
Tänk nytt och innovativt.
Bygg ansvarsfullt och ekonomiskt.

Ecoboards

Ecoboards är en serie grönt byggmaterial med avancerad teknik och 
funktion. Här finner du ett brett sortiment av funktionella byggskivor 
för olika ändamål, både utvändigt och invändigt. Allt från bygg- och 
konstruktions- dekor- och fasadskivor till våtrumsskivor och  
avancerade brandskivor.

Order & Support
info@wekla.com
+46 31 788 49 00

www.wekla.comWekla AB
Fabriksgatan 38
S-412 51 Göteborg, Sweden

LIVING OF SCANDINAVIA
EcoBoards

- Miljö Teknik Funktion

INVÄNDIGT 
Byggskivor, konstruktionsskivor, våtrumsskivor, ytbehandlade dekorskivor 
för alla användningsområden och funktioner.

Skivorna är indelade efter funktionalitet och finns huvudsakligen tre olika 
sorters material: Magnesiumoxid, Kalciumsilikat, Fibercement.

• Våtrumsskiva godkänd för säkra våtrum av BKR och GVK.
• Konstruktionsskiva, för innerväggar. Kan enkelt målas och tapeseras.
• Interiörskivor för invändig beklädnad.

 - Naturgenomfärgade, grå, röd, gul, grön, coffe, vit
 - Ytbehandlad i valfri kulör för högsta finish.

UTVÄNDIGT 
Byggskivor, Konstruktionsskivor, Fasadskivor både obehandlade och ytbe-
handlade för alla användningsområden och funktioner.

Skivorna är indelade utifrån bästa funktionalitet och finns huvudsakligen tre 
olika sorters material: Magnesiumoxid, Kalciumsilikat, Fibercement.

• Vindskiva GreenEcoboard 8 el 10 mm som är både fukt och brandsäker.
• Putsbärare.
• Fasadskiva väderbeständiga, underhållsfria, slagtåliga och brandsäkra.

- Naturgenomfärgade, grå, röd, gul, grön, coffe, vit.
- Ytbehandlade i valfri special lackerat utförande för bästa väder-
beständighet och högsta finish.

BRANDSKIVOR
För både brandisolering och ytskikt. Skivorna är i stort sett obrännbara A1. 
Konceptet bygger på att en enda skiva kan ersätta två eller tre lager, vilket 
bidrar till att göra skivan både snabb och enkel att montera.

Bästa brandklassning för såväl vägg, schakt, pelare, stålkonstruktioner, 
brandcellsindelning, ytskikt mm. 

• GreenEcoboard E=60 I=120
• Protectpan specifikt utformad för högsta brandisolering.

Gemensamt för Wekla EcoBoards är 
”en skiva istället för två eller tre lager”. 
Skivorna är i stort sett obrännbara.

Miljövänliga
Brandsäkra
Formstabila
Kan ej mögla
Vatten & fuktsäkra
Står emot temperaturväxlingar och 
skadeinsekter
Termiskt isolerande
Slagtåliga
Klarar 40 kg i vertikal kraft



Utvändigt stomskydd för energieffektiva hus

För alla stommar och fasadbeklädnader
Enertex kan användas för alla typer av lättregelstommar, oavsett fasad-
beklädnad. På Ecoboards och andra massiva fukttåliga stommar använ-
ds stomskyddet främst för att säkerställa en effektiv fukt- och luftspärr 
vid öppningar, genomföringar och anslutningar.  

Lätt att applicera
Enertex är lätt att applicera med pensel, roller eller spruta – och du ser 
direkt om skyddet applicerats korrekt. Ett enkelt och effektivt väder-
skydd för stombeklädnaden, även under byggtiden.

Vid speciellt utsatta platser som tex fönster, hörn, genomföringar mm.
Skyddet kan ökas med en Enertex väv för bättre hållfasthet.

Enertex är ett nytt stomskyddskoncept som tillsammans med GreenEcoBoard enkelt appliceras på utsidan av 
stommen och skapar en stombeklädnad som ger en vatten –och lufttät konstruktion. Speciellt utsatta ställen 
som fönster, plåt-anslutningar, dörrar, balkonger och liknande skyddas effektivt mot fuktläckage. 

I korthet skulle man kunna utrycka det som ett 
”gore-tex” skydd för huset.
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EnerTex

LIVING OF SCANDINAVIA

Fuktsäkert
Lufttätt
Enkelt
Energieffektivt 
Ekonomiskt
För alla typer av  
fasadlösningar

EnerTex

A

- Miljö Teknik Funktion

Återförsäljare


