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GIPSPLATE FOR VINDTETTING

WEATHERBOARD 365

   Ytterveggs-
konstruksjoner

 TÅLER VÆR OG  VIND I OPPTIL  12 MÅNEDER



FLEKSIBLE BYGGEPROSJEKTER

Byggeprosjekter ser skjeldent like ut, og ofte kan fremdriften i prosjektet 

bli endret på. Det kan være lange byggetider eller opphold i prosjektet.  

I slike tilfeller kreves det produkter som kan stå over tid, og som tåler 

vårt nordiske klima.

Vindtettingsplaten Weatherboard 365 er en impregnert vannavstøtende 

gipsplate, motstandsdyktig mot mugg og UV-stråling. Platen er utviklet 

slik at den kan stå eksponert opptil et helt år med regn, vind, snø og kulde 

uten fasadekledning. 



Vindtettingsplaten Weatherboard 365 består av en gipskjerne kledd med 

en blå komposittduk. Duken er vannavvisende og uorganisk og består  

av polyester og glassfiber som er spesialbehandlet med akryl. 

• Vindavstivende og vindtett

• Gipskjerne med blå komposittduk

• Duken er vannavvisende og uorganisk og består av polyester  

 og glassfiber som er spesialbehandlet med akryl.

• Sd-verdi på kun 0,071 m

• Kan eksponeres for vær og vind i opptil 12 måneder

• Rette langkanter

WEATHERBOARD 365

VINDTETTINGSTAPE

Forseglingstape som brukes for tetting av skjøter, koblinger 

og gjennomføringer i vindsperrer. Gir permanent vindtetting, 

hindrer migrasjon av fuktighet og har et unikt lim som gjør at 

den kan brukes utendørs året rundt. 

SKJØTEPROFILER
Weatherboard 365 monteres med 
skjøteprofiler og kantprofiler. 

VERTIKAL 
SKJØTING

HORISONTAL 
SKJØTING

K ANTPROFIL

ART.NR LENGDE BREDDE TYKKELSE

651309 2700 900 9,5

651310 3000 900 9,5

651349 SPESIAL 900 9,5

655749 2500 1200 9,5

651314 2700 1200 9,5

651332 3000 1200 9,5

651318 SPESIAL 1200 9,5

WEATHERBOARD 365

T 60  
SKJØTEBÅND



GIPS TIL  
VINDAVSTIVNING
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Som materiale er gipsplaten perfekt for vind-

avstivning. Gipsplater er meget diffusjonsåpne, 

samtidig som de gir en veldig god avstiving 

av konstruksjonen. I tillegg til dette er gips 

ubrennbart, slik at man oppnår god  

brannmotstand. 

• Skjæres og knekkes som annen gips 

• Kan skrus eller spikres  

 (avh. av underlag)

• Velegnet som vindtettingsmateriale

•  Gir god brannmotstand

• Av de mest diffusjonsåpne


