
arbor spesial  VÅTROM 
FERDIGMALT FUKTBESTANDIG 
- P L A T E R  S O M  T Å L E R  H Ø Y  F U K T I G H E T 

L e v e r e s  m e d  k l i k k  e l l e r  v - f a s  s k j ø t .

K l i k k  ( s k j ø t ) V - f u g e  ( s k j ø t )

S  i  d e  1



Vegger og tak til fuktige rom

Arbor Spesial Fuktbestandig er ferdigmalte og et enkelt og rimelig alternativ når du trenger 
vegger og tak som gir ekstra beskyttelse mot fukt. Med disse platene er sjansen mindre for 
ubehagelige overraskelser, som sopp og råteskader i veggene.

Platene egner seg godt for bruk på vaskerom, grovkjøkken og andre rom i huset, hvor det  er 
høy fuktighet (klimaklasse 2). De skal ikke brukes i våte soner, som for eksempel på bad.

Arbor Spesial Fuktbestandig (tak og vegg) kan også brukes i alle typer lokaler  hvor det 
drives virksomhet i fuktige omgivelser. 
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platen som tåler fuktig miljø
fuktskader i vegg kan få følger som er både  ubehagelige og 
dyre. i verste fall må hele rommet, og  kanskje også tilstøtende 
rom totalrenoveres. for å unngå skader i rom med mye 
fuktighet må du derfor bruke  fuktbestandige plater. Våre 
plater tilfredsstiller de høye kravene som 
 stilles til veggplater i fuktige rom og passer overalt hvor du  
trenger ekstra beskyttelse mot fuktskader, som for eksempel  
vaskerom, grovkjøkken, eller i kjelleren (klimaklasse 2).

enkel rengjøring
arbor spesial fuktbestandige plater er laget av spon av beste 
kvalitet. overflaten er glatt og jevn, noe som gjør det enkelt å 
rengjøre platene. de kan rengjøres med vanlige  vaskemidler 
eller om nødvendig høytrykksvaskes med kaldt vann, 
med maks trykk 80 bar. avstanden mellom spylehodet 
og platen må være minst 30 cm. for å oppnå den gode  
fuktbeskyttelsen blir  platene grunnet og  pusset før de blir 
malt med en spesial komponert melaminbasert  plastmaling. 
Hele platen er  behandlet, også not og fjær. 

siden overflatebehandlingen er sterk og elastisk, tåler platene 
støt uten at det dannes sprekker i overflaten.

enkle å sette opp
platene leveres med not og fjær for enkel oppsetting, og  
monteres med skjult spikring rett på stender. skulle du være 
uheldig med hammeren kan du sparkle og male over igjen. 

Plater med klikkskjøt limes med spritbasert lim. Plater med 
V-fuge(skjøt) limes normalt sett ikke. platene bør fuges med
bostik silmax byggfug 2620 i utsatte skjøter. det er viktig at
platene også behandles i endene for å forhindre
fuktinntregning. Her kan du også bruke bostik silmax.

du finner malings- og monteringsveiledning på www.arbor.no

platene leveres i 3 nøytrale og tidsriktige farger. Velg mellom 
Hvit, antikkhvit og franskgrå.

Vanligvis er det ikke behov for fuktbestandige takplater i rom 
med begrenset fuktighet, og vi anbefaler derfor arbor  
takplate hvit som tak.

VEGG
Format: 12 x 620 x 2440/2600*/2700* mm 
Lysmål: 600 x 2440/2600*/2700* mm 
Farge: Hvit, Antikkhvit og Franskgrå

Dekker: 1,46/1,56/1,62 m2

*) lengde 2600 og 2700 mm leveres kun i Hvit og antikkhvit

Vegg: antikkhvit 

Vegg: franskgrå

Vegg: Hvit 

ARBOR SPESIAL FUKTBESTANDIG FERDIGMALT PLATE 
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Arbor Klikkskjøt

Antikkhvit har en grønnaktig/hvit tone 

-Vegg som tåler høy fuktighet

Arbor Not, fjær og fas 4 kanter
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TAK
Format: 12 x 620 x 2420 mm
Lysmål: 600 x 2400 mm
Dekker: 1,44 m2

Farge: Hvit og Antikkhvit

fargene kan avvike noe fra brosjyren

arbors fuktbestandige, ferdigmalte takplater er spesielt utviklet for alle typer 
lokaler hvor det stilles krav til fuktbestandige  materialer. eller hvis du ønsker økt 
trygghet i forhold til fuktskader. 

takplater som holder
Våre plater er utviklet for å tåle fuktighetspåvirkning
Takplatene er 12 mm og de har en meget glatt overflate. malingen er slitesterk, 
og vil motstå det «aggressive miljøet» som kan forekomme. den 
melaminbaserte plastmalingen gjør platene mer  motstandsdyktige mot 
kjemiske og mekaniske påkjenninger. 

Enkle å sette opp og enkelt vedlikehold
se mer om dette på side 3.

Takplatene leveres i Hvit og antikkhvit. du finner malings- og 
monteringsveiledning på www.arbor.no

Vi leverer et komplett sortiment av lister for montering 

av våre plater:

1. skjøtelist for montering av flere plater i  høyden.

2. Hjørnelist for ut- og innvendige hjørner.

3. H-list/skjøtelist for skjøting vertikalt, 

horisontalt og i lengden.

alle er antikkhvite plastlister og leveres i lengde på 245 cm.

svanemerkede arbor-plater er garantien for 
et miljøvennlig produkt.

tak: antikkhvit 
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Tak: Hvit 

Antikkhvit har en grønnaktig/hvit tone 

Arbor Not, fjær og fas 4 kanterAntikkhvitHvit

arbor SPESIAL FUKTBEST FERDIGMALT HIMLING
-Tak som tåler et fuktig miljø




