
fermacell 
Varmvægsplade
Produkt information

 Pladsbesparende indvendig efterisolering.
 Energibesparende.
 Nem montage.

Højisolerende InotanPUR®       
Skruefast.

 Ingen kuldebroer



Produkt information
Anvendelse:
Fermacell varmvægsplader er til indvendig 
efterisolering af kolde ydervægge. 
Varmvægspladen består af 10mm  
fermacell fibergips med to-sidet spartel-
kant, hvorpå der er monteret enten 30mm 
eller 60mm InotanPUR®-skum med 
ekstra høj isoleringsevne. 60mm isolering 
svarer til ca 100mm mineraluld.

Montage:
Til montage anvendes fermacell varm-
vægslægter. Varmvægslægterne har 
samme tykkelse som isoleringen på 
bagsiden af fibergipspladen og består 
af samme gode isolering pålimet 12mm 
krydsfinér til fastgørelse af varmvægs-

pladerne. Varmvægspladerne fastgøres 
med træpladeskruer pr. 600mm ind i den 
bagvedliggende massive væg.
Fibergipspladerne er bredere end isole-
ringspladerne på bagsiden, så de passer 
ind over varmvægslægterne. Varmvægs-
pladerne fastgøres med 30mm 
Fermacell skruer ind i varmvægslægten.

Overfladebehandling:
Varmvægspladerne spartles med ferma-
cell fugespartel eller fermacell SK spartel. 
Husk altid papirarmeringsbånd! Afhængig 
af udfaldskravet spartles der til tilfredsstil-
lende resultat opnås.   

Forbehold:
Fermacell varmvægspladen er ikke 
godkendt til vådrum og er ikke egnet til 
efterisolering af kælderydervægge.
Der bør altid udføres en dugpunktsbereg-
ning af den specifikke konstruktion for, at 
undgå fugt og evt skimmelproblemer.
Meget tynde ydervægge (fx vægge uden 
hulmur) eller meget lange skruer kan give 
anledning til kuldebroer over samlingerne 
og evt medføre sortsværtning over skrue-
hoveder eller pladesamlinger.

Tekniske specifikationer:

Størrelse:

Varmvægsplade 40 x 600 x 2500mm eller 70 x 600 x 2500mm
Heraf 10mm fermacell fibergips

InotanPUR®-isolering 30 x 550 x 2500mm eller 60 x 550 x 2500mm

Varmvægslægte 30 x 50 x 2500mm eller 60 x 50 x 2500mm 
Heraf 12mm krydsfinér

Isolering:

Højisolerende InotanPUR® skum

Lambda-værdi: 0,023 W/mK

Brand:

K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning)

Se brochuren, Fermacell Varmvæg for yderligere informationer eller kontakt kontoret på tlf. 39698907

Informationer i dette datablad har til hensigt at 
hjælpe brugeren til at finde det bedst mulige produkt 
og den bedste arbejdsmetode til efterbehandling af 
fermacell fibergips. Da brugerens arbejdsforhold 
ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os 
ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets 
anvendelse. 
Oplysninger i dette produktinformationsblad er 
retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 
produktspecifikationer.
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