
FERMACELL Vapor

De luchtdichtheid van de buitenwandconstructie van een 

woning is van groot belang met het oog op het verminderen 

van energieverbruik en het verkleinen van de gevolgen van 

eventuele bouwfouten. Daarom moeten de verschillende 

bouwdelen en de daarbij behorende bouwaansluitingen 

lucht- en winddicht worden uitgevoerd. Het aanbrengen  

van folie levert regelmatig problemen op: zonder goede 

overlapping of met beschadigingen.

Met standaard FERMACELL Gips-
vezelplaten creëert u al een lucht-
dichtheidslaag. De FERMACELL  
Vapor gaat nog een stap verder.  
Een speciaal op de achterzijde aan-
gebracht folie reduceert de damp-
doorlatendheid dusdanig, dat er  
geen aanvullende dampremmende 
folielaag in de buitenwandconstructie 
noodzakelijk is.

FERMACELL Vapor zorgt daarmee 
voor een kortere verwerkingstijd en 

voorkomt mogelijke onjuiste verwer-
king van losse folie. Beide aspecten 
leveren een besparing op tijdens en 
na de bouwfase. 

Uitstekende eigenschappen
De uitstekende eigenschappen van 
de originele FERMACELL Gipsvezel-
platen blijven in de Vapor-uitvoering 
behouden, zoals brandwerendheid, 
stootvastheid en geluidswerendheid. 
De plaat is ook prima toepasbaar  
in vochtige ruimtes. Een sd-waarde 

van › 3 m maakt FERMACELL Vapor 
geschikt voor binnenbekleding van 
alle houtbouwconstructies.

Met de aan de binnenzijde aan-
gebrachte FERMACELL Vapor zijn 
voorts alle mogelijke buitenwand-
constructies in de houtskeletbouw 
realiseerbaar. 

De afbeeldingen op de achterzijde 
tonen de verschillende buitenwand-
varianten.



Een direct beplankte  
buitenwandconstructie 

FERMACELL Vapor
Isolatielaag

Geschikte buitenplaat zoals de  
FERMACELL Powerpanel HD

Stuclaag 

Een wand met ruimte  
voor de technische installatie

FERMACELL Gipsvezelplaat
Ruimte voor technische installatie

FERMACELL Vapor
Isolatielaag

Geschikte buitenplaat zoals  
de FERMACELL Powerpanel HD

Stuclaag 
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Productspecificaties

Waterdampdiffusie equivalent 
luchtdichtheid Sd-waarde  › 3 m
Warmtegeleiding 0,32 W/mK
Soortelijke warmtecapaciteit c  1,1 kJ/kgK
 
Plaatdikte 12,5 mm 15 mm
Afmeting 1249 x 2750 mm 1249 x 2750 mm
Aantal per pallet 40 stuks 35 stuks
Gewicht/m2 15 kg 18 kg
M2 per pallet 137,39 m2 120,22 m2


