
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUGSOMRÅDE
Beskrivelse
Jackon Vådrum er en byggeplade baseret på en kerne af Jackofoam 
ekstruderet polystyren (XPS). Pladen har en tynd belægning af 
cementbaseret puds, armeret med glasfibernet på hver side – klargjort til 
opsætning af fliser. Jackon vådrum giver flisevæggen en langsigtet sikkerhed, 
med fugtsikring og isolering i ét.
Pladerne er vandtætte og skal kun have vådrumsmembran på kolde vægge 
og i samlinger i rummets vådzone. Ved stærkt belastede vådzoner, f.eks. i 
skoler, kan membran påføres i hele vådzonen som ekstra sikring.

2. TEKNISKE DATA

Brugsområde

Jackon Vådrum har mange anvendelsesområder, og bruges som underlag for 
fliser på vægge, indbygning af badekar, skillevægge til bruse- og toiletniche, 
vaskeborde og anden indretning, som senere skal belægges med fliser.
Jackon Vådrumsplade kan monteres direkte på lægter af stål eller træ, og kan 
benyttes til renovering og opretning af gamle vådrum. Til indbygning af rør og 
tekniske føringer i hjørner benyttes vinkelelement. Til front af badekar 
benyttes badekarplade.

Plader med tykkelse ≥ 20 mm kan monteres direkte på forskalling c/c 600 mm 
og 12 mm på forskalling c/c 300mm. Ved montering direkte på mur og beton 
er det tilstrækkelig med en pladetykkelse ≥ 6 mm.

Farver
Lilla kerne, grå overflade

Overfladebehandling
Glasfiberarmeret puds på begge sider

Tilbehørsprodukter
• Beslag til fastgørelse og samføjelse af vådrumsplader.
• Ståldybler, befæstigelseskiver og skruer.
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3. MONTERING

DS 91.100.60 Termisk isolerende og lydisolerende materialer

DS 91.120.10 - Varmeisolering af bygninger

MK godkendelse TAG/MK godkendelse GULV

4. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkendelser udstedt af akkrediterede kontrolorganer

Reference til SBi publikationer
Anvisning 200 - Vådrum
Anvisning 180 - Badeværelser

Øvrige henvisninger
Jackon Vådrum kan anvendes som vandtæt lag, når pladesamlingerne påføres en godkendt membran.

Transport og lagring
XPS lagres på et godt ventileret sted væk fra antændelseskilder og organiske opløsningsmidler. 

Europæisk standard
ETAG 022, part 3 gælder for produktet.

Øvrige nationale/internationale kontrolordninger, certifikater, etc
Produktet har MK godkendelse fra ETA Danmark.
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