres en dertil egnet maling på WAB-plater, på samme 
måte som på vanlige gipsplater.

Maling

12,5 mm WAB
12,5 mm siniat-gipsplate

WAB-readymix med armering

vannfast flislim

siniat-spesialskruer

fliser

Høy til ekstrem eksponering

2 strøk 'gteC drywall sealer'  
(nødvendig ved ekstrem belastning)

WAB-nivåsikringsbeskyttelse

WAB-konstruksjonsdetAler

PRINSIPPDETALJER SKILLEVEGG

Vertikalt tverrsnitt Overgang til massive vegger

egnet silikonmasse

nph/uW-profil

WAB

npv/CW-profil

siniat-spesialskruer

siniat-spesialskruer
WAB
npv/CW-profil

nph/uW-profil
kantbeskyttelse ved ekstrem 
belastning

egnet silikonmasse

massiv vegg
siniat-spesialskruer
WAB

npv/CW-profil

egnet silikonmasse

WAB

siniat-spesialskruer
WAB

npv/CW-profil

egnet silikonmasse

Hjørneløsning

WAB
siniat-spesialskruer

egnet silikonmasse
npv/CW-profil

WAB

T-løsning

Innvendig hjørneløsning

egnet silikonmasse

nph27/ud27-profil

npp60/Cd60-profil
npvW-brakett

WAB

Detaljer falsk vegg Detaljer falsk vegg med 
overgang til dusjkjar

npvW-brakett
npp60/Cd60-profil

WAB

nph27/ud27-profil

egnet silikonmasse

npvW-brakett

npp60/Cd60-profil
WAB
fliser

egnet silikonmasse
nph27/ud27-profil
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tIl Alle Bruksområder nøyAktIg 
på mIllImeteren

veggtype veggtykkelse 
mm

plAte- 
tykkelse 

mm

profIlBredde
mm

vegghøyde
mm

lydIsolerIng 
uten IsolerIng 

rW I dB

lydIsolerIng 
med IsolerIng 

rW I dB

BrAnnmotstAnds-
klAsse

stålskjelettvegg med enkel plAteklednIng

e11/50/75 WAB 75 12,5 50 3,00 32 41 eI 30

e11/75/100 WAB 100 12,5 75 4,00 34 43 eI 30

e11/100/125 WAB 125 12,5 100 5,00 34 45 eI 30

stålskjelettvegg med doBBel plAteklednIng

e22/50/100 WAB 100 2 x 12,5 50 4,00 41 50 eI 60

e22/75/125 WAB 125 2 x 12,5 75 5,00 43 52 eI 60

e22/100/150 WAB 150 2 x 12,5 100 5,00 43 54 eI 60

Montering og ferdigstilling ved maling Overflatebehandling

�      WAB-platen er like enkel å montere 
som ved vanlige gipsplater. 
Avstanden mellom bæ reprofilene 
er maks. 500 mm. i rom med 
ekstrem høy fukteksponering, 
slik som svømmebassenger, 
spa-anlegg og lignende, brukes 
korrosjonshemmende spesialprofiler.  
WAB-platene festes også med 
korrosjonshemmende skruer. 

�    Ved en ikke-bæ rende konstruksjon 
skrus profilene fast på den bæ rende 
konstruksjonen. 

�   Bruk kun godkjente 
forankringselementer. 

�   Ved overmaling må fabrikantens 
anvisninger følges. 

�   Det er ikke nødvendig å sparkle hele 
WAB-platen. f orbehandling med 
vanlig grunning er tilstrekkelig ved 
maling. 

�     Den underliggende konstruksjonen 
og takkledningen består av følgende 
deler: 
• f orankringselementer
• Takhengere
• Takprofiler NPP60/CD60
• WAB-kledning

�   WAB-platen monteres fortrinnsvis i 
vinkel mot bæ reprofilene.
• 	Spennbredde: ved vinkelrett

feste ≤ 500 mm, ved feste i
lengderetningen ≤ 400 mm

�  f ugeforskyvning for WAB-platen 
ved: 
• enkel platekledning med

forskjøvede tverrskjøter ≥ 400 mm
• 	Dobbel platekledning med

forskjøvede tverrbjelker ≥ 250 mm,
i lengderetningen ≥ 400 mm

Innendørs hImlInger

100 % PÅLITELIG Og ET OPTIMALT RESULTAT. WAB ER LIKE ENKEL OG LETT A
HÅNDTERE SOM EN VANLIG GIPSPLATE.

stålskjelettvegg med enkle stendere og 
enkel platekledning e-11.

stålskjelettvegg med enkle stendere og 
dobbel platekledning e-22.
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utendørs hImlIng

Monterering med korrosjonshemmende materialer

Siniat er først ute med å gi deg mulig-
heten til å utnytte din ekspertise som 
innendørs snekker ved montering av en 
utendørs himling. med WAB lager du 
nemlig en utendørs himling på nøyaktig 
samme måte som en innendørs himling. 

Ved bruk av WAB-platen utendørs, for ek-
sempel på en balkong eller en utkraging, 
må du benytte korrosjonshemmende ma-
terialer til den underliggende konstruk-
sjonen. Siniat tilbyr korrosjonshemmende 
profiler og skruer til dette formålet.

Dersom du holder deg til ekspansjons-
fugene for byggedelene, legger du til 
ekstra ekspansjonsfuger for maks. hver 
15. meter.

Skjøtene fuger du med WAB- 
Readymix-fugemasse. l ufttemperaturen 
fra påføringstidspunktet og frem til  
utherding må ikke bli lavere enn +5°C. 
Ta hensyn til at WAB ikke kontinuerlig  
kan eksponeres for væ r og vind.  
Dryppbord og oppstående kanter kan  
ikke utføres med WAB.

WAB  KAN OGSÅ ANVENDES UTENDØRS

WAB-AkustIkk desIgn I skjønn forenIng 
med den perfekte klAngen 

WAB er også det rette valget hvis det 
stilles krav til akustikken i et fuktig rom. 
Som akustisk designtakplate er WAB 
nemlig utstyrt med et spesielt, fukthem-
mende og akustisk belegg. Dette gjør 
at WAB på en unik måte kombinerer ek-
stremt gode fukt- og støyabsorberende 
egenskaper. Platene monteres på en 

dobbel struktur av NPP60/CD60-profiler 
med økt korrosjonsmotstand. Takket 
væ re den spesielle CC-kanten kan 
WAB-plater monteres tett-i-tett. etter 
monteringen fylles V-sporet, slik at 
materialbruken begrenses. f or et perfekt, 
glatt resultat brukes PrégyDeco som fu-
gemasse og topplag. WAB-Akustikk fås i  

elleve ulike perforeringsmønstre 
, hver og en av uovertruffen kvalitet. 
med WAB-Akustikk oppnås den 
perfekte løsningen til rom hvor fukt 
og den rette akustikken krever ekstra 
oppmerksomhet.

NÅR VÅTE ROM I TILLEGGSKAL VÆRE STØYDEMPENDE, 
ER WAB DITT BESTE VALG.

WAB-Akustikk - Produktoversikt

WAB-Akustuikk - Perforeringsoversikt

plAtetype kAntutformIng Belegg 
mm

Bredde x lengde 
 mm

tykkelse
mm

WAB-Akustikk 4 x spesiell CC-kant glassfiber, 
fukthemmende

1200 x 2000* 12,5

perforerIngstype perforerIng perforerIng 
%

regelmessig perforering 6/18 r
8/18 r
10/23 r
12/25 r
15/30 r

7,7
15,5
14,8
18,1
19,6

forskjøvet perforering 8/12/50 r
12/20/66 r

13,1
19,6

vilkårlig perforering 8/15/20 r (super)
12/20/35 r

9,8
9,8

firkantet perforering 8/18 Q
12/25 Q

19,8
23,0

fugemAsse Innhold per sekk 
kg

AntAll / 
pAlle

vekt / 
pAlle CA. kg

prégydeco 25 40 1000

* avhengig av perforeringen

skråstilt Cost-Cutter-kant på 4 sider.

på grunn av ‘kant-mot-kant’-monteringen er 
avstanden mellom perforeringen eksakt riktig.
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WAB-AkustIkk fukthemmende pluss 
den rette AkustIkken

�  ekstrem høy fuktmotstand. 

�   y tterst beskjeden vannopptak, 
 under 3 %. 

�   u tmerkede akustiske egenskaper. 

�   motvirker gjenklang. 

�   garantert kvalitet, takket væ re 
 lydtester hos sertifiserte instanser. 

�  Perfekt i kombinasjon med 
 f oldDesign for å oppnå den perfekte 

himlingdesignen. 

�   Stort produktutvalgt takket væ re  
 elleve ulike perforeringsmønstre med 
 hvert sitt akustiske resultat. 

�   enkel ferdigstillelse med PrégyDeco. 

Det unike V-sporet 

�   enkelt og raskt å bearbeide på grunn 
 av den tette monteringen. 

�  Så godt som ingen avfallsrester. 

�  V-sporet sparer tid og materiale.

ET PRODUKT SOM TAR ENHVER AKUSTISK
UTFORDRING PÅ STRAK ARM

Fordelene:

Regelmessig perforering 

6/18 R uten minerallull

Regelmessig perforering 

12/25 R uten minerallull

Regelmessig perforering 

8/18 Q uten minerallull

Regelmessig perforering 

8/15/20 S uten minerallull

Regelmessig perforering 

6/18 R med minerallull

Regelmessig perforering 

12/25 R med minerallull

Regelmessig perforering 

8/18 Q med minerallull

Regelmessig perforering 

8/15/20 S med minerallull

WAB-AkustIkk 
en fryd for øret

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,20

0,35 (l)

250 0,55

500 0,50

1 k 0,30

2 k 0,30

4 k 0,45

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,15

0,35 (l)

250 0,45

500 0,50

1 k 0,30

2 k 0,30

4 k 0,35

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,15

0,40 (l)

250 0,40

500 0,45

1 k 0,30

2 k 0,40

4 k 0,65

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,25

0,30 (l)

250 0,60

500 0,50

1 k 0,25

2 k 0,25

4 k 0,25

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent 

αP αW

125 0,35

0,35 (l)

250 0,80

500 0,70

1 k 0,55

2 k 0,35

4 k 0,25

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,30

0,65 (l)

250 0,75

500 0,80

1 k 0,70

2 k 0,65

4 k 0,45

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,40

0,40 (l)

250 0,80

500 0,70

1 k 0,50

2 k 0,35

4 k 0,25

ethvert rom krever en egen 
akustisk løsning, for lyd åpenbarer 
seg ikke alltid på samme måte. 
l ydabsorpsjonskoeffisienten til de 
vanligste perforeringsmønstre finner 
du i tabellene ved siden av og 
nedenfor (med og uten mineralull). 
Takmonteringshøyden er satt til 200 mm.

frekvens 
hZ

lydABsorpsjons- 
koeffIsIent

αP αW

125 0,30

0,35 (l)

250 0,75

500 0,80

1 k 0,70

2 k 0,60

4 k 0,50

16 17wa b wa b



og hvordAn fungerer WAB 
I prAksIs?

Vi tar deg gjerne med til et vilkårlig praksiseksempel 
med 40 dusjer i et spasenter. inntil nylig valgte man i en 
slik situasjon som regel sementbundne plater, noe 
som resulterte i tungt arbeid og forholdsvis høye 
monteringskostnader. Ved dette spasenter var det på 
mange steder naturlig nok snakk om ekstremt høy 
fuktighet. WAB klarte imidlertid testen med glans.

På grunn av de mange fordelene er WAB det beste 
alternativet til sementbundne plater. Dessuten blir 
konstruksjonskostnadene betydelig lavere, ikke minst 
på grunn av den raske monteringen. 

Platene har de samme dimensjonene som normale 
gipsplater, noe som betyr at det blir langt mindre fuging 
enn ved mindre sementplater. Ved skillevegger er det 
dessuten behov for fæ rre ekspansjonsfuger 
(1 per maks. hver 15. meter er nok). med andre ord, 
WAB fører til raskere og rimeligere montering.

i en situasjon som denne, med svømmebasseng, 
badstuer og dusjer, med temperaturer på 25 - 30 °C, er 
luftfuktigheten selvsagt ekstremt høy. en utmerket 
grobunn for mugg. Dessuten skaper den daglige 
rengjøringen med damputstyr enda mer fukt, og slike 
apparater utøver i tillegg et stort trykk på veggene. 
Det betyr at WAB-platen fikk gjennomgå.

Ved å velge en tørr byggekonstruksjon stilles det selvsagt 
krav til minimal materialutvidelse og ingen sprekkdannelse 
i fugene. WAB oppfylte begge kravene med god margin.

Spasenter

Betydelig reduserte monteringskostnader

WAB fikk gjennomgå

Ingen sprekkdannelse

endA et prAksIseksempel

Det gjelder et kurhotell med 284 
senger og mange spafasiliteter. 
Svømmebassenget ble kraftig opprustet 
med mange buer, i tråd med f eng Shui-
metoden. Som en følge av dette inneholdt 
taket mange bueformete elementer.

Dette taket, med integrerte 'øyer', 
er designet av en kjent tysk kunstner, 
og gjør at bassenget fremstår som 
usedvanlig vakkert. De mangelyspunktene 
minner om en stjernehimmel om natten, 
og de tilhørende lyskassene rundt om 
fører tankene hen til en sandstrand. De 
nyoppussede veggene med veggmalerier 
av palmer og sypresser skaper en 
mediterran atmosfæ re.

u nder det nye taket var det allerede 
montert en bæ rekonstruksjon i betong. 
Denne ble bevisst ikke kledd, siden taket 
ellers ville ha blitt for lavt. Den øverste, 
lukkede delen består i sin helhet av 
WAB-plater. De bølgeformede kantene 
rundt øyene er laget av WAB-f oldDesign. 

Til hver øy ble det, avhengig av 
størrelsen, brukt én til åtte formdeler. 
Til den underliggende konstruksjonen 
ble det utelukkende benyttet 
korrosjonshemmende profiler. Dessuten 
er WAB-platene like enkle å jobbe 
med som vanlig gipsplater, og det 
trengs ikke spesialverktøy. Derfor var 
monteringstiden meget kort. Allerede 
etter åtte (!) dagers arbeid var de fire 
montørene ferdige med jobben.

Kurhotell
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