
De cementgebonden plaat 
die geen nattigheid voelt
 

FERMACELL Powerpanel H2O
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De FERMACELL Power-
panel H2O is een nieuwe 
kijk op  vochtwerende 
wanden.

Technische gegevens

Brandklasse A1 volgens EN 13501-1

Maattoleranties (L, B) ± 1 mm

Diktetolerantie ± 0,5 mm

Vochtgehalte ca. 5%

Waterdamp-diffusieweerstandsgetal µ 56 volgens EN 12572

Warmtegeleidingscoëfficient λ10,tr 0,173 W/(mK) volgens EN 12664

Warmteweerstand R10,tr 0,07 (m2K)/W volgens EN 12664

Specifieke warmtecapaciteit c 1.000 J/(kgK)

Buigtreksterkte ca. 6,0 N/mm2

E-modulus buiging ca. 5.200 N/mm2

pH-waarde ca. 10
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FERMACELL Powerpanel H2O: 
droogbouw in natte ruimtes

De Powerpanel H2O van FERMACELL is een cementgebonden plaat die speciaal is ontwik-
keld voor toepassing in natte en extreem vochtige ruimtes. De sandwichstructuur van de 
plaat is aan beide zijden versterkt met een wapeningsgaas van glasvezels, waardoor de 
Powerpanel H2O stabiel en stootvast is. Tel daarbij de onbrandbaarheid en de uitstekende 
geluidwerende eigenschappen en het is duidelijk dat de Powerpanel H2O in combinatie met 
andere waterafstotende FERMACELL producten dé oplossing is voor niet-dragende binnen-
wanden en plafonds in vochtige of natte ruimtes.

Mogelijkheden met FERMACELL 

Powerpanel H2O

Met FERMACELL Powerpanel H2O 

kunnen zowel scheidings- als voorzet-

wanden worden gemaakt. Variatie in 

het aantal plaatlagen, profielbreedte, 

profielafstand en het al dan niet toe-

passen van minerale wol in de spouw 

zorgen ervoor dat de prestaties van de 

wand zich aanpassen aan de eisen in 

een project.

De FERMACELL Powerpanel H2O is 

geschikt voor onder meer badkamers, 

sauna’s en wasserijen. Kortom, alle 

ruimtes waarin de vochtbelasting hoog 

is. De Powerpanel H2O is daarnaast 

chloorbestendig waardoor deze ideaal 

is voor toepassing in onder andere 

zwembaden. Tevens kan de Powerpa-

nel H2O worden toegepast in ruimtes 

die vanwege de hygiëne regelmatig 

onder hoge druk moeten worden 

gereinigd, zoals openbare sanitaire 

ruimtes of operatiekamers.

Voordelen van het Powerpanel H2O-

systeem

¬  Vochtbestendig: de Powerpanel H2O 

is voor honderd procent bestand 

tegen water en schimmelvorming.

¬  Stabiliteit: de Powerpanel H2O plaat 

is aan beide zijden versterkt met 

wapeningsgaas van glasvezels.

¬  Flexibiliteit: Powerpanel H2O is 

leverbaar tot een hoogte van 3,00 

meter.

¬  Toepasbaarheid: met de Powerp-

anel H2O kunnen scheidings-, 

voorzetwanden én plafonds worden 

gemaakt.

¬  Snelheid: de Powerpanel H2O is met 

FERMACELL Powerpanel Snel-

bouwschroeven te monteren op een 

metalen of houten onderconstructie. 

Voor hout zijn ook hechtnieten te 

gebruiken.

¬  Gemak: de Powerpanel H2O voe-

gen en afdichtband zijn met hun 

gladde oppervlak meteen klaar voor 

verdere afwerking met bijvoorbeeld 

tegels.

¬  Altijd op maat: ondanks zijn sterkte 

laat de Powerpanel H2O zich gemak-

kelijk op maat maken.

De FERMACELL 
Powerpanel H2O 
is geschikt voor 
onder meer bad-
kamers, douches, 
sauna’s en was-
serijen - kortom, 
alle ruimtes 
waarin de vocht-
belasting hoog is.

H2O Powerpanel plaateigenschappen

Dikte 12,5 mm gewicht pallet

Afmeting 1.000 x 1.200 mm 50 stuks per pallet 774 kg

2.000 x 1.200 mm 30 stuks per pallet 965 kg

2.600 x 1.200 mm 30 stuks per pallet 1.220 kg

3.000 x 1.200 mm 30 stuks per pallet 1.400 kg

Gewicht 1.000 kg/m3 12,5 kg/m2
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Constructies

Constructie Wand-

dikte

Onder

constructie

FERMACELL Minerale 

wol

Maximale 

Wandhoogte 

(cm)

Geluid-

isolatie RW

Brandwerend-

heid

(mm) (UW/CW) (mm) (mm)/kg/m2  I*          II* (dB) (min)

100

125

75 x 0,6

100 x 0,6

1 x 12,5 mm

H2O elke kant

60/27 450          375

500          425

49 EI 30

(30 min.)

100

125

75 x 0,6

100 x 0,6

1 x 12,5 mm H2O en 1 x 

12,5 mm

gipsvezelplaten

60/27 450          375

500          425

51 EI 30

(30 min.)

110

135

75 x 0,6

100 x 0,6

1 x 12,5 mm H2O en

1 x 12,5 mm + 10 mm

gipsvezelplaten

60/27 450          375

500          425

56 EI 30

(30 min.)

125

150

75 x 0,6

100 x 0,6

2 x 12,5 mm H2O 60/27 550          500

650          575

57 EI 120

(120 min.)

125

150

75 x 0,6

 100 x 0,6

1 x 12,5 mm gipsve-

zelplaten + H2O elke 

kant

60/27 550          500

650          575

60 EI 120

(120 min.)

85

105

Hout 40 x 60

Hout 40 x 80

1 x 12,5 mm H2O elke 

kant

60/27 310          310

410          410

42 EI 60

(60 min.)

Powerpanel H2O: 
transport, opslag en bouwplaatsomstandigheden

Transport

FERMACELL Powerpanel H2O-pla-

ten worden doorgaans geleverd op 

pallets. De pallets kunnen horizon-

taal worden getransporteerd met 

vorkheftruck of palletwagen. Vervoer 

losse platen altijd verticaal en gebruik 

plaatdragers of handschoenen bij het 

dragen van platen.

Opslag

Powerpanel H2O-platen moeten 

horizontaal en op een vlakke onder-

grond worden opgeslagen; wanneer 

ze rechtop worden opgeslagen, kan 

plaatvervorming of beschadiging 

aan de zijkanten optreden. Houd bij 

stapeling van de platen rekening met 

het draagvermogen van de vloer. 

Opslag in de buitenlucht bij vochtige 

omstandigheden en vorst is mogelijk. 

Verwerk platen die gedurende korte 

tijd vochtig zijn geweest pas wanneer 

ze weer volledig droog zijn. 

Omstandigheden op de bouwplaats

Powerpanel H2O-platen zijn, net als 

andere materialen op de bouwplaats, 

onderhevig aan krimp en uitzetting 

door temperatuur en vochtigheid. 

Houd daarom bij het verwerken reke-

ning met de volgende punten.

¬  Verwerk de Powerpanel H2O bij een 

gemiddelde relatieve luchtvochtig-

heid < 80%.

¬  Verwarm de ruimte waarin de Po-

werpanel H2O wordt verwerkt niet te 

snel of met schokken.

¬  Verwerk de Powerpanel H2O pas na-

dat de platen zich hebben aangepast 

aan het klimaat in het vertrek.

¬  Verlijm de Powerpanel H2O bij een 

gemiddelde relatieve luchtvochtig-

heid ≤ 80%, een omgevingstempe-

ratuur ≥ 5ºC en een lijmtempera-

tuur ≥ 10ºC.

Bij constructies waarin zowel Powerpanel H2O- als FERMACELL Gipsvezelplaten worden toegepast, zijn de verwerkingsvoorschriften van de gipsvezel-

platen maatgevend. De consolelast bedraagt bij enkellaags wandconstructies met Powerpanel H2O 40 kg, bij twee lagen 50 kg, bij één hollewandplug. Op 

basis van DIN 4103, veiligheidsfactor 2 (aanwijzingen van de fabrikant voor de verwerking van de plug in acht nemen). 

De vermelde belastingswaarden kunnen bij elkaar worden opgeteld als de afstand tussen de pluggen ≥ 50 cm is. Bij kleinere plugafstanden moet per plug 

worden uitgegaan van 50% van de betreffende toelaatbare maximale belasting. De som van de afzonderlijke lasten mag bij wanden niet meer bedragen dan 

150 kg/m. De stabiliteit van de wand moet worden aangetoond bij hogere consolelasten.

*  Wandtoepassingsgebied I: ruimten waar weinig mensen samenkomen, zoals woningen, hotelkamers, kantoorruimten, ziekenkamers, soortgelijk gebruikte 

ruimten inclusief gangen. Wandtoepassingsgebied II: ruimten waar veel mensen samenkomen en scheidingswanden tussen ruimten met een hoogteverschil 

tussen de vloeren van ≥ 1,00 m. Zoals grote vergaderzalen, klaslokalen, collegezalen, tentoonstellings- en verkoopruimten en soortgelijke ruimten.
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Scheidingswanden  
met Powerpanel H2O

Onderconstructie

Gebruik voor scheidings- en voor-

zetwanden de Powerpanel H2O in 

combinatie met een metalen skelet 

van C- en U-profielen of een houten 

onderconstructie. Controleer of de 

onderconstructie geschikt is voor 

toepassing in desbetreffende ruimte. 

De hart-op-hart-afstand tussen de 

staanders bedraagt maximaal 600 

mm. 

Verwerking

De FERMACELL Powerpanel H2O 

laat zich gemakkelijk verwerken. De 

platen zijn gemakkelijk op maat te 

maken. Het handigst daarvoor is een 

gewone handcirkelzaag met diamant- 

of hardmetalen zaagblad. Hierbij is 

stofafzuiging aan te bevelen. Is die niet 

voorhanden, dan is de Powerpanel H2O 

ook te snijden met een gereedschaps-

mes: kerf de zichtkant in, breek de 

plaat en snijd vervolgens de glasve-

zelwapening aan de achterkant door. 

Het maken van rondingen en aanpas-

singen kan met een decoupeerzaag 

worden uitgevoerd.

Montage van de eerste plaat

Schroef bij een metalen onder-

constructie eerst de platen aan 

de open zijde van het C-profiel en 

werk vervolgens in dezelfde richting 

verder. Gebruik voor het vastzetten 

FERMACELL Powerpanel Snelbouw-

schroeven van 35 millimeter (voor-

boren is niet nodig). Houd bij een 

houten onderconstructie dezelfde 

volgorde aan en gebruik voor het 

vastzetten FERMACELL Powerpanel 

Snelbouwschroeven of hechtnieten. 

Zorg er steeds voor dat de schroeven 

of nieten net onder het oppervlak van 

de plaat liggen, minimaal 10 mil-

limeter van de rand. De schroeven 

mogen maximaal 250 mm uit elkaar 

bevestigd worden, voor hechtnieten 

geldt 200 mm. 

Breng na het monteren van de eerste 

Powerpanel H2O een lijmstreng van 3 

tot 4 millimeter dik aan in het midden 

van de zijkant van de plaat. Gebruik 

daarvoor de speciale FERMACELL 

Voegenlijm. Zorg er wel voor dat 

de zijkant van de plaat recht is (dat 

wil zeggen: onbewerkt of loodrecht 

gezaagd) en stofvrij. 
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De samengedrukte lijm-
voeg moet  0,5 tot 1 milli-
meter breed zijn.
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Horizontale naden

Eventuele horizontale naden hoeven 

niet te worden ondersteund met een 

horizontaal profiel in de ondercon-

structie. Let erop dat de horizontale 

naden van de platen minimaal 400 mm 

van elkaar verspringen. Gebruik ook 

voor de horizontale voegen Fermacell 

voegenlijm.

Montage van de volgende platen

De tweede FERMACELL plaat wordt 

aan de onderzijde aan een zijde 

ondersteund (zie tekening), zodat de 

plaatzijkanten elkaar aan de boven-

zijde raken en naar beneden een 

smalle wigvormige spleet tussen 

beide platen ontstaat. Om dit te kun-

nen doen, moet de lengte van de plaat 

ongeveer 10 millimeter korter zijn dan 

de hoogte van het vertrek. Bevestig 

de Powerpanel H2O ongeveer 60 mm 

onder de bovenzijde met een FERMA-

CELL Powerpanel Snelbouwschroef 

(3,9 x 35 mm) op het metalen C-pro-

fiel of met nieten op de houten regel. 

Wanneer de eenzijdige ondersteuning 

bij de vloer wordt verwijderd, drukt 

de tweede plaat zich door zijn eigen 

gewicht tegen de eerste, waardoor de 

lijm wordt samengedrukt. Zorg dat de 

Voegenlijm de voeg helemaal vult, dat 

wil zeggen: uit de voeg vloeit. Bevestig 

de volgende schroeven gelijkmatig van 

boven naar beneden, zodat de plaat 

spanningsvrij wordt gemonteerd. 

Zodra de overtollige lijm is uitgehard 

(24 tot 36 uur, afhankelijk van de rela-

tieve vochtigheid of temperatuur) kan 

deze het best met een FERMACELL 

lijmafsteekmes worden verwijderd.

Let op: 

¬  Een goede voeg is niet breder dan 1 

millimeter, maar de platen mogen 

ook niet helemaal tegen elkaar 

worden gedrukt. 

¬   Bij dubbele beplating moeten de 

naden van de verschillende plaat-

lagen meer dan 200 mm van elkaar 

verspringen. De lijmvoegtechniek 

wordt alleen toegepast bij de bui-

tenste laag. De eerste laag wordt 

stotend bevestigd. 

Het monteren van de platen kan des-

gewenst ook worden uitgevoerd met 

de platenwip. Ook bij deze montage-

techniek is het noodzakelijk dat de 

Powerpanel H2O voldoende aandruk-

kracht uitoefent op de voegenlijm. 

Bij montage met de platenwip wordt 

de plaat van het midden uit vastge-

schroefd.

Dilatatie

Houd bij het aanbrengen van dilata-

tievoegen in Powerpanel H2O-wanden 

rekening met de volgende punten:

¬  Pas dilatatievoegen toe op dezelfde 

plaats als dilataties in de ruwbouw.

¬  Zorg ervoor dat de afstand tussen 

dilatatievoegen niet groter is dan 8 

meter.
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Plafonds met Powerpanel H2O

Aandachtspunten

Gebruik voor plafonds de Powerpanel 

H2O in combinatie met een houten of 

metalen onderconstructie. De hart-

op-hart-afstand tussen de houten pro-

fielen is maximaal 500 millimeter, de 

afstand tussen FERMACELL Powerp-

anel Snelbouwschroeven is maximaal 

200 millimeter, de afstand tussen 

nieten maximaal 150 millimeter. 

Verder gelden dezelfde verwerkings-

voorschriften als bij de verwerking en 

montage van de Powerpanel H2O bij  

scheidings- en voorzetwanden.

Onderconstructies Toegestane overspanning in 

mm(1)  enkele beplating tot 

15 kg/m2

Profielen van plaatstaal

Basisprofiel CD 60 x 27 x 06 900

Draagprofiel CD 60 x 27 x 06 1000

Houten latten (breedte x hoogte) (mm x mm)

Basislat 48 x 24 700

direct bevestigd 50 x 30 850

60 x 40 1000

Basislat 30 x 50 (2) 1000

afgehangen 40 x 60 1200

Draaglat 48 x 24 700

50 x 30 850

60 x 40 1100
(1)  Als overspanning geldt bij basisprofielen of basislatten de 

afstand tussen de afhangers en bij draagprofielen of draaglat-

ten de hart-op-hart afstand van de basisprofielen of van de 

basislatten. Indien eisen aan de brandwerendheid worden 

gesteld, moet de overspanning eventueel kleiner zijn conform 

de betreffende technische informatie.

(2)  Alleen in combinatie met draaglatten van 50 mm breed en 30 

mm hoog.
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Het oppervlak van de Powerpanel H2O afwerken

Een Powerpanel H2O-wand zal door-

gaans worden afgewerkt met tegels. 

Vóór de wand kan worden betegeld, 

moeten eventuele naden in hoeken, 

tussen wand en vloer en tussen wan-

den onderling worden afgedicht. De 

speciale FERMACELL Afdichtband en 

FERMACELL Vloeibare folie zorgen 

voor eenvoudige, snelle en volledige 

afdichting. Bovendien kan over deze 

afdichtingmaterialen direct worden 

getegeld.

Powerpanel H2O en afdichtingen

Begin met het aanbrengen van 

FERMACELL Voorstrijk op het af te 

dichten oppervlak. Breng over naden 

in hoeken met een kwast FERMACELL 

Vloeibare folie aan. Druk over deze 

naden FERMACELL Afdichtband in 

de nog natte folielaag en behandel 

de band nogmaals met de Vloeibare 

folie. Bij toepassing in woningen kan 

worden volstaan met afdichten van de 

naden en eventueel het vloeropper-

vlak. Bij overige toepassingen brengt 

u een laag FERMACELL Vloeibare folie 

aan op het hele oppervlak. 

Gebruik voor het afdichten van leiding-

doorvoeren de speciale FERMACELL 

Wandmanchetten voor douche- en 

badkranen. Druk ook deze in de eerste 

nog vochtige laag FERMACELL Vloei-

bare folie, behandel ze er nogmaals 

mee. 

Komt de Powerpanel H2O-wand niet 

direct met water in aanraking en is 

deze niet betegeld, maar is de lucht-

vochtigheid in de ruimte wel hoog, 

werk dan de lijmvoegen en de beves-

tigingsmiddelen vlak af met FER-

MACELL Powerpanel Afwerkmortel. 

Eventueel kan de Powerpanel H2O 

worden voorzien van een volvlakse 

pleisterlaag met deze Powerpanel 

Afwerkmortel.

De Powerpanel H2O 
leent zich uitstekend 
om met tegels te 
worden afgewerkt.
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FERMACELL Powerpanel Afwerkmortel

Verbruik ca. 1,2 kg/m2 per mm laagdikte

Opslag 6 maanden, mits droog en vorstvrij

Verwerkingstemperatuur minimaal 5 ˚C

Verpakking zakken, 10 kg en 20 kg

FERMACELL Powerpanel Afwerkmortel

FERMACELL Powerpanel Afwerkmor-

tel is een kunststofversterkte ce-

mentgebonden fijne mortel waarmee 

ondergronden vlak kunnen worden 

afgewerkt. Daarmee is FERMACELL 

Powerpanel Afwerkmortel de ideale 

aanvulling op FERMACELL Powerpa-

nel H2O.Geschikt voor het wegwerken 

van schroefgaten, stootvoegen en on-

effenheden, zowel binnen als buiten. 

Powerpanel Afwerkmortel is eenvou-

dig in gebruik. Eenmaal gemengd met 

water heeft het een verwerkingstijd 

van 30 tot 60 minuten, afhankelijk van 

de dikte van het mengsel, de dikte van 

de opgebrachte laag en de tempera-

tuur. Zorg ervoor dat de ondergrond 

droog en stofvrij is. Behandel zuigende 

ondergronden voor met FERMACELL 

Voorstrijk. Echter alleen wanneer de 

laag afwerkmortel ≤ 4 millimeter dik 

wordt.

 

Bij volvlaks stukadoren van de 

FERMACELL Powerpanel H2O is het 

toepassen van wapeningsweefsel niet 

noodzakelijk.  Wanneer de FERMA-

CELL Powerpanel Afwerkmortel is 

uitgehard, kunnen eventuele onef-

fenheden eenvoudig worden wegge-

schuurd.

FERMACELL Power-
panel Afwerkmortel 
is de ideale aanvul-
ling op FERMACELL 
Powerpanel H2O.
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Wandaansluitingsdetails

(6) (5) (1) (3) (8) (2)
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(7)

(6)

(7)

(4)

(1)

(9)

(1)

(3)

(1)  FERMACELL Powerpanel 

H20 12,5 mm

(2) Lijmvoeg

(3) C-profiel

(4) U-profiel

(5) Isolatiemateriaal

(6) Cellenband

(7)  brandwerendheid

 < 30min elastische kit

 > 60 min brandwerende kit

(8)  FERMACELL Powerpanel 

Snelbouwschroeven

(9) Slagplug

(10) Cellenband

FERMACELL montagewand enkel beplaat met FERMACELL Powerpanel H20

FERMACELL montagewand dubbel beplaat met FERMACELL Powerpanel H20



Toebehoren voor FERMACELL 
Powerpanel H20-platen

FERMACELL Powerpanel Snelbouwschroeven 3,9 x 35 mm

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79120 4007548005531 Voor enkele beplating met FERMACELL Power-

panel, per verpakking van 500 stuks                   

   

ca. 20 stuks/m2 wandoppervlakte

FERMACELL Voegenlijm 310 ml

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79023 4007548001687 310 ml per koker ca. 20 ml/m1 naad

overdoos/25 kokers

FERMACELL Powerpanel Afwerkmortel

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79074 4007548005142 zakken 10 kg, pallet/100 zakken ca. 1,2 kg/m2 per mm laagdikte

79075 4007548005159 zakken 20 kg, pallet/50 zakken 

FERMACELL Afdichtingssysteem

FERMACELL Voorstrijk

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79066 4007548005111 fl es 1 kg      ca. 120-150 g/m2

79067 4007548005043 jerrycan 5 kg

Kunsthars dispersie zonder oplosmiddelen. Als voorbehandeling voor zuigende en 

sterk zuigende ondergronden voor FERMACELL vloeibare folie.

FERMACELL Afdichtband

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79069 4007548005067 5 m lang, 12 cm breed 1 m/m1 voeg

79070 4007548005043 50 m lang, 12 cm breed 

Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoe-

ken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.

FERMACELL Vloeibare folie

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79071 400 7548005081 emmer 5 kg ca. 800-1200 g/m2

79072 4007548005098 emmer 20 kg

Flexibele kunstharsdispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor het in ge-

bouwen waterdicht afdichten van verticale en horizontale oppervlakken.

Wandmanchet voor douche- en badkranen

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79068 4007548005104 2 stuks/pakket, VPE = 1 doos van 5 x 2 stuks 1 stuk per doorvoer

Elastische manchet voor het duurzaam afdichten van leidingdoorvoeren.

FERMACELL Flexibele tegellijm

Artikelnummer EAN-nummer Verbruik

79114 4007548005463 zak van 20 kg, pallet / 42 zakken, kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m2, 

kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m2, 

kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m2



Xella Droogbouw Systemen BV

Postbus 398

6600 AJ Wijchen

Telefoon (024) 649 51 11

Telefax (024) 649 51 26

Internet www.fermacell.nl

fermacell-nl@xella.com

Postbus 54

8790 Waregem

Telefoon (056) 727 180

Telefax (056) 727 180

Internet www.fermacell.be
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Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2006.

Vraag naar de nieuwste versie van deze brochure. Indien u

informatie mist in deze handleiding, neem dan contact op 

met Xella Droogbouw Systemen.


