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BAC AQUAPRO
ILLUSTRASJON: ERIK KARLSEN
WWW.APRILKOMMUNIKASJON.NO
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Velkommen til vår nye

BAC BYGG- OG VÅTROMSKATALOG!
Denne katalogen inneholder en enkel produktinfo
over BAC sine egenproduserte bygg- og
våtromsprodukter, som er spesialprodusert til
det nordiske markedet med tanke på kvalitet og
funksjonalitet.
Vi har etterstrebet å tilpasse produktene,
hovedsakelig etter håndverksmessige hensyn med
tanke på enkel håndtering og montering.
Vi mener at våre produkter har unike egenskaper
på mange områder, som gjør de til et fornuftig valg
for den «Profesjonelle».
Alle produkter er testet og har nødvendig
dokumentasjon, avhengig av hva myndighetene
og markedet krever, noe som gjør prosjektering og
dokumentasjon av arbeidet enklere.
God lesning!
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XPS
UNDERLAGSPLATE AV
EKSTRUDERT POLYSTYREN

BAC XPS
6, 10 og 20 mm tykkelse
BAC XPS underlagsplate av ekstrudert
polystyren er et unikt produkt som underlag
for varmefolie og varmekabel.
BAC XPS er produsert av 100% rene råmaterialer.
Platen har meget god refleksjonsverdi og
er velegnet som en «kuldebro-stopper»
mot betong og tregulv.
BAC XPS underlagsplate har lavt vannoppsug
og lav varmeledningsevne, noe som gjør den
meget velegnet som gulvunderlag for parkett,
laminat og liknende gulv.
Platen kan også oversparkles eller støpes
inn i konstruksjonen.

BAC XPS har markedets laveste varmeledningsevne!

TEKNISKE DATA:
CE GODKJENT iht.		EN13164
TRYKKFASTHET		300KPA (30590KG/M2)
BRANNKLASSE		B2
VANNOPPSUG		0,04 %
VARMELEDNINGSEVNE		0,027W/MK
BRUKSTEMPERATUR 		-60°C til +70°C
ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC44806

BAC XPS 1200 x 600 x 6 mm

BAC44810

BAC XPS 1200 x 600 x 10 mm

BAC44820

BAC XPS 1200 x 600 x 20 mm

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.
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SUPER XPS
UNDERLAGSPLATE AV
EKSTRUDERT POLYSTYREN

BAC SUPER XPS
6 og 10 mm tykkelse
BAC SUPER XPS har en eksepsjonell isoleringsevne, og
er produsert av 100% rene råmaterialer. Faktisk mer
enn 30% bedre enn standard XPS. Dette gjør den til det
riktige valget om man ønsker det beste produktet med
lavest mulig byggehøyde.

30%

lavere varmeledningsevne enn
standard
XPS!

BAC SUPER XPS underlagsplate av ekstrudert
polystyren er et velegnet produkt som underlag
for varmefolie og varmekabel.
Platen har meget god refleksjonsverdi og er
velegnet som en «kuldebro-stopper» mot betong
og tregulv.
BAC SUPER XPS underlagsplate har lavt
vannoppsug og lav varmeledningsevne, noe
som gjør den meget velegnet som gulvunderlag
for parkett, laminat og liknende gulv.
Platen kan også oversparkles eller støpes inn
i konstruksjonen.

BAC XPS har markedets laveste varmeledningsevne!

TEKNISKE DATA:
CE GODKJENT iht.		EN13164
TRYKKFASTHET		300 KPA (30590KG/M2)
BRANNKLASSE		B2
VANNOPPSUG		0,04 %
VARMELEDNINGSEVNE		0,022W/MK
BRUKSTEMPERATUR 		-60°C til +70°C

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC44806-S

BAC SUPER XPS 1200 x 600 x 6 mm

BAC44810-S

BAC SUPER XPS 1200 x 600 x 10 mm

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.
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FIBERSEMENTPLATE
BRANNHEMMENDE PLATE
SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE
Brannhemmende
plate somSPARKELMASSE
BAC FIBERSEMENTPLATE
Brannhemmende
plate som
underlag
for varmekabel
VARMEKABEL
underlag for varmekabel

Ved montering av varmekabel på brennbart
underlag kreves det at underlaget blir tildekket
med minimum 5 mm ubrennbart og brannVed montering av varmekabel på brennbart underlag kreves
isolerende
(K210/A2-s1,d
det
at underlagetmateriale
blir tildekket K1-A
med minimum
5 mm ubrenn-0).
BAC
sementfiberbaserte
plate
tilfredsstiller
bart og brann-isolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0).
dette
kravet.
BAC
FIBERSEMENTPLATE
tilfredsstiller dette kravet.
BAC Fibersementplate er en 6 mm sementfiberplate med

BAC
FIBERSEMENTPLATE
er brannegenskaper.
en 6 mm sementfiberplate med
meget
god bøyestivhet og
meget
god bøyestivhet
og brannegenskaper.
Den
Den leveres
i størrelsen
1200 x 600 x 6 mm
ogleveres
egner iseg
størrelsen
1200
x
600
x
6
mm
og
egner
seg
godt
til
godt til underlag for varmekabler i våte og tørre underrom.
lag
for varmekabler
i våte
og tørre
rom.
Platen
har meget lav
termisk
bevegelse.
Platen har meget lav termisk bevegelse.
Plant 7, No. 6958

Test Verification

Intertek Testing
Daye Road, Fengxian Services Ltd., Shanghai
Districtt, Shanghai,
Telephone: +86-021-6118China
9920
Facsimile: +86-02161189921

of Conformity

On the basis of the
referenced test report(s),
sample(s) of the below
harmonized standards
product have been
and Directives listed
found to comply with
on this verification
standards and Directives
the
at the time the tests
may be relevant to
were carried out.
the product.
Other
Once all product relevant
mark directives are
compliance by signing
verified in compliance
a Declaration of Performanc
, the manufacturer
may indicate
to the test sample(s)
e(DoP) themselves
if the product complies
and applying the
mark to product identical
with all relevant CE
mark Directives requiremen
ts.

Applicant Name &
In addition,
DURI FAGPROFIL AS
the Address:
manufacturer
shall file and keep
rules
BROBEKKVEIEN
the applicable
the documentation
ProductofDescriptio
80 C 0582OSLO
directive(s) and
according to the
shall considerNORWAY
they may occur.n:
Fibre Cement Boards
Ratings
changes of the
& Principle
standard(s), as
Reaction to fire: A2-s1,
Characteristics:
d0
Additional
Class 4, Category
requirements may
Models:
C
6mm thickness sheets
Brand Name:
BAC FIBERSEMENTPLATE
Relevant Standards/
EN 12467:2012
Specifications/Direct
ives:
Construction Products
Verification Issuing
Regulation (CPR) No.305/20
Office:
Intertek Testing Services
11
Plant 7, No 6958 Daye Ltd., Shanghai
Date of Tests:
Road, Fengxian District,
From July 22, 2014
Shanghai
Test Report Number(s)
to October 14, 2014
:
140722001SHJ-BP-1
and PK-14-092
This verification is

Platen er godkjent
av CE i henhold til
EN 12467:2012.

part of the full test

report(s) and should

be read in conjunction

BAC FIBERSEMENTPLATE

UNDERGULV

BAC MEMBRAN
Montering av
STØPEMASSE
BAC Fibersementplate:
VARMEKABEL

Ved montering av BAC FIBERSEMENTPLATE er det viktig at
BAC FIBERSEMENTPLATE
platen har full understøttelse.
Derfor bør platene bli hellimt
med fleksibelt flis-lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28
UNDERGULV
mm med senkehode
og fri-slipp på minimum 7 mm)
maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm.
Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv å
legges i forbandt.
Platene bør primes før videre behandling.

with them.

Signature:
Name:
Position:
Date:

Sun Sun
Manager
October 14, 2014

This Verification is
for the exclusive use
of Intertek's client
responsibility and
and is
liability are limited
to the terms and conditionsprovided pursuant to the agreement
Client in accordance
between Intertek and
with the agreement,
of the agreement.
its Client. Intertek's
Intertek assumes no
for any loss, expense
to permit copying
or distribution of this
liability to any party,
or damage occasioned
other than to the
Verification. Any use
by the use of this Verification.
material, product
or service must first
of
Only the Client
be approved in writing the Intertek name or one of its marks
Verification are relevant
for the sale or advertisement is authorized
by Intertek. The observations
only to the sample
has ever been under
tested/inspected.
of the tested
and test/inspection
This Verification by
an Intertek certification
results referenced
itself does not imply
in this
program.
that the material,
product, or service
is or

GFT-OP-11b (13-FEB-2014
)

Montering av BAC Fibersementplate:
ART. NR.

ARTIKKELNAVN

ENHET

Ved montering av BAC fibersementplate er det
BAC44106
BACfull
FIBERSEMENTPLATE
viktig
at platen har
understøttelse. DerforStk/pall
bør
1200 x 600 x 6 mm
platene bli hel limt med fleksibelt flis-lim og skrudd
BAC44112
x 12 mm
fast
med skruer 2440
(4,3 xx 600
28 mm
med senkehodeStk/pall
og
33SPÅNX28ZK
43,3 x 28
mm maksimum avstand250
fri-slipp
på minimum
7 mm)
33SPÅNX28ZL
43,3
x 2820mm
1000
mellom
skruer er
C/C
cm.
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Platen bør monteres på tvers av eksisterende
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undergulv å legges i forbandt.
Platene bør primes før videre behandling.

ART NR
BAC44106

BESKRIVELSE

ENHET

BAC44106 BAC FIBERSEMENTPLATE
1200 x 600 x 6 mm

33SPÅNX28ZK

43,3 x 28 mm

250 stk

33SPÅNX28ZL

43,3 x 28 mm

1000 stk

COMBIFLOOR
ISOLERENDE OG BRANNHEMMENDE GULVPLATE
SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

BAC COMBIFLOOR
Isolerende og brannhemmende
gulvplate som underlag for
varmekabel
BAC COMBIFLOOR er unik gulv plate som tilfredsstiller
flere faktorer som er viktige ved oppbygging av gulv med
elektriske varmekabler.
BAC COMBIFLOOR har en brannhemende side bestående
av en 6 mm fibersementplate, samt en underside av
isolerende xps, som monteres mot eksisterende gulv og
fungerer som en “kuldebrostopper” isolering fra kalde
undergulv. Kombinasjonen av disse materialene gir
også platen god egenskap til å fjerne spenninger i
undergulv av betong og trekonstruksjoner som er viktig
for og hindre sprekk- og rissdannelser i overflatesjikt
av keramiske fliser og lignende.
Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at
underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og
brannisolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0).
BAC COMBIFLOOR tilfredsstiller dette kravet.
BAC COMBIFLOOR er en 12 mm multiplate basert på sement og
polystyren med meget god bøyestivhet og brannegenskaper.
Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til
underlag for varmekabler i våte og tørre rom.
Platen har meget lav termisk bevegelse.

Montering av BAC COMBIFLOOR:

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

ENHET

BAC44210

BAC COMBIFLOOR
1200 x 600 x 12 mm

Stk/pall

33SPÅNX28ZK
33SPÅNX28ZL

43,3 x 28 mm
43,3 x 28 mm

250
1000

Ved montering av BAC COMBIFLOOR er det
viktig at platen har full understøttelse.
Derfor bør platene bli hel-limt med fleksibelt
flislim og skrudd fast med skruer,
(4,3 x 28 mm med senkehode og frislipp på
minimum 7 mm), maksimum avstand mellom
skruer er C/C 20 cm.
Platen bør monteres på tvers av eksisterende
undergulv å legges i forbandt.
Platene bør primes før videre behandling.
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ARMERINGSNETT
TIL ARMERING/FORSTERKNING OG
AVSTIVING AV GULVKONSTRUKSJONER
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ARMERINGSNETT
BAC Armeringsnett

Produktbeskrivelse
BAC ARMERINGSNETT
er fremstilt av forstrekte ståltråder
Produktbeskrivelse:
som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet. De
BAC Armerings nett er fremstilt av forstrekte ståltråder
produseres i tykkelse 2 mm og 2,5 mm med rutestørrelse
galvanisert
å hindre rustdannelse
i stålet,
på 70 ogsom
25 er
mm
avhengig for
av bruksområdet.
Formatet
på de
produseres
i
tykkelse
2mm
og
2,5
mm
med
rutestørrelse
nettene er 1200 x 800 mm.
på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet formatet på
nettene er 1200 x 800 mm.

Bruksområder
Bruksområder:

BAC STD STÅL ARMERINGSNETT 80 x 120 (70 x 70 x 2mm)

BAC49512

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (70 x 70 x 2,5)

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

Produktbeskrivelse:

BAC Armerings nett er fremstilt av forstrekte ståltråder
som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet, de
produseres i tykkelse 2mm og 2,5 mm med rutestørrelse
på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet formatet på
nettene er 1200 x 800 mm.

BAC STD STÅL ARMERINGSNETT 80 x 120

BAC stål Armeringsnett Fingerskjøt

BAC49511

BAC49516

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (70 x

BAC49512-F

BAC49512

BAC49512

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (25 x

BAC49511

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (25 x 25 x 2mm)

BAC49513

ART. NR.

Bruksområder:

BAC49513

eller monterings
lim avhengig
Ved brukskruer
i forbindelse
med sparkling
av gulv av
børhvilket
nettet underlag
man
har.
Ved
bruk
i
støpe
masser
«bakes»
festes mekanisk til underlaget med krampespiker, nettet
stifter inn i
støpen
i
den
høyden
man
ønsker.
skruer eller monterings lim avhengig av hvilket underlag
man har. Ved bruk i støpemasser «bakes» nettet inn i
støpen i den høyden man ønsker.
Armeringsnett i stål

BAC stål Armeringsnett

BAC Armerings nett er egnet som armering /forsterkning og avstiving Sparkling av gulvkonstruksjoner med
bjelkeavstand C/C 60 samt mindre støpe arbeider som
for eksempel baderoms støp.
BAC armerings nett blir også brukt til å binde varmekabel i å holde riktig avstand mellom kablene. Ved bruk av
2,5 mm trådtykkelser vil nettet tilfredsstille kravet om
avstand til brennbart materiale ved at kablene blir festet
på nettets øverste tråd og dermed blir liggende 5 mm
over brennbart materiale ( NEK400)

Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulver bør nettet
Bruksmåte
festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter

BAC49511

Bruksmåte:

Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulver bør nettet
festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter
skruer eller monterings lim avhengig av hvilket underlag
man har. Ved bruk i støpe masser «bakes» nettet inn i
støpen i den høyden man ønsker.

Bruksmåte:

Armeringsnett i stål

BAC ARMERINGSNETT
egnet
som armering/forsterkning
BAC Armerings er
nett
er egnet
som armering /forsterog avstiving,
og
i
forbindelse
med
sparkling
av gulvkonstruksjoner
kning og avstiving Sparkling
av gulvkonstruksjoner
med
med bjelkeavstand
C/C
60,
samt
mindre
støpearbeider
somsom
for
bjelkeavstand C/C 60 samt mindre støpe arbeider
eksempel
baderoms-støp.
for eksempel baderoms støp.
BAC armerings nett blir også brukt til å binde varmekaBAC ARMERINGSNETT
blir også
brukt
til å binde
varmekabel
bel i å holde riktig
avstand
mellom
kablene.
Ved bruk av
for å å holde
riktig
avstand
mellom
kablene.
Ved
bruk
av om
2,5 mm trådtykkelser vil nettet tilfredsstille
kravet
2,5 mmavstand
trådtykkelser
vil
nettet
tilfredsstille
kravet
om
til brennbart materiale ved at kablene blir festet
avstandpå
til nettets
brennbart
materiale
veddermed
at kablene
blir festet5 mm
øverste
tråd og
blir liggende
på nettets
øverste
tråd
og
dermed
blir
liggende
5 mm
over brennbart materiale ( NEK400)
over brennbart materiale ( NEK400).

ARTIKKELNAVN

ENHET

BAC Stål Armeringsnett
80 x 120 (70 x 70 x 2 mm)
BAC Stål Armeringsnett
80 x 120 (70 x 70 x 2,5 mm)
BAC Stål Armeringsnett Fingerskjøt
76 x 116 (70 x 70 x 2,5 mm)
BAC Stål Armeringsnett

DURI FAGPROFIL AS
80 x 120 (25 x 25 x 2,5 mm)
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no
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STÅLPROFILER
FOR STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE KONSTRUKSJONER
OG HIMLINGER
NEDSENKET HIMLING OG
FRITT-BÆRENDE PLATEKLEDD HIMLING

BAC Stålprofiler er produsert av 0,5 mm stål, varmforsinket med
ca 100 gram sinkbelegg pr m2 fordelt på 2 sider.
Profilene er beregnet for bruk som stenderverk i ikke-bærende
platekonstruksjoner, nedsenket himling og fritt-bærende platekledde
himlinger.
BAC stålprofiler er testet og CE-merket i henhold til
SS-EN 14195:2005.
Ved lagring utendørs kan det være hensiktsmessig å plassere
profilene skrånende for å muliggjøre avrenning. Skal de lagres over
lengre tid bør profilene tildekkes for
å unngå hvitrust.

50 mm

22 mm

STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE
PLATEKONSTRUKSJON

85 mm

BAC445022

27 mm

35 mm

48 mm

60 mm

28,2 mm

BAC44527-UD

TF1

BAC44530

50 mm

50 mm

42 mm

42 mm

42 mm

27 mm

9,5 mm

50 mm

98 mm

BAC44501-C

BAC44570-C

50 mm

50 mm

50 mm

68,8 mm

BAC 44550-C

BAC44560-CD

10

35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

50 mm

BAC 44550-U

BAC44570-U

BAC44501-U

BAC44525

10 mm

BAC44525-12

TEKNISKE DATA:

ART. NR.

ARTIKKELNAVN:

CE i henhold til SS-EN 14195:2005
Tetthet:
ca 7850kg m3
Bruddstyrke:
Min 330N/mm2
Ytterbehandling:
Z100(C1) 100 G/m2 fordelt på 2 sider
Flenstoleranse:
+/- 1,0 mm
Breddetoleranse:
+/- 0,5 mm
Lengdetoleranse:
+/- 3,0 mm for lenger opptil 3 Lm
+/- 4,0 mm for lenger mellom 3-5 Lm
+/- 5,0 mm for lenger over 5 Lm

BAC445022
BAC44560-CD
BAC44527-UD
BAC 44550-C
BAC 44550-U
BAC44570-C
BAC44570-U
BAC44501-C
BAC44501-U
BAC44530
TF1
BAC44525
BAC44525-12

OMEGA HATTEPROFIL PROFILSTÅL 3000x50x22x0,56 mm
PROFILSTÅL TAKBÆREPROFIL CD 60 mm 4 m TIL GIPS
PROFILSTÅL NIDA UD 27 U-VEGGSKINNE TIL CD LENGDE 4000 mm
VEGG STÅLSTENDER C50 50x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
GULV/TAK SKINNE U50 50x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
VEGG STÅLSTENDER C70 70x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
GULV/TAK SKINNE U70 70x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
VEGG STÅLSTENDER C100 100x48x0,5 mm LENGDE 2985 mm
GULV/TAK SKINNE U100 100x40x0,5 mm LENGDE 2985 mm
INNVENDIG HJØRNEBESLAG 3000x50x50x0,56 mm
FORINGSBESLAG 1980x50X9,5x0,56
INNVENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x50x0,56 mm
INNVENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x12x0,56 mm
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FINERPANÉL
EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING
AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM

En enkel, effektiv og
stabil løsning for oppbygging av bakvegg
med skruefeste på baderom.
BAC FINÉRPANEL er produsert av furufinér i tykkelsene 12, 15 og 18
mm, i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm med not og fjær
på alle fire sider. Tanken er at man skal montere panelene liggende.
Fordelen med å bruke finérplater oppdelt i størrelse 2400 x 300
mm og 1200 x 400 mm er at man minsker faren for spenninger og
vridninger som man får ved bruk av større plater (f.eks 1200 x 2400
mm).
En annen fordel er at finérplatene er lettere å håndtere og enklere å
bære i trange trappeoppganger, små bad osv. Finérplatene gjør det
enklere å tilpasse med tanke på hulltagning til rør og elektriske
installasjoner. Man vil også få mindre svinn ved at man ikke
trenger å treffe spikerfeste/stender med alle skjøter fordi man har not
og fjær over, under og på kortsidene.

Når du bruker BAC FINÉRPANEL som bakvegg på baderommet vil du
få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Blad
32.110. Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, sete i dusjen
og liknende, bør man gå for 18 mm tykkelse som er beskrevet
i byggforskserien.

Trematerialene i produktet er dokumentert i
samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt,
i henhold til EU sin tømmerforordning for import
av trevarer.

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G
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FINÉRPANEL
BAC Finérpanel som underlag/
bakvegg på våtrom
BAC FINÉRPANEL som underlag/bakvegg for våtromsplater og gips på våtrom, er et utmerket alternativ til å
erstatte ru-panel og OSB, som er mye brukt til dette
formålet i dag. Både med tanke på at den er diffusjonåpen
(pustende), og ikke minst de fysiske egenskapene.
BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk for å
dokumentere at de tilfredsstiller kravene i TEK17 §12-5
om festemulighet for bøyler, håndgrep, dusjsete og
liknende.
BAC FINÉRPANEL i 18 mm tykkelse er godkjent i forhold til ettermontering av dusjsete og støttehåndtak på toalett om man bygger
bad med livsløpsstandard. Hverken OSB eller rupanel vil kunne
tilfredsstille disse kravene selv om man øker tykkelsen til over
25 mm.

Når det gjelder 12 og 15 mm BAC FINÉRPANEL vil disse
tykkelsene være mer enn gode nok i forhold til bøyestivhet
på C/C 60 cm sammen med ett lag gips eller våtromsplater.
Skruefeste vil også være tilfredsstillende for å henge opp
møbler og annen enkel installasjon på baderommet.

Resultatet på noen av uttrekk-testene som ble gjort på Sintef :
BAC Finérpanel
BAC Finérpanel (plateskjøt)
OSB 3

15 mm tykkelse
15 mm tykkelse
15 mm tykkelse

6 mm VVS Skrue
6 mm VVS Skrue
6 mm VVS Skrue

Uttrekkskraft i Newton:
Uttrekkskraft i Newton:
Uttrekkskraft i Newton:

1673
1336
756

BAC Finérpanel
BAC Finérpanel (plateskjøt)
OSB 3

15 mm tykkelse
15 mm tykkelse
15 mm tykkelse

10 mm Treskrue
10 mm Treskrue
10 mm Treskrue

Uttrekkskraft i Newton:
Uttrekkskraft i Newton:
Uttrekkskraft i Newton:

2768
2275
1558

Teoretisk krav til bæreevne for klappsete er uttrekk på ca. 2250 Newton. Dvs. at teoretisk vil det være
tilfredsstillende med 15 mm tykkelse BAC Finérpanel om man bruker 10 mm tre-skrue i monteringen.
Vi har kun testet fullskalamontering med støttehåndtak og klappsete med BAC finérpanel 18 mm og
bestått testen.

Finérpanel som undertak
BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk og funnet
velegnet til bruk som undertak som et alternativ til
ru-panel eller andre undertak-plater.
Kravet til diffusjonsåpne (pustende) undertak er en
SD-verdi på maks SD: 0,5.
BAC FINÉRPANEL har en SD verdi på 0,5.
BAC FINÉRPANEL er spesielt egnet til dette bruksområdet,
mye på grunn av enkel håndtering på tak i forhold til
større takplateprodukter, samt at den er mye raskere
og mer stabil i forhold til ru-panel.

12
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Andre bruksområder
BAC FINÉRPANEL har mange andre bruksområder pga
enkel håndtering, god stabilitet, og godt skruefeste.
Finérpanelen er også dekorativ og kan overflatebehandles
med beis, maling, lakk eller oljes.
Andre bruksområder kan
eksempelvis være:
• Som bakvegg for montering av
kjøkkeninnredning for godt feste.
• Sportsbod eller garasjevegger der
man trenger å henge opp utstyr.
• Tekniske rom.
• Lofts-rehabilitering, der man kan tre
panelene opp loftsluken noe som gjør
jobben enklere håndteringsmessig.

Montering av BAC Finérpanel:
BAC FINÉRPANEL monteres liggende i forbant med
minimum 30 cm overlapp/forskyvning av skjøten.
Panelene festes med spiker, kramper eller skruer,
og bør ha to fester pr. stender, ca. 5 cm fra overog underliggende skjøt.
For å ta opp eventuelle bevegelser i konstruksjon
eller panel, bør panelene ha minimum 5 mm spalte
til tilstøtende vegger, tak og gulv.

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC44312

BAC Finerpanel med not og fjær
300 x 2400 x 12 mm (0,72 m2)

BAC44315

BAC Finerpanel med not og fjær
300 x 2400 x 15 mm (0,72 m2)

BAC44318

BAC Finerpanel med not og fjær
300 x 2400 x 18 mm (0,72 m2)

BAC44315-M

BAC Finerpanel MINI med not og fjær
400 x 1200 x 15 mm (0,48 m2)

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G
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MULTIBOARD
EN UORGANISK, SEMENTBASERT
«LETTVEKTSPLATE» TIL INNEDØRS BRUK.
- DET FORNUFTIGE VALGET!

TG20588

14
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BRUKSOMRÅDER:
• Baderom og vaskerom i privatboliger
• På innervegger i bolig der det settes høye
krav til robusthet og kvalitet
• Offentlige bygg og svømmehaller
• Boder og garasjeannlegg
• Institusjoner, skoler og liknende der
veggene kan bli utsatt for hard belastining
Kan produseres i tykkelser fra 3 mm til 50 mm
og lengder opp til 5 meter på forespørsel.
Maks. bredde 1200 mm.

BAC MULTIBOARD er en bygningsplate basert på Sorrell-sement
med tilslag av Eps-kuler, Eps-kulene er tilsatt for å få ned vekten
på platen som veier ca. 9,7 kg pr m2 på en 12 mm tykk plate.
Platen har en glatt og en ru overflate og begge sider er
velegnet til videre overflatebehandling.
Et godt alternativ som underlag til smøremembran og
flise-lim på bade/vaskerom samt andre innervegger i alle
norske bygg.
• Enkel å kutte som en gipsplate, ved at man risser med en
tapetkniv og knekker den
• Lett i vekt kun 9,7 kg m2 på en 12 mm plate og 6,5 kg m2
på 8 mm plate
• Meget fleksibel kan bøyes ned til en radius på 1 meter
• Varme og fuktbestandig
• Kan brukes i brannskillevegger. Ubrennbar.
Brannklasse A1 i henhold til EN12467:2012
• Bøy og støtsikker 1 lag 12 mm tykkelse er godkjent på
C/C 60 cm stenderavstand
Montering av innervegger:
BAC Multiboard kan monteres på bindingsverk av tre, stålprofiler
eller limes direkte på murverk, betong eller liknende. 1 lag med
12 mm tykkelse kan monteres direkte på bindingsverk uten
kontinuerlig underlag av ru-panel, osb, finér eller liknende
(ref. TG20558), det anbefales derimot å legge inn 1-2 losholter/
kubbinger mellom stenderne for å sikre platene mot eventuell
kuving ved påføring av fukt ved overflatebehandling. Ved bruk av
8 mm platetykkelse kreves derimot et kontinuerlig underlag av
bygningsplater ru-panel, osb, finér eller liknende.

NB! BAC MULTIBOARD bør helsmøres med membran på alle
vegger og stå til dagen etter før flislegging. Dette for å unngå
problemer med at platen kan kuve seg når man påfører
fuktige materialer som flislim og lignende. Dette gjelder alle
sementbaserte plateprodukter.
Om platen skulle kuve seg ved påføring av lim eller membran,
vil den alltid søke til sin opprinnelige rette form dagen derpå når membranen/limet er tørket.
BAC MULTIBOARD har teknisk godkjenning fra
Sintef Byggforsk «TG 20588» og er miljøvennlig (M1).
NB! Platen er helt fri for magnesiumklorid og må ikke
forveksles med andre typer «MGO» plater som har
forårsaket problemer i bygg ved at de tiltrekker seg
luftfuktighet.

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC44703-P

BAC MULTIBOARD

2440 x 1200 x 3 mm

BAC44708-60

BAC MULTIBOARD

2440 x 600 x 8 mm

BAC44708-90

BAC MULTIBOARD

900 x 2440 x 8 mm

BAC44712-60

BAC MULTIBOARD

600 x 2440 x 12 mm

BAC44712-120

BAC MULTIBOARD

1200 x 2440 x 12 mm

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BACGRS25ZL

Monteringsskrue 4,0 x 25 mm

BACGRS35ZL

Monteringsskrue 4,0 x 35 mm

BACGRS41ZL

Monteringsskrue 4,0 x 41 mm

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G
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VÅTROMSPLATE
MED MEMBRANDUK
BAC AquaPro Bostik er en membranplate basert
på Sorrell-sement med tilslag av Eps-kuler.
Kulene er tilsatt for å få ned vekten på platen.
Overflaten er laminert med Bostik tettsjikt-duk som har en
europeisk teknisk godkjenning som Membransjikt på baderom ”ETA 16/0086” testet og godkjent av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut SP Certifiering.
Membransystemet tilfredstiller alle krav til membran på
våtrom i Norge og Sverige, den tilfredstiller også kravet til
damptetthet mot yttervegg og kalde rom.
Kravet i Norge er: SD 10 og BAC Aquapro Bostik har verdi
på: SD 93.
For at membransystemet skal være godkjent må man bruke
de tilbehørsprodukter som inngår i godkjenningen, disse
beskrives i monteringsanvisningen.

Platen produseres i følgende dimensjoner:
600 x 2440 x 8 mm
900 x 2440 x 8 mm
600 x 2440 x 12 mm
12 mm tykkelse kan legges direkte på stenderverk c/c
60 cm uten underlag av andre plater eller kubbing som
avstiving.
8 mm tykkelse bør ha et underlag av Finérpanel, ru-panel
eller annen type heldekkende plate for avstiving og skruefeste for montering av møbler og tilbehør på veggene.
900 mm bredde er unikt for membranplater på det norske
markedet, noe som gir 30% færre skjøter å tette i forhold til
konkurrerende plater.

VÅTROMSPLATE
MED MEMBRANDUK

• Enkel å kutte som en gipsplate, ved at man risser
med en tapetkniv og knekker den
• Lett i vekt kun 9,7 kg/m2 på en 12 mm plate
og 6,5 kg/m2 på 8 mm plate
• Varme og fuktbestandig
• Kan brukes i brannskillevegger. Ubrennbar.
Brannklasse A1 i henhold til EN12467:2012
• Bøy og støtsikker 1 lag 12 mm tykkelse er godkjent
på C/C 60 cm stenderavstand

16
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BRUKSOMRÅDER:
• Baderom og vaskerom i privatboliger
• På innervegger i bolig der det settes høye
krav til robusthet og kvalitet

Overflaten på platen
er laminert med en
membranduk som er
en del av et godkjent
system for vanntetting
av våtrom.

• Offentlige bygg og svømmehaller
• Boder og garasjeannlegg
• Institusjoner, skoler og liknende der
veggene kan bli utsatt for hard belastining

BAC Multiboard har teknisk godkjenning
fra Sintef Byggforsk «TG 20558» og er
miljøvennlig (M1).

TG20558

NB! Platen er helt fri for Magnesiumklorid og må ikke
forveksles med andre typer «MGO» plater som har
forårsaket problemer i bygg ved at de tiltrekker seg
luftfuktighet.

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC44708-90B

AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE
900 x 2440 x 8 mm

BAC44708-60B

AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE
600 x 2440 x 8 mm

BAC44712-60B

AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE
600 x 2440 x 12 mm

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G
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BAC BOARD BASIC
LETTVEKTS KONSTRUKSJONSPLATER
FOR VÅTROM.
- DET ER DET UNDERLIGGENDE SOM TELLER!
BAC Board Basic er en vannavvisende
ekstrudert polystyrenplate med et
glassfibernett innebygd i polymermørtel
på begge sider.
Platene kan blant annet brukes på
vegger, gulv, bad og kjøkken.
Fordeler ved BAC Board Basic
- Ideell som underlag for flislegging
- Enkel å kutte med kniv eller sag
- Brytes ikke ned
til BACboard Proff
mm tykkelse)
- Lett (ca 3,1 kg/m2 for 20 Egenskaper
- Kostnadseffektiv
- Høy
trykkfasthet (motstår 30 t/m2)
- Det er få begrensninger for
bruksområder
- Meget
stiv
- Produktet inneholder ingen
kjemiske
stoffer
som står oppført på miljøvernmyndighetenes
- Utmerket varmeisolering
OBS-liste som helse- og miljøfarlige
stoffer.
- Høy u-verdi
(2,7 W/m2k for 12,5 mm)
- Ekstrudert polystyren med lukket
Egenskaper til BAC Boardcellestruktur,
Basic
opprettholder R-verdien
- Høy trykkfasthet (motstår 30 t/m2)
selv i fuktige omgivelser.
- Meget stiv
- Utmerket varmeisolering
- Høy u-verdi (2,7 W/m2k for 12,5 mm)
- Ekstrudert polystyren med lukket
cellestruktur, opprettholderART
R-verdien
NR
BESKRIVELSE
ENHET
selv i fuktige omgivelser.

6 mm

BAC40004
BAC40006
BAC40008
BAC40010
BAC40012
BAC40020
BAC40030
BAC40040
BAC40050
BAC40050-1
BAC40050-2
BAC40075

BAC Board
Proff (STD.)
BAC40008
8 mm
60 x 244 cm
4 mm
60 x 122 cm
300
BAC40030
30 mm
60 x 244 cm
6 mm
60 x 122 cm
280
40 mm
60 x 244 cm
8 mm BAC40040
60 x 244 cm
270
50 mm
60 x 244
10 mmBAC40050
60 x 244 cm
215cm
12,5 mm
60 x 244 cm
166cm
BAC40050-1
50 mm
90 x 244
20 mmBAC40050-2
60 x 244 cm
50 mm
120 x 106
244 cm
30 mmBAC40075
60 x 244 cm
80
75 mm
60 x 244 cm
40 mm
60 x 244 cm
60
50 mm
60 x 244 cm
45
BACboard BASIC
50 mm
90 x 244 cm
1
60 x 244
50 mmMX40010
120 x 244 10
cmmm
1 cm
75 mmMX40012
60 x 244 cm
25 cm
12,5 mm 60 x 244

BAC40006

MX40020

MX40010
MX40012
MX40020
18

300

ARTIKKELNAVN
BAC40004

20 mm

60 x 122 cm

60 x 244 cm

BAC Board Basic
10 mm
60 x 244 cm
215
12,5 mm
x 244
• Flere60
typer
påcm
forespørsel. 166
20 mm
60 x 244 cm
106
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ART NR

BESKRIVELSE

ENHET

BACboard DESIGN MED SPOR

BACboard PROFF (STD.)
ENHET
4 mm
60 x 122
cm

ART. NR.

TG2426

BAC4021C

(SPOR LANG)

20 mm

280

BAC4031C

(SPOR LANG)

270

BAC4021CT

80

BAC4031CT

(SPOR TVERR) 30 mm

60ART. NR.

60 x 244 cm

1

30 mm

60 x 244 cm

1

(SPOR TVERR) 20 mm

60 x 244 cm

1

60 x 244 cm

1

ARTIKKELNAVN

ENHET

45

EFFEKTIV
BAC BoardBACboard
- Design med
spor HJØRNEKASSER
1
(SPOR LANG)
244 cm
1
20 mm 30 mm
20 x 20 x60
244x cm
25BAC4031C BAC4022V
20 mm
60
x 244
cm
1
BAC4021CT (SPOR TVERR)
20
mm
28
x
28
x
244
cm
BAC40228V
1
BAC4031CT (SPOR TVERR) 30 mm 60 x 244 cm
1

20 mm 20 mm
15 x 15 x60
244x cm
(SPOR LANG)
244 cm
1 BAC4021C BAC4015V

BAC4023V

215

20 mm

30 x 30 x 244 cm

x 40 x 244 cm
BAC4024V
BAC Board20- mm
Effektiv20hjørnekasser

166BAC4015V BAC40234V
20 mm

20 mm
106 BAC4022V BAC4040V
BAC40228V 20 mm
20 mm
BAC4023V
20 mm
BAC4024V
BAC40234V 20 mm

20 mm
30 x 40
15
x 15 x 244
cmx 244 cm
20
x 20 x 244
cmx 244 cm
20 mm
40 x 40
28 x 28 x 244 cm
30 x 30 x 244 cm
20 x 40 x 244 cm
30 x 40 x 244 cm

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

BAC BOARD BASIC
BAC Board

med falsede kanter SPB

BAC BAC
BOARD
med falsedeBetegnelsen
kanter
SPB
våtromsplater med falsede
SPB:

kanter er
utviklet
å unngå
Betegnelsen
ca 2,5SPB:
mm, i bunnen ca 200
BAC våtromsplater
med
falsedefor
kanter
er utviklet for åEr falset (forsenket)
Erplaten
falsetfor
(forsenket)
ca 2,5 mm,
i bunnen ca 200 mm opp på
forhøyninger
og
ujevnheter
ved
mm
opp
på
unngå forhøyning
ved
unngå forhøyninger og ujevnheter ved påføring av tettesjikt. platen for åå unngå
forhøyning ved montering av gulvbelegg
påføring av tettesjikt.

BACboard PRO SPB vendt mot reisverk

montering av gulvbelegg eller banemembran.
banemembran.
siden kan legges inn mot
Den falsedeeller
siden
kan legges innDen
motfalsede
baderommet eller ut
mot reisverkeller
avhengig
om det er
baderommet
ut motavreisverk
avhengig av om det er
underliggende
eller overliggende
membran. membran.
underliggende
eller overliggende

BACboard PRO 12,5 SPB

ART NR
BAC40012SPB

BACboard PRO SPB vendt mot baderommet

ART. NR.

ARTIKKELNAVN

BAC40012SPB
BESKRIVELSE

BAC BOARD PRO Våtromsplate
ENHETSPB
12,5 mm 60 x 244 cm

BACboard PRO VÅTROMSPLATE SPB
12,5 mm 60 x 244 cm

166 pr. pall

BACboard PRO VÅTROMSPLATE SPB
20 mm 60 x 244 cm

106 pr. pall

BAC40020SPB
BAC40020SPB

ENHET

BAC BOARD PRO Våtromsplate SPB
20 mm 60 x 244 cm

166 pr. pall
106 pr. pall

BACboard PRO 20 SPB

RASK MONTERING
DURI FAGPROFIL AS BAC BOARD FESTETILBEHØR
- 0582 Oslo
med spesialherdet kombiskrue Brobekkveien
for bruk80, bygg 3ART.
NR.24 13 13 ARTIKKELNAVN
tlf. +47 24 13 13 50 - faks.
+47
51
på stål og tre-stendere
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no
Systemskruen sparer håndverkeren for tid.
Systemskruen leveres i bøtter på 250 stk, som ofte
er passe antall for montering av BAC-plater i et
standard bad.

ENHET

BAC41027
BAC41029

BAC FESTESKIVE MED OPPKANT Ø32 mm
100 stk
1000 stk

1 pk
1 pk

BAC41042
BAC41044

BAC FESTESKIVE MED SKRUE
Festeskive m/skrue 32mm, 250 stk
Festeskive m/skrue 42mm, 250 stk

1 pk
1 pk

BAC41046
BAC41048

BAC EXTREM FESTESKIVE MED SKRUE
Festeskive m/skrue f/tre-stål 3,9 x 32 mm 250 stk
Festeskive m/skrue f/tre-stål 3,9 x 41 mm 250 stk

1 pk
1 pk

BAC43001

Monteringslim Faghybrid 300 ml

1 stk

BAC41050
BAC41052

BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 60 mm
BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 90 mm
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120 stk
80 stk
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SAFETY ITM FRONTPLATE
TIL BRUK VED MONTERING AV
BAC SAFETY LEKKASJESIKRINGSKASSE

20
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SAFETY ITM FRONTPLATE
BAC Frontplate er en sementbasert armert plate med Eps innbakt for å
redusere vekten og blir levert i formatet 12x500x1500 med ferdig borede
hull i front for å passe til alle standard toalettsisterner.

Frontplate for montering av
BAC Safety Lekkasjesikringskasse

Platen er tilpasset i bredden og skal kun kuttes i topp/bunn. Dette
gjøres enkelt med at man risser og knekker med en tapetkniv
(som en gipsplate).
Bruk monteringslimet som følger med BAC Safety ITM leveransen til å
påføre en god stripe med monteringslim i front på hele sisternerammen.
Sett frontplaten på plass og skru fast med medfølgende skruer.

MONTERINGS-

LIM

NB! Det er meget viktig at platen har
kontinuerlig kontakt med limet og rammen på
sisternen for å unngå problemer med riss i fuger
på flisene etter at toalettskålen er montert.

Platen er testet på Sintef Byggforsk og funnet godkjent
til å tåle presset av toalettskålen på 400 kg, uten å bli
deformert. Platen blir levert med 20 selvborende skruer for
enkel og sikker montering.

ART. NR.

VARETEKST

GTIN

NOBB

NRF

BAC40001

BAC Safety ITM Frontplate
12 mm med hull, 500 x 1500 mm

7090019782335

44899733

6122603

BAC40001-27

BAC Safety ITM Frontplate med hull
12,5 mm x 500 x 1500 mm

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G
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SAFETY ITM
LEKKASJESIKRINGSKASSE
SIKRER MONTERING
AV VANNSISTERNE PÅ VEGG

22
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SAFETY ITM LEKKASJESIKRINGSKASSE

BAC SAFETY ITM lekkasjesikringskasse
Sikrer montering av vannsisterne på vegg
BAC SAFETY ITM og BAC SAFETY ITM ”DRY” for toalettrom/tørre rom er utviklet for en
tryggere, raskere og enklere installasjon av vegghengte toalettsisterner. BAC SAFETY ITM
er utviklet og produsert for å tilfredsstille kravene (TEK 17) til montering av vegghengte
toalettsisterner inn i veggkonstruksjoner. Den har også Teknisk Godkjenning fra Sintef (TG 20211 ).
BAC SAFETY er produsert av BAC PRO våtromsplater i 20 mm tykkelse på sidene, topp og bunn, og 6 mm tykkelse
i bakkant slik at den krever mindre tykkelse på veggkonstruksjonen.
Modulene er påført tettesjikt innvendig. Modulen for våte rom har påmontert en membranduk i forkant for enkelt
å koble seg til eksisterende tettesjikt i våtrommet. BAC SAFETY ITM DRY-modellen har integrert et oppsamlingskar av PVC-duk i bunnen, som skal fange opp lekkasjevann fra sisternen. Her bør det monteres en elektronisk
lekkasjevarsler som stopper tilførsel av mer vann til sisternen ved lekkasje. Alternativt kan lekkasjevann føres
til et tilstøtende rom med sluk.
• Produktet er utviklet i Norge i samarbeid
med rørleggere, snekkere og flisleggere.
• ITM er produsert av vanntett XPS og med
polymer-/sementoverflate (BACboard PRO).
• BAC Safety ITM forenkler og sikrer din
installasjon av vannsisterne i vegg.
• BAC Safety ITM er systemgodkjent av Sintef
med vedlagte rørmansjetter og monteringslim.

Produktet blir levert
med følgende innhold:
- 1 stk monteringslim
- 2 stk flexmansjetter
- 8 stk skruer til montering
- Monteringsbeskrivelse

MONTERINGS-

LIM

BAC SAFETY ITM
Innvendig toalettmodul
for våtrom med sluk.

BAC SAFETY ”DRY” ITM
Innvendig toalettmodul
for ”tørre” våtrom uten
sluk.

Teknisk informasjon:
Høyde: 1270 mm
Bredde: 545 mm
Dybde: 175 mm
Toleranse: +- 3 mm
Bunnplate: Er testet på Sintef-Byggforsk for å tåle
trykket av sisternen med 400 kg.
Ved ytterkanten av ITM-modulen er det festet vanntett
polypropylenfilt i godkjent membran for å forenkle
tetting mellom modul og vegg. På DRY modellen for
tørre rom er det montert en PVC duk som rommer
14,5 liter.

ART. NR.:

VARETEKST

ENHET

NRF

BAC40000

BAC SAFETY ITM KOMPLETT
545 x 1270 mm. Dybde 175 mm

1

6122601

BAC40005

BAC SAFETY DRY ITM KOMPLETT
545 x 1270 mm. Dybde 175 mm

1

6122602

TG20211
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FRONTPLATE
SIKRER MONTERING AV VANNSISTERNE UTENPÅ VEGG
FÅES SOM HEL PLATE OG PRE-KAPPET UTGAVE

24

B Y G G - O G V Å T R O M S K ATA L O G

FRONTPLATE
500 mm

1200 mm

200 mm
1300 mm

1500 mm

BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FP

BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FPSETT

BAC frontplate er en tidsbesparende sikker løsning
for kledning av vegghengte toalettsisterner.
Platen er produsert i sement med tilslag av EPS, som gjør den lett i vekt,
samtidig som den er trykkfast nok til å tåle trykket fra toalettskålen mot
sisternerammen etter at den er flislagt.
Trykktestet på Sintef Byggforsk i henhold til NS-EN 997 for å simulere
lasten av 400 kg på en toalettramme (som er kravet mot toalettsisternen).
Testen ble avsluttet med dobbelt så mye trykk, og ble fortsatt godkjent
uten skader på platen.
BAC44712-FP BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim leveres i
formatet 12x1200x1500 mm, og tilpasses på byggeplass.

BAC FRONTPLATE tilpasses enkelt ved at man
risser med en tapetkniv på ønsket mål, platen
blir levert på overmål så det skal være nok til
sidevanger og toppplate etter at fronten er tatt
ut. Påfør medfølgende monteringslim på
sisternerammen og skru fast med selvborrende skruer som ligger i forpakningen.

BAC44712-FPSETT BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og
monteringslim leveres i formatet 12x500x1300 mm i front, 12x200x1300 mm
som sidevanger og12x200x500 som topplate.
For enklere transport og håndtering leveres alt samlet i én pakke.

MONTERINGS-

LIM

-SGNIRETNOM

MIL

Produktet leveres ferdig med hull for enklere montering.
Med i forpakningen finnes det 20 stk selvborende skruer samt monteringslim.

ART. NR.

VARETEKST

BAC44712-FP
BAC44712-FPSETT

BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim
BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim
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BRANNMURPLATE VL
UBRENNBAR KALSIUMSILIKATPLATE

BAC BRANNMURPLATE VL
BAC BRANNMURPLATE VL er en ubrennbar kalsiumsilikatplate
i målene, 50x1200x1200 mm med en densitet på ca 250kg/m3.
Platen er en erstatning for 100 mm tradisjonell brannmur samt
at den er mye brukt til bygging av omramming av peisinnsatser
og liknende.
Platen er testet og godkjent hos RISE Fire Research AS i henhold til
«Prøvningsregler for ildsteder fra Statens bygningstekniske etat”,
datert 1993-09-17.»
Platen kan limes med flislim, varmebestandig tubelim eller skrues,
avhengig av underlag. Skal man feste platen med skruer kan man
bruke eksempelvis 6 x 90 mm med forsenket hode, skru hodet
1-2 mm inn i platen. Ingen forboring er nødvendig.
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ART. NR.

ARTIKKELNAVN

44450-W

BAC BRANNMURPLATE VL
50 x 1200 x 1200 mm
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Videre overflatebehandling kan være sparkling og maling,
puss, fliser etc. Håndtverkeren må selv vurdere oppbygging,
armering og behandling av overflatesjikt etter egen kunnskap
og produktbeskrivelser.
Platen er sterkt sugende og bør primes i de fleste tilfeller før
videre overflatebehandling.

BACstone

Håndlagde steinpaneler
for inne- og utebruk
Trendy, vakkert og enkelt med
naturstein fra BACstone.

BACstone steinpaneler gir deg en fantastisk vegg - både inne og ute.
Dessuten er monteringen både rask og enkel. Vi har produsert modulformede paneler i naturskifer og annen naturstein som du limer rett opp
på veggen. Du setter enkelt opp en vegg i løpet av en dag.
Våre steinpaneler er laget av naturens eget
materiale, de er frostsikre og har lang levetid.
ART NR

Våre steinpaneler
Steinpanelene er ca 55 x 20 x 5 cm og bygger ca 6 cm inklusive
lim. De er håndhugde og varierer noe i tykkelse. Panelene er satt
i en seng av armert betong og sammensatt for hånd. BACstone
garanterer produktene for frostsikkerhet. Alle paneler tilbys også
i ferdige 90° løsninger, i formatet 20 x 20 - 20 x 30 cm som gir
muren ”det tunge uttrykket”. Quatro Norefjell, Quatro Dovre og
Quatro Voss blir også levert i sett til forblending av enkelt løpet pipe.
Steinpaneler/stein er et naturprodukt og fargeforskjeller samt noe
rust kan forekomme.

Q41513805
Q41513854

BACstone steinpaneler

Q41514217
Q41514225

Q41513797
Q41513847
Q41513821
Q41513888
Q41513813
Q41513862

Q41513839
Q41513904

Norefjell

Voss

Q41961042-T
Q41961042-F
Q41961038-F

Dovre

Hafjell

Granitt

Q41961038-T

Rondane

41961042-D
41961038N
41961023V

BESKRIVELSE
BACstone STEINPANELER
BACstone DOVRE
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone NOREFJELL
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone VOSS
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone HAFJELL
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone RONDANE
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone GRANITT
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 hjørne
BACstone DOBBELPANELER
BACstone QUATRO DOVRE
40 x 30 dobbelpanel trapp
BACstone QUATRO DOVRE
40 x 30 dobbelpanel forskyv
BACstone QUATRO NOREFJELL
40 x 30 dobbelpanel forskyv
BACstone QUATRO NOREFJELL
40 x 30 dobbelpanel trapp
BACstone PIPEPANELER
20 x 14 cm - DOVRE
20 x 14 cm - NOREFJELL
20 x 14 cm - VOSS

ENHET

4 stk
2 stk
4 stk
2 stk
4 stk
2 stk
4 stk
2 stk
4 stk
2 stk
4 stk
2 stk

2 stk
2 stk
2 stk
2 stk

8 stk
8 stk
8 stk
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NOTATER:
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BAC AQUAPRO
ILLUSTRASJON: ERIK KARLSEN
WWW.APRILKOMMUNIKASJON.NO
DATO: JUNI 2017

BAC AQUAPRO
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BAC SAFETY ITM FRONTPLATE
ILLUSTRASJON: ERIK KARLSEN
WWW.APRILKOMMUNIKASJON.NO
DATO: JUNI 2017

BAC AQUAPRO
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