
En gipsbaserad vindskyddsskiva för externt 
bruk med Sintef och SP-certifiering

Weather 
Defence



Weather Defence
En gipsbaserad vindskyddsskiva för
externt bruk med Sintef och SP-Certifiering

SINIAT ÄR EN LEDANDE LEVERANTÖR AV INNOVATIVA GIPSSKIVESYSTEM 
OCH GIPSSKIVELÖSNINGAR TILL DEN EUROPEISKA BYGGBRANSCHEN. 
SINIAT ÄR EN DEL AV ETEX GRUPPEN.

Weather Defence

Siniat Weather Defence skivan är den 

första gipsbaserade vindskyddsskivan 

på den Svenska marknaden med SP-

certifiering. Mycket goda prestanda 

genom hela väggen kan uppnås i 

kombination med SINIAT-skivor för att 

klä stommen på insidan. Gipskärnan 

säkerställer utmärkta brandegenskaper 

och effektiv ljudisolering, inifrån och 

ut samt utifrån och in, för att ge säkra, 

komfortabla byggnader enligt gällande 

byggnormer. Siniat Weather Defence 

skivan är fullständigt återvinningsbar. 

Weather Defence kan kombineras med 

många olika fasadbeklädnader, t.ex. 

isolerade fasadsystem där skivan är 

ett perfekt underlag för isolering och i 

fasadsystem eller murverksbeklädnader 

där den fungerar som ett 

vattenavvisande barriärskikt.

Fördelar med 
Weather Defence

•  100% mögelresistent och en

extremt låg vattenupptagning.

•  ”Skär och bryt” inga elektriska

skärvertyg behövs

•  Låg vikt och med en strukturerad

yta gör skivorna lätta att hantera.

•  Lätt att skära till på plats och snabb

montering, vilket bidrar till ett

kostnadseffektivt projekt

•  Lätt att täta för fullständigt lufttäta

konstruktioner

•  Kontrasterande färg på skivan,

vilket gör det lätt att utföra

inspektion.

•  Installerad Weather Defence skiva

kan lämnas exponerad på fasaden i

upp till 12 månader.
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M +46(0)738 661 779

Technical Manager Nordics
 M +45(0)20 808 272

info@siniat.se  www.siniat.se

Weather Defence som 
system

Monteringen är väldigt snabb och 

effektiv vilket gör att byggtiden kortas 

ned avsevärt. När byggnaden är 

väderskyddad kan man påbörja 

inredningsarbetet tidigare och utföra 

det parallellt med yttre arbeten. 

Weather Defence har specialdesignade 

skruvar med korrosionsklass C4, 

skarvtejp och fogmassa.

Mått

Längd: 2700 mm

Bredd: 900/1200 mm

Tjocklek: 9,5 mm

Vikt: 8,5 kg/m2




