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Denne brochure omhandler et ventileret facadesystem, som er 
udviklet i et tæt samarbejde mellem Saint-Gobain-selskaberne 
Weber, Gyproc og ISOVER.

Weber, Gyproc og ISOVER er alle stærke aktører i byggebranchen med mange års 
erfaring og stor faglig viden inden for det skandinaviske byggeri. Vi tilbyder hermed 
vores kunder et indblik i denne viden, og præsenterer vores ventilerede facadesy-
stem. 

Facadesystemet består af puds, påført en pudsbærende plade, der er monteret på 
et underlag af ventilerede stålprofiler. Facadesystemet er designet som en såkaldt 
ventileret 2-trinsløsning, og det kan anvendes til nybyggeri, hvor der ønskes en 
robust pudset overflade med mange farvemuligheder, eller det kan anvendes til 
renovering f.eks. i forbindelse med energiforbedrende tiltag. Systemet kan typisk 
anvendes ved byggerier i højder op til 4 etager, og det kan monteres på de fleste 
typer vægge af tunge eller lette materialer. Det ventilerede facadesystem er dimen-
sioneret for maksimal vindlast på 1,8 kN/m2.

I forbindelse med efterisolering af eksisterende bygninger, kan systemet med fordel 
anvendes sammen med ISOVER Plus System, som består af isoleringsstolper, spe-
cialskruer og ISOVER isolering. Plus Systemet monteres uden på den eksisterende 
væg

Byggeteknisk rådgivning og vejledning om produkter og konstruktioner kan fås ved 
henvendelse til de tekniske konsulenter hos Weber, Gyproc og ISOVER.

Ventileret Facadesystem fra Saint-Gobain 

Giver tryghed under alle typer af vejrlig
En bygnings facade udsættes for 
massive påvirkninger i form af 
nedbør, temperaturudsving, fugt, 
sollys, korrosion, vindtryk, mekaniske 
belastninger m.m. For at opnå optimal 
funktionsdygtighed og holdbarhed 
af en facade, kræves det derfor, 
at de anvendte produkter er af en 
kvalitet, der kan modstå de forskellige 
påvirkninger. Derudover er det 
vigtigt, at samspillet, tildannelsen og 
montagen af de anvendte produkter 
kan foregå på hensigtsmæssig vis. 
Samtlige komponenter, der indgår i det 
ventilerede facadesystem, er udviklet, 
fysisk testet og dokumenteret til at 
kunne imødekomme disse krav. 
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Systeminformation

  1    Bagvæg (se muligheder på  
    efterfølgende sider)
  2     Glasroc H Storm vindtætningssystem
  3     Ventileret hulrum 25 mm
  4     Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
  5     Gyproc Aquaroc pudsbærende plade
  6     Weber pudssystem ¹
  7     Weber overfladebehandling

Ventileret Facadesystem – systemopbygning af den ventilerede beklædning

¹   Indhent 
yderligere 
information om 
Weber pudssystem 
hos Weber eller på 
weber.dk

 Gyproc VAP ventilerede afstandsprofiler og Gyproc MSP museprofiler er specielt 

udviklet til at sikre optimal luftgennemstrømning. Samtlige profiler og skruer har 

den nødvendige korrosionsbeskyttelse til at modstå det aggressive nordiske klima.

 Gyproc Aquaroc pladen er en cementbaseret pudsbærende plade Den unikke 

blanding af cement, iblandet ekstruderet polystyren i pladens kerne, gør Gyproc 

Aquaroc pladen let håndterbar og meget anvendelig for lette facadesystemer, og er 

således et godt alternativt til tungere facadeløsninger. Selve pladen er robust overfor 

slag og stød, fugtmodstandsdygtig, vejrbestandig og har gode brandtekniske og 

lyddæmpende egenskaber.

 Weber pudssystem, baseret på Therm 261 EF puds, er specielt udviklet til robuste 

facadesystemer for det nordiske marked. I Weber pudssystem indgår også en ar-

mering med Therm 397 EF glasfibernet, der yderligere forstærker pudslaget og 

samtidigt minimerer risikoen for revner. Ved afsluttende overfladebehandling med 

silikoneharpiks, weber.pas.481, opnås en effekt, der hæmmer algers og svampes 

vækstbetingelser.
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Systeminformation

  1     THERMOnomic bagvæg ²  
      (opbygning med indvendige  
      krydsende Z-profiler)
 2     ISOVER isolering, λ-klasse 
      32, 34, 37
 3     Glasroc H Storm vindtætnings-   
      system
 4     Ventileret hulrum, 25 mm
 5     Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
 6     Gyproc Aquaroc pudsbærendeplade
 7     Weber pudssystem

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg

²   Indhent 
yderligere 
information 
om Gyproc 
THERMOnomic 
ydervægge samt 
U-værdier hos  
Gyproc eller på  
gyproc.dk

 Gyproc THERMOnomic ydervægssystem af slidsede stålprofiler udgør sam-
men med gipsbaserede plader og tilbehør et komplet bagvægssystem. Væggene 
kan udføres enten som bærende eller som ikke-bærende. Gyproc THERMOno-
mic systemet kan tilpasses med individuelle egenskaber mht. statisk bæreevne, 
brandmodstandsevne, varmeisoleringsevne mv. afhængigt af  profildimensioner, 
gipspladebeklædning og isoleringens λ-klasser.

 ISOVER isolering i formstykker eller ruller  kan monteres mellem Gyproc THER-
MOnomic stålprofiler. ISOVER Formstykker og Ruller kan fås i λ-klasse 37, 34 og 
32. λ-klasse 32 fås kun som ISOVER Formstykker.

 Glasroc H Storm er en uorganisk, gipsbaseret vindtætningsplade , som yder sik-
ker og effektiv beskyttelse mod vind og fugt. Pladen tåler direkte eksponering af 
vejrliget i op til 12 måneder og har en høj resistens mod mug- og skimmelvækst.
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Systeminformation

³  Indhent yderligere 
information 
om Gyproc 
THERMOnomic 
ydervægge samt 
U-værdier hos  
Gyproc eller på  
gyproc.dk

  1     THERMOnomic væg ²  
      (opbygning med indvendige  
      krydsende Z-profiler)
 2     ISOVER Plus isolering, λ-klasse  
      32 eller 34
 3     Glasroc H Storm vindtætnings-
      system
 4     Ventileret hulrum, 25 mm
 5     Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
 6     Gyproc Aquaroc pudsbærende plade
 7     Weber pudssystem

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg

 Gyproc THERMOnomic ydervægssystem af slidsede stålprofiler udgør sam-
men med gipsbaserede plader og tilbehør et komplet bagvægssystem. Væggene 
kan udføres enten som bærende eller som ikke-bærende. Gyproc THERMOno-
mic systemet kan tilpasses med individuelle egenskaber mht. statisk bæreevne, 
brandmodstandsevne, varmeisoleringsevne mv. afhængigt af  profildimensioner, 
gipspladebeklædning og mineraluldstype.

 ISOVER isolering kan monteres mellem Gyproc THERMOnomic stålprofiler. 
ISOVER Formstykker og Ruller kan fås i λ-klasse 37, 34 og 32. λ-klasse 32 fås kun 
som ISOVER Formstykker.

 Glasroc H Storm er en uorganisk, gipsbaseret vindtætningsplade , som yder sik-
ker og effektiv beskyttelse mod vind og fugt. Pladen tåler direkte eksponering af 
vejrliget i op til 12 måneder og har en høj resistens mod mug- og skimmelvækst.
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Systeminformation

Indhent yderligere 
information om 
ISOVER Plus System 
samt U-værdier hos 
ISOVER eller på 
isover.dk

 

  1     Tung bagvæg (nyopførte  
      bagvægselementer eller  
      eksisterende væg)
 2     ISOVER Plus Stolpe
 3     ISOVER Plus Formstykker λ-klasse  
      32 eller 34
 4     Glasroc H Storm vindtætnings-
      system
 5     Ventileret hulrum, 25 mm
 6     Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
 7     Gyproc Aquaroc pudsbærende plade
 8     Weber pudssystem

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg

 ISOVER Plus System er et effektivt isoleringssystem, der monteres udvendigt på 
en ydervægskonstruktion af beton, teglsten, porebeton, klinkerbeton eller træ enten 
i forbindelse med energirenovering af en eksisterende bygning eller i forbindelse 
med nybyggeri. ISOVER Plus Systemet består af ISOVER Plus Stolper kombineret 
med ISOVER Plus Formstykker. ISOVER Plus System findes som standard i isole-
ringstykkelserne 145, 195 og 290 mm.

 ISOVER Plus Formstykker fås i formater, der passer ind mellem ISOVER Plus 
Stolper ved stolpeafstand på c/c 600 eller 1000 mm. Isoleringen kan fås i λ-klasse 
32 og 34.

 Glasroc H Storm er en uorganisk, gipsbaseret vindtætningsplade , som yder sik-
ker og effektiv beskyttelse mod vind og fugt. Pladen tåler direkte eksponering af 
vejrliget i op til 12 måneder og har en høj resistens mod mug- og skimmelvækst.
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Systeminformation Fordele ved Ventileret Facadesystem

Specielt udviklet til at modstå det hårde nordiske klima.

Løsning med ventileret facadebeklædning sikrer god 
luftcirkulation og vedvarende tørt miljø for den bagved-
liggende konstruktion. 

Den pudsbærende Gyproc Aquaroc plade har en lav fugt-
optagelse, hvilket tillader en relativ lang bearbejdningstid 
af pudsproduktet.

Gyproc Aquaroc pladen er markedets letteste cement-
baserede plade og leveres i et format, der er nemt at 
håndtere. Dette sikrer et ergonomisk godt arbejdsmiljø. 

Gyproc Aquaroc pladen er nem at tildanne og let at fæstne 
med de tilhørende skruer.

Gyproc Aquaroc pladen er meget robust og modstands-
dygtig overfor slag og stød.

Der tilbydes et stort udbud af farvemuligheder med Weber 
pudssystem.

Elastisk og fiberforstærket puds fra Weber giver høj sik-
kerhed mod revnedannelse.

Med ISOVER Plus System kan der opnås effektive varme-
isolerende løsninger med god langsigtet økonomi.

Med ISOVER Plus System kan der gennemføres efteriso-
lering af en eksisterende bygning, samtidig med at byg-
ningen er i brug. 

Ventileret Facadesystem er dokumenteret på tværs af 
producenter, hvilket giver høj sikkerhed for tilfredsstillende 
slutresultater samt en lang levetid.

Anvendelse af systemprodukter fra Weber, Gyproc og 
ISOVER giver sikkerhed for funktionalitet og holdbarhed.
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Valg af Saint-Gobain facadeløsning

Systemhus

1

23
1. Gyproc  
THERMOnomic
 
Komplet væg

(Statisk bærende 
og Ikke-bærende)

2. Gyproc  
THERMOnomic 

Påbygget væg

(Statisk bærende 
og Ikke-bærende)

3. ISOVER  
Plus System

Påbygget væg

(Statisk ikke- 
bærende)

Eksisterende konstruktion

Massiv bagvæg
Beton, murværk, letbeton

X X

Hulmur (dobbeltmur)
Beton, murværk, letbeton

X X

Træskelet
Ældre træhus eller sommerhus

(X) X

Ny konstruktion

Nybyg
Helt ny konstruktion, tilbyg

X X

Renovering 

Helt nye facadepartier 
X X
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Projektering af ydervægge

 Ydervægge er i dag komplicerede bygningsdele, som skal opfylde en lang 
række funktionelle og æstetiske krav. Det er derfor vigtigt, at der udarbej-
des et komplet projekteringsmateriale inden byggeriet igangsættes. Et kom-
plet projekteringsmateriale indeholder gennemtænkte og bygbare løsninger 
understøttet af korrekte konstruktionsbeskrivelser, uddybende tegninger og 
konstruktionsdetaljer samt relevante beregninger. Det er den projekterendes 
ansvar at sikre, at dette grundlag er på plads inden byggeprocessen igangsæt-
tes. Saint-Gobains tekniske konsulenter fra Weber, Gyproc og ISOVER bidrager 
gerne med teknisk assistance og faglig ekspertise til såvel den projekterende 
som den udførende. Et omhyggeligt projekteret og gennemtænkt byggeprojekt 
giver de bedste forudsætninger for en korrekt og effektiv byggeproces til gavn 
for alle involverede parter. 
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg
Detalje: Væg/sokkel, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     Murpap
3     Murfolie

 4     Afvandingsprofil (leveres ikke af Saint-Gobain)
 5     25 mm Gyproc MSP museprofil
 6     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 7     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 8     8-10 mm Weber pudssystem

Museprofil (5) placeres ca. 10 mm over underkant af nederste Aquaroc pudsbæ-
rende plade (7), første afstandsprofil (6) placeres med centrum maks. 150 mm over 
underkant af nederste Aquaroc pudsbærende plade. Insektspærre monteres ved 
Gyproc MSP Museprofil og væggen udfyldes med ISOVER isolering.
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KonstruktionsdetaljerKonstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg
Detalje: Væg/tag, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     25 mm Gyproc MSP museprofil
 3     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 4     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 5     8-10 mm Weber pudssystem

Museprofil (2) placeres ca. 10 mm under overkant af øverste Aquaroc pudsbærende 
plade (4), øverste afstandsprofil (3) placeres med centrum maks. 150 mm under 
overkant af øverste Aquaroc pudsbærende plade. Insektspærre monteres ved tag-
udhæng og væggen udfyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg
Detalje: Vindue/karm, vandret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 3     Gyproc HPF hjørneprofil
 4     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af Saint-Gobain)
 5     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af Saint-Gobain)
 6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 7     Fugebånd, Ilmod 600
8     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for vinduer monteres 20-30 mm Purenit (4), der tildannes i passende 
bredde. Sålbænk/bundstykke (5) tildannes, så tilslutning mod vindueslysninger udfø-
res med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, der forhindrer, at vand 
trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc pudsbærende plade (6) stødes 
mod tilsluttende bygningsdele, eks. ved vindueslysninger, ilægges Ilmod 600 fugebånd 
for at sikre tæthed, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg
Detalje: Vindue, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 3     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af Saint-Gobain)
 4     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af Saint-Gobain)
 5     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 6     Fugebånd, Ilmod 600
7     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for vinduer monteres 20-30 mm Purenit (4), der tildannes i passende 
bredde. Sålbænk/bundstykke (5) tildannes, så tilslutning mod vindueslysninger udfø-
res med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, der forhindrer, at vand træn-
ger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc pudsbærende plade (6) stødes mod 
tilsluttende bygningsdele, eks. ved vindueslysninger, ilægges Ilmod 600 fugebånd for 
at sikre tæthed. Insektspærre monteres ved Gyproc MSP museprofil, og væggen fyldes 
med ISOVER isolering. 
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Komplet væg
Detalje: Væghjørner, vandret snit

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 3     Gyproc HPF hjørneprofil
 4     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 5     8-10 mm Weber pudssystem
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Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væg/sokkel, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
  2     Gyproc THF forstærkningsplade
  3     Gyproc V vinkelbeslag 100-150
  4     Afvandingsprofil (leveres ikke af Saint-Gobain)
  5     25 mm Gyproc MSP museprofil 
  6     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
  7     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
  8     8-10 mm Weber pudssystem
  9     Fugtspærre

Afvandingsprofil (4) fastgøres pr. 600 mm på THERMOnomic profilet. Museprofil 
(5) placeres ca. 10 mm over underkant af nederste Gyproc Aquaroc pudsbæreplade 
(7), første afstandsprofil (6) placeres med centrum maks. 150 mm over underkant af 
nederste Gyproc Aquaroc pudsbærende plade. Insektspærre monteres ved Gyproc 
MSP museprofil, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væg/tag, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
  2     Gyproc THF forstærkningsplade
  3     Gyproc V vinkelbeslag 100-150
  4     25 mm Gyproc MSP museprofil
  5     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil 
      cc 450 mm
  6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende 
      plade
  7     8-10 mm Weber pudssystem

Museprofil (4) placeres ca. 10 mm under overkant af øverste Aquaroc pudsbærende 
plade (6), øverste afstandsprofil (5) placeres med centrum maks. 150 mm under 
overkant af øverste Gyproc Aquaroc pudsbærende plade. Insektspærre monteres 
ved tagudhæng, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Vindue/karm, lodret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
  2     Gyproc THF forstærkningsplade
  3     Gyproc V vinkelbeslag 100-150
  4     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
      cc 450 mm
  5     Gyproc HPF hjørneprofil
  6     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af 
      Saint-Gobain)
  7     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af 
      Saint-Gobain)
  8     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende 
      plade
  9     Fugebånd, Ilmod 600
  10     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for indfæstning af vinduer monteres 20-30 mm Purenit (6), der til-
dannes i passende bredde. Sålbænk/bundstykke (7) tildannes, så tilslutning mod 
vindueslysninger udføres med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, 
der forhindrer, at vand trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc puds-
bærende plade (8) stødes mod tilsluttende bygningsdele, eks. ved vindueslysnin-
ger, ilægges Ilmod 600 fugebånd for at sikre tæthed. Insektspærre monteres ved 
Gyproc MSP museprofil, og væggen fyldes med ISOVER isolering.

Konstruktionsdetaljer
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Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Vindue, vandret snit

 

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 3     Gyproc HPF hjørneprofil
 4     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af Saint-Gobain)
 5     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af Saint-Gobain)
 6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 7     Fugebånd, Ilmod 600
 8     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for indfæstning af vinduer monteres 20-30 mm Purenit (6), der til-
dannes i passende bredde. Sålbænk/bundstykke (7) tildannes, så tilslutning mod 
vindueslysninger udføres med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, 
der forhindrer, at vand trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc puds-
bærende plade (8) stødes mod tilsluttende bygningsdele, eks. ved vindueslysninger, 
ilægges Ilmod 600 fugebånd for at sikre tæthed, og væggen fyldes med ISOVER 
isolering.

1

5 3 4 82 67



19

Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetaljer

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væghjørner, vandret snit

  1     Gyproc THERMOnomic ydervæg iht. projekt
 2     Gyproc THF forstærkningsplade
 3     Gyproc V vinkelbeslag 100-150
 4     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 5     Gyproc HPF hjørneprofil
 6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 7     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for vinduer monteres 20-30 mm Purenit (4), der tildannes i passende 
bredde. Sålbænk/bundstykke (5) tildannes, så tilslutning mod vindueslysninger 
udføres med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, der forhindrer, at 
vand trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc pudsbærende plade (6) 
stødes mod tilsluttende bygningsdele, eks. ved vindueslysninger, ilægges Ilmod 600 
fugebånd for at sikre tæthed. Insektspærre monteres ved Gyproc MSP museprofil, 
og væggen fyldes med ISOVER isolering. 
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ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væg/sokkel, lodret snit 

 
  1     ISOVER Plus System iht. projekt
  2     25 mm afvandingsprofil (leveres ikke af Saint-Gobain)
  3     25 mm Gyproc MSP museprofil
  4     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
  5     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
  6     8-10 mm Weber pudssystem
  7     Fugtspærre

Afvandingsprofil (2) fastgøres pr. 600 mm på ISOVER Plus stolpen. Museprofil (3) 
placeres ca. 10 mm over underkant af nederste Gyproc Aquaroc pudsbæreplade 
(5), første afstandsprofil (4) placeres med centrum maks. 150 mm over underkant af 
nederste Gyproc Aquaroc pudsbæreplade. Insektspærre monteres ved Gyproc MSP 
museprofil, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetaljer

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væg/tag, lodret snit

 

  1     ISOVER Plus System iht. projekt
 2     25 mm Gyproc MSP museprofil
 3     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
 4     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
 5     8-10 mm Weber pudssystem

Museprofil (2) placeres ca. 10 mm under overkant af øverste Gyproc Aquaroc pudsbæ-
rende plade (4), øverste afstandsprofil (3) placeres med centrum maks. 150 mm under 
overkant af øverste Gyproc Aquaroc pudsbærende plade. Insektspærre monteres ved 
tagudhæng, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Vindue/karm, vandret snit

 

  1     ISOVER Plus System iht. projekt
  2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
  3     Gyproc HPF hjørneprofil
  4     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af Saint-Gobain)
  5     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af Saint-Gobain)
  6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
  7     Fugebånd, Ilmod 600
  8     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for vinduer monteres 20-30 mm Purenit (4), der tildannes i passende 
bredde. Sålbænk/bundstykke (5) tildannes, så tilslutning mod vindueslysninger 
udføres med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, der forhindrer, at 
vand trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc pudsbærende plade (6) 
stødes mod tilsluttende bygningsdele, f.eks. ved vindueslysninger, ilægges Ilmod 
600 fugebånd for at sikre tæthed, og væggen fyldes med ISOVER isolering.

5 3 4 82 67
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Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetaljer

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Vindue, lodret snit

 

  1     ISOVER Plus System iht. projekt
  2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
  3     Gyproc HPF hjørneprofil
  4     20-30 mm tildannet Purenit (leveres ikke af Saint-Gobain)
  5     Sålbænk/bundstykke (leveres ikke af Saint-Gobain)
  6     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
  7     Fugebånd, Ilmod 600
  8     8-10 mm Weber pudssystem

Som underlag for vinduer monteres 20-30 mm Purenit (4), der tildannes i passende 
bredde. Sålbænk/bundstykke (5) tildannes, så tilslutning mod vindueslysninger 
udføres med et 180° åbent buk, hvorved der dannes en opkant, der forhindrer, at 
vand trænger ind i konstruktionen. Hvor Gyproc Aquaroc pudsbærende plade (6) 
stødes mod tilsluttende bygningsdele, f.eks. ved vindueslysninger, ilægges Ilmod 
600 fugebånd for at sikre tæthed. Insektspærre monteres ved Gyproc MSP muse-
profil, og væggen fyldes med ISOVER isolering.
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Konstruktionsdetaljer

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem
Monteret på massiv bagvæg
Detalje: Væghjørner, vandret snit 

  1     ISOVER Plus System iht. projekt
  2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil cc 450 mm
  3     Gyproc HPF hjørneprofil
  4     12,5 mm Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade
  5     8-10 mm Weber pudssystem
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Konstruktionsdetaljer Planlægning af byggepladsen

Bestilling af materialer
For at opnå et effektiv og hensigtsmæssigt forløb af 
byggeprocessen, er det vigtigt at planlægge leverings-
takt, opbevaring og placering af byggematerialerne. 
Sørg for at gennemtænke logistikken, og bestil så vidt 
muligt materialer på fixmål og i korrekte mængde. 
Påregn dog et spild på 10-15 % af de fleste materialer, 
for ISOVER isolering 2-5 %. Nogle materialer leve-
res i transportemballage, som ikke yder tilstrækkelig 
beskyttelse til udendørs opbevaring i længere tid. Der 
kan til nogle byggematerialer, mod honorar, bestilles 
ekstra emballering, som beskytter mod vejrliget i en 
længere periode. Pudsprodukter leveres i sække eller i 
big bags til større byggeprojekter.

Opbevaring af materialer
Opbevar altid materialerne hensigtsmæssigt. Dette 
indebærer, at nogle materialer skal opbevares tørt, 
frostfrit, løftet op fra terrænet, afskærmet for sollys 
osv. Kontrollér jævnligt, at opbevaring og evt. afdæk-
ning yder den fornødne beskyttelse. Renlighed og 
orden på byggepladsen giver de bedste forudsætnin-
ger for et tilfredsstillende byggeforløb.

Stillads 
Gangbroen skal være mindst 1 meter bred. Såfremt stil-
ladset opsættes med indvendig konsol, skal der holdes 
passende afstand indtil væggen, hvilket gør det lettere 
at påføre pudsprodukterne samt mindsker risikoen for 
synlige horisontale og vertikale overgange. Sørg for at 
indrette områder, hvor der kan opbevares passende 
mængde af materialer samt områder, hvor der kan 
foretages tilpasning og afkortning af plader og profiler. 

Inddækning 
Det anbefales, at der påregnes totalinddækning af 
bygningen eller af stilladset omkring arbejdsområ-
det. De pudsbærende plader og de underliggende 
vægkonstruktioner skal være tørre, mens monterings-
processen foregår. Påføring af puds skal foregå ved 
temperaturer på mindst +5 C° (hele døgnet), og det 
kan derfor være en fordel at kunne tilføre den ind-
dækkede bygning varme, såfremt der arbejdes i usikre 
perioder. Alternativt skal man vente med at påføre 
puds, til udetemperaturen har stabiliseret sig over det 
kritiske niveau. 

Værktøjer og hjælperedskaber
Der er vigtigt at sørge for, at byggepladsen er indret-
tet med de rigtige redskaber og værktøjer for tildan-
nelse og montering af de forskellige typer af bygge-
materialer. Stålprofiler afkortes med pladesaks eller 
roterende skæreskive. Gyproc Aquaroc plader skæres 
med stiksav eller rundsav med egnet klinge (anvend 
altid maskiner, som er tilsluttet sug). Til større opgaver 
er det en fordel at påføre puds med sprøjtepudsma-
skine tilsluttet en mørtelsilo. Mørtelsilo kan lejes hos 
Weber. ISOVER isolering tildannes med storbladet 
isoleringskniv.

Underlag/konstruktion
Ventileret Facadesystem kan monteres på vægkon-
struktioner bygget med et skelet bestående af træ 
eller stål. Lægter skal være placeret lodret med en 
maksimal afstand på cc 600 mm. Skelettet skal være 
beklædt med en vindtætningsplade, f.eks. af typen 
Glasroc H Storm. 



26



27

Montage – generelle regler

Tætninger og tilslutninger
Vindspærre bør udføres med vand- og vindtætte sam-
linger for at opnå maksimal ydeevne af den samlede 
ydervægskonstruktion. Facadeåbninger og tilslutnin-
ger mod andre bygningsdele skal udføres, således at 
vand forbliver på eller ledes til facadebeklædningens 
yderside. Der er vigtig, at der til det aktuelle projekt 
udarbejdes fyldestgørende og specifikke konstrukti-
onsdetaljer. Specielt omkring vinduer og fremspring 
skal der udvises stor omhu med detaljering af fuger, 
false, sålbænke mm. Moderne vinduer har ofte dræ-
ningskanaler i rammens bund, og det skal sikres, at 
vand derfra ledes ud på facadens yderside. Over 
vindues- og døråbninger skal der indbygges vandaf-
ledningsprofiler. Samtidig er det vigtig, at ventilatio-
nen bag facadebeklædning kan foregå uhindret. For 
at undgå indtrængning af skadedyr er det ligeledes 
vigtig, at der indbygges museprofiler og insektspærre 
ved facadens bund og top samt evt. over/under vin-
duer og døre. Gode tætninger udføres oftest med 
specielle stålprofiler i en kombination med egnede 
fugemasser, tapes eller klæbere.

Dilatationsfuger
Generelt gælder det, at der kan udføres facadefel-
ter på ca. 2 etager, uden at der behøves vandrette 
dilatationsfuger. Lodrette dilatationsfuger kan være 
nødvendige ved ind- og udadgående hjørner i lange 
facader. Ved større overflader, eller såfremt der fore-
kommer store facadeåbninger, anbefales det at kon-
takte Webers teknikere for at afklare hensigtsmæssig 
placering af dilatationsfuger. Det er vigtigt at sikre sig, 
at dilatationsfuger udføres med tilstrækkelig tæthed, 
således at der ikke kan trænge vand eller skadedyr 
igennem. Dilatationsfuger bør defineres og detaljeres 
i projekteringsfasen.

Mere information 
om dilatationsfuger 
findes på weber.dk 
samt gyproc.dk
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Montageanvisning

Montage af afvandingsprofiler ved sokkel 
samt over/under vindue 
Afvandingsprofilerne leveres ikke af Saint-Gobain. 
Disse profiler er ofte projekttilpassede, idet soklens 
placering og design kan forekomme i mange varia-
tioner. Profilerne fremstilles typisk af en blikkenslager. 
Det er nødvendigt at planlægge design og leverance 
af disse profiler, så montagen kan foretages forud for 
montage af Gyproc MSP museprofiler og Gyproc VAP 
afstandsprofiler mm. For at sikre tæthed mod fugt 
anbefales det, at sokkelprofilerne monteres i Weber 
SuperFlex 10, som er en bitumenbaseret klæbemasse, 
eller der kan udlægges murpap mellem sokkel og 
vægkonstruktion samt murfolie, som føres op bag 
vindspærrepladen og ud forbi sokkelkanten.  

Montage af Gyproc MSP museprofiler og 
Gyproc VAP afstandsprofiler 
Der er i det efterfølgende taget udgangspunkt i, at 
vindspærrepladen med tilbehør samt evt. sokkel- og 
afvandingsprofiler allerede er monteret. Sørg for at 
bestemme den færdige facadebeklædnings nedre og 
øvre afgrænsninger. Bemærk at kanterne af pudssy-
stemet forstærkes med armeringsprofiler, der bidrager 
med en øgning af facadefladen med ca. 10 mm i top 
og bund. 

Begynd arbejdet med at montere Gyproc MSP muse-
profil 25 (1), så det er placeret ca. 20 mm over den 
planlagte nedre kant af den færdige overflade og 
således, at der er ca. 15-20 mm spalte mellem afvan-
dingsprofil og den planlagte nedre kant.  Gyproc MSP 
museprofil fastgøres mod underlaget med Gyproc QU 
32 skruer, alternativt Gyproc QUB 31 med en afstand 
på maks. 300 mm, se detalje A.

Det nederst placerede Gyproc VAP afstandsprofil 
25 (2), monteres med midte maksimalt 150 mm over 
Gyproc Aquaroc pladens nedre kant. Det næstneder-
ste afstandsprofil monteres med midte ca. 450 mm fra 
Gyproc Aquaroc pladens nedre kant. Øvrige afstands-
profiler monteres cc 450 mm opefter. Længdesamling 
af profiler udføres med et overlap på ca. 115 mm, se 
detalje C.

Over og under vindues- og døråbninger kan det være 
nødvendigt at montere ekstra afstandsprofiler, idet 
Gyproc Aquaroc pladen må være maksimalt 150 mm 
udkraget. 

Det øverste afstandsprofil monteres maks. 150 mm fra 
Aquaroc pladens øvre kant. Samtlige afstandsprofiler 
fastskrues til underliggende lægter med 2 stk. skruer 
type Gyproc QU45 til lægter af træ alternativt 2 stk. 
skruer type Gyproc QUB 31 til underliggende lægter 
af stål. Underliggende lægter skal være placeret med 
en maksimal afstand på cc 600 mm. Såfremt der er 
monteret flere lag vindspærreplader, skal der anven-
des længere skruer. Vær opmærksom på, at disse skal 
være egnet til formålet.

Montage af profiler ved vindues- og 
dørfalse samt ved væghjørner
Ved facadeåbninger monteres Gyproc HPF hjørne-
profiler (3) som underlag for Gyproc Aquaroc plader. 
Som udgangspunkt skal der monteres hjørneprofiler 
på hver side af facadeåbningen. Desuden anvendes 
hjørneprofiler som underlag ved ind- og udadgående 
bygningshjørner.
Hjørneprofil skrues mod afstandsprofiler med skrue-
type QPBT 16, se detalje D, mindst 1 skrue pr. kryds-
punkt. Vær omhyggelig med udmåling og placering af 
hjørneprofiler omkring facadeåbninger, da placering 
af disse er bestemmende for det færdige lysningsmål. 
Over facadeåbninger monteres afvandingsprofil J9 (4) 
med svag hældning, så evt. indtrængende vand ledes 
bort fra facadeåbningen. Afvandingsliste monteres 
med Gyproc QU 32 skruer, alternativt Gyproc QuB 31 
med en afstand på maks. 600 mm.

Montage af øvrigt tilbehør
Der må kun ophænges lette genstande som f.eks. lette 
lamper, nummerskilte o.l. direkte i facadebeklædnin-
gen. Tungere genstande som f.eks. tunge lamper, 
markiser, afskærmning, etc. skal fastgøres til konsoller, 
som er forankret direkte i bagvæggen.
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Montageanvisning

 

  1     25 mm Gyproc MSP museprofil
  2     25 mm Gyproc VAP ventileret afstandsprofil
  3     Gyproc HPF hjørneprofil 50/50
  4     Afvandningsliste, J9
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Montageanvisning

Montage af Aquaroc pudsbærende 
plader 
Gyproc Aquaroc pladerne (5) monteres liggende og 
fastgøres mod underliggende profiler med Gyproc 
QU 32 skruer. Pladernes glatte og stemplede side skal 
vende udad. Maksimal skrueafstand mellem skrueræk-
kerne er 450 mm. Skruerne placeres med en afstand til 
pladekant på ca. 15 mm, se detalje A. Skruerne under-
sænkes således, at skruens hoved ligger plant med 
pladens overflade, se detalje B-B. Der skal holdes en 
afstand mellem pladekanterne, så der bliver en åben 
fuge på 3-5 mm på såvel den vandrette som den lod-
rette fuge. Fugerne skal senere spartles og armeres. 

Første pladerække monteres ved sokkel. Den neder-
ste pladekant skal gå ca. 10 mm ned under Gyproc 
MSP museprofil således, at der er en afstand på ca. 
25-30 mm ned til sokkel- eller afvandingsprofilet. 
Efterfølgende pladerækker monteres i opadgående 
rækkefølge samt i forbandt med en vandret forskyd-
ning mellem pladerækkerne på mindst 400 mm. 
Pladerne fæstnes med skruer til alle underliggende 
profiler med en skrueafstand på maks. 220 mm. Vær 
omhyggelig ved tilpasning af plader mod vindues- og 
døråbninger, og hvor bygningsdele mødes. Ved tilslut-
ninger mellem plade og f.eks. vindue monteres Illmod 
600 fugebånd. Sørg for at studere detaljetegninger 
nøje inden selve montagen påbegyndes.

Pladesamlinger må ikke flugte med facadeåbninger 
og skal forskydes mindst 150 mm. Maksimal anbefalet 
udkragning af Gyproc Aquaroc pladen er ligeledes 
150 mm.

Ved åbninger
Som underlag for lodrette lysningsstykker anvendes 
der Gyproc HPF hjørneprofil, som fastskrues mod de 
vandrette afstandsprofiler med Gyproc QPBT 16 skru-
er. Lysningsplader, bestående af tildannede Gyproc 
Aquaroc plader, skrues mod den af hjørneprofilets 
flanger, som vender mod lysningen. Vær omhyggelig 
med tilpasningen. Styrken i hjørnesamlingen opnås, 
når Gyproc Aquaroc pladen færdigmonteres i facade-
planet. Ved montage af lysningsstykker smallere end 
50 mm er det nødvendigt at bore for i pladen, inden 
fastskruning foretages. Hvor lysningsstykkerne støder 
mod anden bygningsdel, indlægges der et Illmod 600 
fugebånd.
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Pladesamlinger spartles med weber.set 851. Der ilæg-
ges weber.therm 411 armeringsnet i den våde spartel-
masse. 

Påføring af første lag weber.therm261 EF puds i lag-
tykkelse på ca. 6 mm.

Armeringsnettet weber.therm 397 presses ind i pudsla-
get. Nettet skal være dækket helt af pudslaget.

Tidligst dagen efter påføres det andet lag weber.
therm261 EF puds i lagtykkelse på ca. 2 mm.

Montageanvisning

For mere udførlig 
beskrivelse af endelig 
overfladebehandling 
og farvevalg, se 
weber.dk.
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Montageanvisning

Weber pudssystem

Spartling og armering af fuger
Når de pudsbærende Gyproc Aquaroc plader er 
færdigmonterede, skal pladesamlingerne og fugerne 
spartes og armeres. 

Alle pladesamlinger skal spartles med weber.set 851, 
og i den våde spartelmasse lægges armeringsnet 
weber.therm 411. 

Midt på nettet er påsat en ca. 5 cm plaststrimmel. Den 
glatte side skal vende ind mod pladesamlingen og 
virke som glidelag. Dette skal gøres hurtigst muligt 
efter montagen af pladerne.

Lad spartelmassen hærde mindst et døgn, inden pud-
searbejdet påbegyndes.

Ved kanter og hjørner
I bunden af pladen fastgøres en weber.therm 400/401 
startliste med rustfrie skruer eller søm. Dette sikrer en 
pæn og ren afslutning mod soklen. 

Alle hjørner skal forstærkes med en weber.therm 314 
hjørneliste.

Ved vindues- og døråbinger skal der udføres ekstra 
armering med glasfibernet (30 x 40 cm). Nettet monte-
res i mørtel diagonalt ved hjørnerne. Forstærkningerne 
skal tørre, inden pudsningen af facaden begyndes.

Efter pudsearbejdet monteres fugebånd på karme og 
inddækninger.

Pudsning
Pladerne pudses med weber.therm 261 EF i ca. 6 mm 
lagtykkelse. Der må ikke anvendes tandspartel. 

weber.therm 397 armeringsnettet lægges ind i puds-
laget og udjævnes. Nettet skal overlappe mindst 100 
mm i alle samlinger. Der må ikke anvendes tandspartel. 
Nettet skal ligge i den yderste 1/3 af pudslaget for at 
undgå revner i pudsen.

Tidligst dagen efter påføres ca. 2 mm weber.therm 261 
EF, så den samlede pudstykkelse bliver ca. 8 mm.

Overfladebehandling
Efter 1–2 ugers tørretid overfladebehandles faca-
den. Som afsluttende overfladebehandling anvendes 
Weber silikoneharpiksprodukter

Alle overfladebehandlingsprodukter leveres færdig-
blandede klar til brug. 

Weber pudssystem 
skal altid udføres 
efter Webers  
anvisning, se 
weber.dk
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Produktfakta

Gyproc Aquaroc™
Gyproc Aquaroc GAE 13 er en 12,5 mm 
cementbaseret og glasfiberarmeret 
plade, der er iblandet små kugler af 
polystyren. Overfladene er hård og glat 
og pladen har rette afskårne kanter.
Standardformat er 900 x 1200 mm.

Gyproc VAP ventileret  
afstandsprofil
Gyproc VAP ventileret afstandsprofil er 
et 25 x 110 mm stålprofil, som danner 
underlag for den pudsbærende plade. 
Profilerne er fremstillet af 0,7 mm 
forzinket stålplade, der er overflade-
behandlet til at modstå de klimatiske 
påvirkninger. Profilerne er forsynet med 
huller, så der sikres tilstrækkelig ventila-
tion af hulrummet mellem vindspærren 
og den pudsbærende plade. Standard-
længde er 2515 mm.

Gyproc HPF hjørneprofil
Gyproc HPF hjørneprofiler anvendes 
bag hjørnesamlinger af Gyproc Aquaroc 
pudsbærende plade f.eks. ved vindues- 
og dørfalse eller lignende samlinger. 
Profilet kan også monteres ved ud- og 
indadgående væghjørner for at sikre 
god sammenhæng fra den ene til den 
anden overflade. Profilerne er fremstil-
let af 0,7 mm forzinket stålplade, der 
er overfladebehandlet til at modstå de 
klimatiske påvirkninger. Profilet findes 
i dimensionerne 15x50 mm, 50x50 mm, 
40x100 samt 60x100 mm. Standard-
længde er 2500 mm.

Gyproc MSP museprofil
Profilernes fuldperforering med små 
huller sikrer optimal luftgennemstrøm-
ning samtidig med,  at mus og smådyr 
forhindres adgang til det ventilerede 
hulrum mellem Gyproc Aquaroc plade 
og vindspærre. Standardlængde er 
2500 mm. Dimensioner  er 25x40 mm 
og 40x60 mm.

Gyproc Quick™ skruetype 
Gyproc QU og Gyproc QUB
Skruerne anvendes dels til fastgørelse 
af Gyproc VAP ventileret afstandsprofil 
mod underliggende træ- eller stålskelet 
og dels til montage af Gyproc Aquaroc 
pladen mod de bagvedliggende Gyproc 
VAP profiler og Gyproc HPF hjønepro-
filer. Skruer anvendes også til montage 
af Gyproc MSP museprofil mod bagved-
liggende træ- eller stålskelet. Skruerne 
er korrosionsbeskyttede til at modstå 
de klimatiske påvirkninger. Gyproc QU 
skruen findes i længderne 32 og 45 mm 
og anvendes til montage i træ samt 
stål i materialetykkelse op til 0,9 mm. 
Gyproc QUB skruen findes i længderne 
31 og 41 mm og anvendes til montage 
i stål fra materialetykkelse 1,0 mm til 
maks. 2,1 mm.

Gyproc Quick™ skruetype 
QPBT 16
Skruerne anvendes til at samle stål-
profiler f.eks. Gyproc HPF hjørneprofil 
mod Gyproc VAP afstandsprofil. Skruen 
findes i længde 16 mm og kan skrue 
gennem stål med materialetykkelse 2 
x 1,5 mm.

Øvrige produkter fra  Gyproc Thermonomic 
ydervægsystem – indhent separate  
oplysninger hos Gyproc.
Glasroc H Storm vindspærresystem –  
indhent separate oplysninger hos Gyproc.

Gyproc produkter
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Produktfakta Produktfakta

ISOVER Plus Stolpe
ISOVER Plus Stolpe er trykfast glasuld 
med en kant af profileret træ. Produk-
terne produceres i to varianter med 
træforkant på én kant (ISOVER Plus 
Stolpe 1) eller på to kanter (ISOVER 
Plus Stolpe 2). 
Bredden på ISOVER Plus Stolperne 
er 90 mm, og længden er 2400 mm. 
Stolperne fås i 3 standardtykkelser: 145 
mm, 195 mm og 290 mm. 

Stolperne har 5 stk. forborede gen-
nemgående huller. Afstanden passer til 
skiftegang i muret byggeri. 

ISOVER Plus Formstykker
ISOVER Plus Formstykker er isolering 
i format, som passer ind mellem ISO-
VER Plus Stolper ved stolpeafstand c/c 
600 og 1000 mm. Isoleringen kan fås i 
λ-klasse 32 og 34. 

ISOVER Plus Skruer
ISOVER Plus skruer er lange monta-
geskruer, som kan anvendes på bæ-
rende underlag af såvel træ, teglsten, 
letklinkebeton som beton. 

ISOVER Plus U-Bøjler
ISOVER Plus U-Bøjler er 3 mm tykke 
bøjler af rustfri stål, som anvendes, hvor 
stolperne ikke er understøttede, eller 
hvor den samlede væghøjde er større 
end 2,4 meter. 

Se hvordan Plus 
Systemet monterers 
i videoen her:
http://bit.ly/2uy3EUU

ISOVER produkter

ISOVER Plus U-Beslag
ISOVER Plus U-Beslag fastgøres direkte 
på bagmuren, hvorefter ISOVER Plus U 
Bøjler monteres i beslaget.
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weber.therm 314
Hjørneliste 100 x150 mm. Til forstærk-
ning af hjørner, dør- og vinduesfalse. 
Længde 2,5 m.

Produktfakta

weber.therm 400  
Afslutningsliste
Afslutningsliste af hvid plast, der 
monteres som drypkant nederst på 
pladerne, når soklen flugter med facaden. 
Længde 2,5 m. Skrues fast med rustfrie 
skruer eller klæbes fast.

weber.therm 401  
Afslutningsliste
Afslutningsliste af hvid plast, der mon-
teres som drypkant nederst på pladerne 
og går ind under pladerne som fugtbe-
skyttelse. Længde 2,5 m. Skrues fast 
med rustfrie skruer eller klæbes fast.

weber.therm 392
Hjørneliste i rulle, som kan formes i 
forskellige vinkler – og skæres i længde 
efter behov. Format 100 x 100 mm x 50 m.

weber.therm 397 EF-net
Glasfiberarmering til armeringspuds 
leveres i 1 x 50 m og 1 x 25 m.

Diagonal armeringsnet
Til anvendelse ved dør- og vindues-
hjørner.

weber.therm 411  
Armeringsbånd
Glasfiberarmering til pladesamlinger. 
BEMÆRK ”gazestrimlen” skal vende 
mod pladen. Fastklæbes med weber.
set 851. Ruller à 20 m.

weber.set 851 Spartelmasse 
Anvendes til fugespartling af Aquaroc 
pudsbærende plade. weber.set 851 Spar-
telmasse er et hurtigtørrende produkt 
med høj styrke.

weber.therm 261 EF 
Pudsemørtel 
weber.therm 261 EF Pudsemørtel er en 
elastisk og vandafvisende tørmørtel på 
kalk-/cementbasis. weber.therm 261 EF 
Pudsemørtel er fiberforstærket. Lagtyk-
kelse op til 10 mm. Findes i 25 kg sæk 
eller i 1000 kg big bag.

Weber produkter
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Produktfakta Materialeforbrug for Ventileret Facadesystem

Produkt Vejledende materialeforbrug*  
(pr. m2 pudset overflade eller som angivet)

Gyproc

Gyproc GAE 13 Aquaroc pudsbærende plade 1,10 m2

Gyproc VAP ventileret afstandsprofil 2,5 m

Gyproc HPF hjørneprofil 1 m (pr. lbm lodrette kanter og hjørner)

Gyproc MSP museprofil 2 m pr. lbm facade

Gyproc Quick skruetype QU/QUB til montage af Aquaroc plade 20 stk 

Gyproc Quick skruetype QU/QUB til montage af Gyproc VAP ventileret  

afstandsprofil og Gyproc MSP museprofil

14 stk

Gyproc Quick skruetype QPBT 16 til montage af Gyproc HPF hjørneprofil  

mod Gyproc VAP ventileret afstandsprofil

2 stk

Weber

weber.therm 400 Afslutningsliste 1 m pr. lbm facade

weber.therm 401 Afslutningsliste 1 m pr. lbm facade

weber.therm 411 Armeringsbånd 1,4 lpm/m2

weber.set 851 Spartelmasse 1,4 kg/m2

weber.therm 314 Hjørneliste 1 m pr. lbm døre- og vinduesfalse

weber.therm 397 Armeringsnet 1,15 m2/m2 

weber.therm 261 EF Pudsemørtel ca. 14 kg/m2

weber.pas 481 top silikoneharpikspuds - 1,5 mm ca. 2,6 kg/m2 

weber.pas 481 top silikoneharpikspuds - 1,0 mm ca. 1,9 kg/m2 

* Det angivne materialeforbrug for Ventileret Facadesystem er baseret 
på et normalt byggeprojekt, men forbruget kan variere fra projekttype 
til projekttype. Kontakt de enkelte leverandører for at få mere præcise 
mængder i de konkrete projekter. For bestemmelse af mængder for hhv. 
Gyproc THERMOnomic ydervægge eller ISOVER Plus System, kontakt de 
respektive salgsafdelinger.



Gipsbaserede lette systemer til moderne byggeri
Gyproc udvikler, fremstiller og markedsfører gips-
baserede letbyggerisystemer til byggebranchen. 
Sortimentet byder på æstetiske og designmæssige 
variationsmuligheder samt bidrager til, at funktionelle 
krav til moderne byggeri, som for eksempel lyd- og 
brandkrav, kan opfyldes. Gyproc letbyggeriløsninger er 
fleksible og medvirker til, at de samlede byggeomkost-
ninger minimeres.

Naturlige byggeprodukter
Weber leverer byggeløsninger baseret på naturlige 
råstoffer som ler, sand, kalk og cement – lige fra mørtel, 
puds og facademaling over materialer til cementgulve 
til fliseklæb og fugtisolering. Weber er førende leveran-
dør af materialer til fundamenter, terrændæk, opmu-
ring, pudsning, facadeisolering, gulvopbygning osv.

Bæredygtig isolering – effektive løsninger
ISOVER udvikler, producerer og samarbejder med 
sine kunder om innovative og bæredygtige isolerings-
løsninger inden for byggeri og tekniske applikationer, 
som giver brugeren komfort og energieffektivitet og 
bidrager til at beskytte miljøet. ISOVER er ledende på 
markedet, og fabrikken er blandt de mest energieffek-
tive i verden.

Saint-Gobain Gyproc
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Telefon (+45) 59 57 03 30
E-mail:
info.gyprocdk@saint-gobain.com
www.gyproc.dk

Saint-Gobain Weber
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV
Telefon (+45) 70 10 10 25
E-mail: weber@weber.dk
www.weber.dk

Saint-Gobain ISOVER 
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon (+45) 72 17 17 17
E-mail: isover@isover.dk
www.isover.dk

Saint-Gobain Denmark A/S
Robert Jacobsens Vej 62 A
2300 København S
CVR 59983016

Aug 2017


