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PRODUKTBLAD       VetPro Våtromsplater  

PRODUKTBESKRIVELSE 

VetPro våtromsplate består av en membranplate med kjerne i XPS(ekstrudert polystyren) laminert med fiberglassnett og videre 

glassfiberarmert mørtel på begge sider. 

Platene har svært lang levetid, er vanntett, sikker mot råteskader og beholder sine egenskaper selv med svært stor 

vannpåvirkning. 

TEKNISK DATA 

Platene leveres med lengde på 2440mm og bredde på 600mm og kommer i tykkelser på 10mm, 12mm, 20mm, 30mm og 50mm 

Areal pr plate er 1,464m2. 

BRUKSOMRÅDER 

VetPro våtromsplate er perfekt som underlag for flis i våtrom på vegg så vel som gulv. Platene kan i tillegg brukes til 

innbygginger av f.eks toalett, utforming av dusjnisjer, baderomsinnredning etc.  

UNDERLAG 

VetPro våtromsplate kan monteres direkte på stenderverk i så vel tre som stål. Platene kan også monteres på gulv, men 

underlaget må da være selvbærende. 

Ved montering på stenderverk kan 12mm plate monteres på stenderverk med cc 30cm.  

Plater med tykkelse 20mm, og tykkere kan ha avstand mellomstendere med cc60cm. 

Montering på fast underlag kan alle tykkelser brukes. 

UTFØRELSE 

Platene festes til vegg/stender med VetPro skruer med tilhørende skiver i en avstand på 30cm mellom hver skrue langs skjøter 

og topp/bunn. 

Ved stenderavstand på cc30 festes den også med 5-6 skruer langs midten. 

Ved montering på fast underlag som betong, hellimes platen med fliselim som på 10mm og 12mm hel trekkes ut med 

tannsparkel. På platetykkelser 20mm og over punktlimes platen, eller limes med MegaBpnd monteringslim påført i strenger på 

platen. 

ETTERBEHANDLING 

Etter endt montering primes platene med Mira 4180 primer i blandingsforhold 1:3 for bedre vedheft. Følg leverandørens 

anvisning for tørketid. 

Bruk videre VetPro fleksible mansjetter, fiberfilt, butylremser etc for rørgjennomføringer, skjøter og tildekning over skruer. Påfør 

membran Mira 4400 Multicoat etter leverandørens anvisning. 

Ved montering mot kalde rom (yttervegger og rom med begrenset oppvarming) må platen påføres Mira 4400 Multicoat 

smøremembran i sin helhet for å oppnå vanndampmotstand sd ≥ 10 m (ekvivalent luftlagstykkelse) da platen i seg selv ikke 

tilfredsstiller dette krav. 
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LAGRING  

VetPro våtromsplate bør lagres på plant underlag og unngå sollys. 

ARBEIDSHYGIENISKE FORHOLD 

Produktet er vurdert som ikke merkepliktig, og platen inneholder ingen kjemiske stoffer oppført på miljøvernmyndighetenes 

liste om helse og miljøfarlige stoffer. 

Under arbeide med platen må vanlige forholdsregler tas. Produktet støver f.eks ved kapping og kan irritere luftveier og øyne. 

Platene må ikke utsettes for løsemidler da det kan etse og skade platen. 

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad. 
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