
VANNTETT VÅTROMSPLATE



BRUKSOMRÅDER FOR TB BOARD

• TB Board er ideell som underlag for flis på vegg og gulv i våtrom. Platen fungerer da som en vannfast erstatning for gips.  
 Utenfor våtrom kan platene flislegges direkte. 

• Platen er like godt egnet for nye konstruksjoner som til bruk ved rehabilitering.

• TB Board kan flislegges eller pusses. Ved bruk på våtrom må krav til våtsoner og damptetthet ivaretas, for eksempel 
 med Litex Membranduk eller smøremembran.

• I tillegg kan platen benyttes til innbygginger, byggkonstruksjoner og baderomsinnredning.

UNDERLAG

TB Board kan monteres på de fleste underlag:

TB BOARD VÅTROMSPLATE ER EN LETT, VANNTETT, SEMENTBELAGT 

BYGNINGSPLATE SOM KAN FLISLEGGES ELLER PUSSES. PLATEN BESTÅR 

AV EN KJERNE AV XPS MED EN HARD ARMERT SEMENTPUSS PÅ HVER SIDE. 

TB BOARD VÅTROMSPLATE ER FUKTBESTANDIG, STABIL, ISOLERENDE OG 

HAR LANG LEVETID.

FESTEMIDLER 
OG MANSJETTER

INFO PR. PLATE ANTALL PR.

Dimensjon
kg/plate
nto.snitt

Pakke Pall

6 x 600 x 1220 mm, dekker 0,73 m2 vegg 

12 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg 

20 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg 

30 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg 

50 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg
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  Snittvekt pr. pakke og pall er brutto inkl. emballasje og pall.

TB Board har flere bruksområder og for å kunne tilpasses ulike 
behov kommer platene i flere ulike dimensjoner.

6 mm og 12 mm plate monteres på fast underlag. 20mm plate 
og tykkere kan monteres direkte på bindingsverk.

Ved å bruke ferdige veggnisjer kan man bygge praktiske 
og elegante oppbevaringsløsninger på badet. Disse nisjene 
sparer deg for tid og gir et flott underlag for flislegging. 
Merk at nisjene må behandles slik at de oppfyller kravene 
til våtsoner og damptetthet med Litex Membranduk eller 
smøremembran.

Til innbygging av toalett-
sisterne benyttes en ferdig 
tilpasset frontplate for 
effektiv montering. 
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• Stenderverk i tre

• Stenderverk i metall

• Fuktbestandig spon 

• Gips

• Finér

• Mur

• Klinkerpuss

• Betong

• Støp

• Ved gulvavretting
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TEK 17: VIKTIG OM FUKTSIKRING AV VÅTROM 

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom der vegger
og gulv jevnlig eller av og til utsettes for vannsøl.

De viktigste reglene om krav til våtrom finnes i «Forskrift
og tekniske krav til byggverk (TEK)», som er en del av
Plan- og bygningsloven. TEK 17 §13-15 gir instrukser om
hvordan våtrom skal bygges.

Forskriften sier at bakenforliggende konstruksjoner
på bad/våtrom skal være beskyttet mot vann, damp og
fuktpåvirkning.

Dette innebærer at hele gulvet og minimum våtsonen
må være vanntett. Dette gjelder også overgangen mellom
gulv og vegg og alle rørgjennomføringer.

I tillegg skal yttervegger, vegg mot soverom og vegger 
mot rom med begrenset oppvarming damptettes. 
Dampsperren hindrer fukt og kondens i å trenge inn i 
konstruksjonen.

Alternativt kan platene behandles med smøremembran. Platene er godkjent med membransystemer fra flere leverandører, 
blant annet:
• Mapei Mapegum WPS
• Hey`di K10
• Weber Tec 822

Fullstendig oversikt over samhørige membransystemer finnes på www.tbboard.no. Disse membranene må påføres i 
henhold til leverandørenes anvisning.

For mer informasjon og monteringsanvisninger, se www.tbboard.no

LITEX AS
Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord
Postboks 1073, 3204 Sandefjord
Tlf.: 33 48 99 70 - Faks: 33 48 11 30 
epost: post@litex.no
www.litex.no

IMPORTERES OG DISTRIBUERES AV

TB Board er dampåpne plater som må behandles 
med membran der dette er påkrevd. For å opp-
fylle kravene i TEK 17, anbefaler vi å benytte 
Litex Membranduk som gir et jevnt resultat med 
garantert tilstrekkelig membrantykkelse.


