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 webertherm 321 skiva
•   Energieffektiv
• Obrännbar
• Fukttålig
• Ljudreducerande 

Om produkten 
Therm 321 Skiva är en styv och hård skiva som är tillverkad av 
fukt och vattenavisande stenull, helt obrännbar. _x000D_Spe-
ciellt framtagen för Serporoc Fasadsystem. _x000D_Format 
600x1200mm. Tjocklekar 30-200mm. Lambda (W/mK 0,037). 

Egenskaper 
• Brandsäker
• Energieffektiv

• Isolerande
• Ljudreducerande     

Användningsområde 
Kan användas i både nyproduktion och renovering. Används 
ej på lättregelstomme, se information på Webers hemsida.     

Typ av underlag 
• Betong
• Block
• Lättbetong
• Leca-bjälklag

• Mineraliskt underlag
• Tegel
• Puts
• Sten     

Bra att veta 
Regntak ska alltid användas i samband med isoleringsarbeten. 
Produkten ingår ej i certifierat Serporocsystem. 
 
Lagras i skydd från nederbörd.     

Förbehandling 
Therm 321 Skiva fodrar ingen förbehandling, dock skall under-
laget kontrolleras så att fukt eller kondens inte förkommer på 
ytan.     

Användning 
Therm 321 Skiva monteras direkt mot underlaget, som in-
fästning används webertherm 312 fäste TB. Var noga med att 
isoleringen monteras kant i kant. undvik glipor då dessa ger 
energiförluster. 
Använd inte bitar som är mindre än 150 mm mot anslutning-
ar, mindre bitar kan användas mitt på vägg.         

Observera 
Används ej på regelstomme med invändig diffspärr. 
Produkten uppfyller ej kraven för dränering i certifieringsregel 
021.     

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,05m² skiva/m² isolerad väggyta.

Brandklass Euroklass A1

Värmeledningsförmåga λD = 37mW/mK

Lagring Skall förvaras väderskyddad på arbetsplatsen._
x000D_Skydda pallarna från mekanisk åverkan.

Förpackning 30mm =80st skivor/pall = 57,6m² 
50mm = 48st skivor/pall = 34,5m² 
80mm = 30st skivor/pall = 21,6m² 
100mm= 24st skivor/pall= 17,3m 
120mm = 20st skivor/pall =14,4m² 
150mm = 16st skivor/pall =11,5m² 
180mm = 12st skivor/pall =8,64m² 
200mm = 12st skivor/pall =8,64m² 
Skivformat 1200X600mm = 0,72m²/skiva


