De bouw- en tegelelementen van Qboard®
Snel. Eenvoudig. Zelfdoen. Voor de inrichting of renovatie van uw badkamer.

De Qboard® bouw- en tegelelementen –
perfect afgestemd op uw behoefte.

Board-Fix

Het barrièrevrije douche-element Qboard® liquid
is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
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Met het vormbare bouw- en tegelelement
Qboard® qreative realiseert u elke gewenste
ronding.

Qboard® qladd is het prefab element met in de
hoogte verstelbare poten voor de eenvoudige
ombouw van badkuipen.

Het bouw- en tegelelement Qboard® basiq is
het basiselement voor gebruik in de wand of
vloer. Met dit bouw- en tegelelement kunt u
o.a. ook wastafels en zitbanken geheel volgens
uw ideeën creëren.

Qboard® qorner is het perfecte hoekelement
voor de snelle ombouw van buizen en leidingen.

De speciale lijm Board-Fix is perfect geschikt
voor het verlijmen van alle Qboard® elementen,
voor een eenvoudige en snelle montage.
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Wand
en
vloer
Makkelijk te verwerken
Direct betegel-, plamuuren bepleisterbaar

Met de bouw- en tegelelementen van Qboard® bieden wij
Waterafstotend
Gering gewicht
ca. 3-6 kg/m2
Uitstekende thermisch isolerende eigenschappen
ʎD=0,034 W/(m·K)
Hoge druksterkte
> 250 kN/m2
Voor ruimtes met een hoge vochtbelasting
(belastingsklasse A1 en A2)
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u maximale speelruimte voor de inrichting of renovatie
van uw badkamer. Qboard® bouw- en tegelelementen
kunt u op nagenoeg elke ondergrond gebruiken: op
oude tegelbekledingen, op hechtende of niet-hechtende
ondergronden, op extreem oneffen wanden. Qboard®
is warmte-isolerend, makkelijk te snijden, watervast en
zeer duurzaam. Door de beschikbaarheid van diverse
materiaaldiktes en de eenvoudige verwerking is met
Qboard® (bijna) alles mogelijk.
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Wand en vloer –

Creëer perfecte ondergronden
met Qboard® basiq
Met Qboard® basiq maakt u schone en effen wandoppervlakken,
isoleert u bovendien de ruimte en beschermt u het metselwerk
duurzaam tegen vocht. Bij oneffen wanden, gebarsten of niethechtende ondergronden adviseren wij Qboard® basiq met een
dikte van ten minste 20 mm.

De unieke oppervlaktestructuur vormt een ideaal
hechtende ondergrond. Qboard® is direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.
De schuimkern van het bouw- en tegelelement is
bijzonder warmte-isolerend, ʎ = 0,034 W/(m · K)

Bij oneffen wanden dient u het bouw- en tegelelement eerst op
enkele punten te bevestigen. Voor de bevestiging gebruikt u tegelof flexibele lijm. De plaatsing van de bevestigingspunten vindt
u op pagina 42.

Breng het bouw- en tegelelement Qboard® basiq zo op de wand aan,
dat u voor de verdere bewerking een effen, loodrechte en één lijn
vormende ondergrond verkrijgt.

Zodra de mortelklompen uitgehard zijn, boort u gaten om het bouwen tegelelement later met Qboard® inslagpennen te bevestigen.

Afsluitend moet u alle voegen tussen de bouw- en tegelelementen
met Qboard® wapeningsband afplakken en met tegellijm plamuren.
Voor natte plaatsen (bijv. de douche) gebruikt u Qboard®
afdichtingsband.

Qboard® basiq | Isolatierozet | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Wand en vloer –

Bekleden van regelwerk
met Qboard® basiq
Regelwerkconstructies zijn nog altijd een klassieker in de
binnenafbouw. Zowel tegen de wand als vrijstaand bieden
de holle ruimtes van de regelwerkconstructies plaats voor

Voor metalen regelwerk dient u zelfborende plaatschroeven te gebruiken, voor houten regelwerk kunt u gewone
universele schroeven gebruiken.

waterleidingen en aansluitingen. Tegelijkertijd zijn ze stabiele
dragers voor de montage van douchekranen en leidingen. Zo
kunnen douches ook vrij in de ruimte worden geplaatst, omdat
de ruimte voor de aansluitingen al in het systeem kan worden
geïntegreerd.

Bevestig de Qboard® bouw- en tegelelementen met geschikte
schroeven en Qboard® isolatierozetten op het metalen of
houten regelwerk.

Waar u de bevestigingspunten het beste plaatst, tonen wij u op
pagina 42.

Voor de stootvoegen gebruikt u Qboard® wapeningsband, die u
vervolgens plamuurt.

Dicht stootvoegen op natte plaatsen (bijv. de douche) met
Qboard® afdichtingsband af.

Qboard® basiq | Isolatierozet | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Wand en vloer –

Snel en eenvoudig niet dragende
scheidingswanden maken –
met Qboard® basiq en H- en U-profielen
Het productprogramma van Qboard® is veelzijdig. Met
scheidingswanden kunt u uw badkamer eenvoudig indelen zoals
en waar u het wilt. Hetzij als privacyscherm of douchewand,

Voor een betere stabiliteit kan boven aan de scheidingswand een aanvullende, onopvallende bevestigingsstang
worden gemonteerd.

Qboard® is overal bruikbaar en beschermt uw ruimtes duurzaam
tegen vocht.

Bevestig eerst twee Qboard® U-profielen met gewone universele
schroeven aan de wand.

Breng op een langs- en dwarszijde van het eerste Qboard® basiq
bouw- en tegelelement een streep Board-Fix aan. Plak het bouwen tegelelement vervolgens tegen de wand en vloer.

Plak met Board-Fix twee H-profielen op de zijkant van het bouwen tegelelement. Schroef een U-profiel in de vloer, om het volgende
bouw- en tegelelement te stabiliseren.

Breng op een langs- en dwarszijde van het volgende bouw- en
tegelelement een streep Board-Fix aan. Plaats het bouw- en
tegelelement vervolgens in het profiel.

Qboard® basiq nf | H- en U-profielen | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Wand en vloer –

Realiseer uw wanden geheel volgens uw
wensen, met Qboard® basiq reno
Qboard® basiq reno is een speciaal bouw- en tegelelement,

Bovendien is Qboard® basiq reno robuust en stootvast, zodat

dat u veel vrijheid biedt bij de vormgeving van uw wanden. Het

uw wanden effen en mooi blijven – ook als het er al eens wat

glasvlies met versterkte, gemodificeerde mortellaag is zeer glad

heviger aan toegaat, bijv. in de kinderkamer.

en effen, zodat ook zijden behang en fijne pleister moeiteloos
kunnen worden aangebracht. De geïntegreerde plamuurrand
heeft twee voordelen: u hoeft niet de volledige elementen,
maar slechts de overgangen te plamuren en deze zijn daarna

Qboard® basiq reno is op nagenoeg alle ondergronden
bruikbaar. De geïntegreerde plamuurrand maakt een nog
snellere en eenvoudigere verwerking mogelijk.

naadloos en onzichtbaar.

Breng het bouw- en tegelelement Qboard® basiq reno met een
tegel- of flexibele lijm op de wand aan en richt het vervolgens uit.

Egaliseer alle voegen tussen de elementen met behulp van een
geschikte voegband en gipsplamuur.

Vul de plamuurrand volledig op met gipsplamuur en strijk dit
vervolgens glad.

Werk het oppervlak daarna naar wens af, bijv. met behang, verf,
tegels, pleister, decoratiepanelen of plamuur.

Qboard® basiq reno
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Wand en vloer –

Creëer de ideale ondergrond voor uw nieuwe
vloerafwerking, met Qboard® basiq
Zandcement, beton, hout of oude tegels – Qboard® basiq is al
met een dikte van 10 mm ook op de vloer de perfecte drager
voor een nieuwe afwerking. Uiteraard kan Qboard® ook in
combinatie met een vloerverwarming worden gebruikt.

Elektrische vloerverwarmingen kunnen direct op het
bouw- en tegelelement worden geïnstalleerd en geplamuurd. Door de goede warmte-isolatie wordt verhinderd
dat warmte naar onderen wordt afgegeven. Qboard® is
tot 75 °C temperatuurbestendig.
De tegelgrootte op de vloeren moet ten minste 10 x 10
cm bedragen, de tegeldikte ten minste 7 mm.

Toepassing op een houten vloer

De ondergrond moet schoon zijn, voldoende draag- en hechtvermogen hebben en moet indien nodig eerst met een geschikt
voorstrijkmiddel worden behandeld. Breng vervolgens met een
getande spaan op het volledige oppervlak tegel- of flexibele aan.

Daarna moet u Qboard® basiq licht heen en weer schuiven, om de
elementen goed in de lijm in te bedden.

Gebruik Qboard® wapeningsband om alle voegen tussen de bouw- en
tegelelementen te plamuren. Op natte plaatsen (bijv. de douche)
dient u Qboard® afdichtingsband te gebruiken.

Na het uitharden van de tegellijm kunt u met het leggen van de
tegels beginnen.

Toepassing op een minerale ondergrond
Qboard® basiq | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Wand en vloer –

Wand en vloer –

Verberg leidingen
met Qboard® qorner

Verberg wcwandelementen
met Qboard® quick

Het afdekken van leidingen met traditionele materialen kost
tijd, maakt vuil en vormt amper een perfecte en belastbare
ondergrond voor tegels. Met Qboard® qorner voorziet u

Met Qboard® quick kunt u wc-wandelementen snel en eenvoudig

leidingen snel en schoon van een ombouw. Qboard® qorner

van een ombouw voorzien. Hierbij dient u er wel rekening mee

is in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Voor de perfecte

te houden dat Qboard® quick slechts een ombouwelement is.

afwerking van dunne waterleidingen tot dikke afvoerpijpen.

De belastingen van de wc moeten door het stalen frame van het
wc-wandelement worden gedragen.

Snijd Qboard® qorner op de gewenste lengte af. Bij het zagen met
een handzaag of elektrische decoupeerzaag is een fijne vertanding
(≥ 9 tpi) aan te bevelen.

U kunt Qboard® qorner zowel verticaal als horizontaal monteren.

Kort Qboard® quick op de passende lengte af. Zaag vervolgens de
uitsparing voor de bedieningsplaat uit.

Qboard® quick kunt u met zelfborende plaatschroeven en Qboard®
isolatierozetten op het stalen frame van het wc-wandelement
monteren.

Voor de montage worden Qboard® bevestigingsankers op een
afstand van max. 80 cm in het hoekelement gestoken en
vastgeschroefd.

Desgewenst kunt u Qboard® qorner ook met Board-Fix bevestigen.

Snijd vervolgens de zijelementen op maat en bevestig deze met
Board-Fix.

Tot slot moet u de stootvoegen en randen met Qboard®
wapeningsband plamuren.

Qboard® qorner | Board-Fix | Wapeningsband | Bevestigingsankers
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Qboard® quick | Board-Fix | Wapeningsband
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Individuele
badkamer
meubelen
Qboard® is meer dan alleen maar een wandbekleding
of een ondergrond voor tegels of pleister. Met Qboard®
bouwt u heel eenvoudig zelf uw badkamermeubelen –
zonder complexe onderconstructies. De Qboard® basiq
bouw- en tegelelementen in de diktes 30, 40, 50 en
80 mm zijn optimaal geschikt voor de bouw van uw
individuele badkamermeubelen. Wastafel, zitmeubel,
rek, legborden – laat uw creativiteit de vrije loop. Realiseer
uw badkamer geheel volgens uw eigen behoeften en
ideeën, met slechts één materiaal en zonder veel moeite.
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Individuele badkamermeubelen –

Individuele badkamermeubelen –

Creëer uw individuele
wastafel met
Qboard® basiq

Geef uw badkamermeubelen vorm met
Qboard® qreative

Uw individuele wastafel met of zonder legborden maakt u met

Met het vormbare bouw- en tegelelement Qboard® qreative

Qboard® basiq. Om u het complexe op maat zagen van tegels

creëert u individuele badkamermeubelen zoals ligstoelen en

te besparen, dient u eerst de tegels te kiezen en op basis daarvan

zitbanken. Voor aangename warmte kunnen direct op Qboard®

de afmetingen van de wastafel te bepalen.

qreative elektrische verwarmingsmatten worden geïnstalleerd.
Houd er wel rekening mee dat de temperatuur van de
verwarmingsmat niet meer dan 75 °C mag bedragen.

Snijd Qboard® basiq met een materiaaldikte van 50 mm op de
gewenste maat. Gebruik Board-Fix om de op maat gesneden
elementen met elkaar te verbinden.

Om het geheel te stabiliseren, kunt u de zijdelen aanvullend vastschroeven. Hiervoor adviseren wij u gewone universele schroeven
(6 x 120 mm). De schroefkoppen moeten gelijk met het oppervlak
liggen.

Qboard® qreative is aan één zijde voorzien van dwarse groeven. Hierdoor kunt u ronde vormen met een buitenstraal vanaf
120 mm maken.

Voor een ligstoel dient u eerst met Qboard® basiq van 50 mm dik
een onderconstructie te bouwen. Breng vervolgens op de randen
een streep Board-Fix aan.

Plak en schroef het bovenblad van de wastafel vast zoals hierboven
beschreven.

Nadat u de voegen en randen met Qboard® wapeningsband hebt
afgeplakt, kunt u de wastafel betegelen of plamuren en de waskom
inbouwen.

Plak Qboard® qreative met de gegroefde zijde naar beneden op de
onderconstructie. Voor een aanvullende bevestiging kunt u gewone
universele schroeven (6 x 120 mm) gebruiken.

Met Qboard® qreative kunt u natuurlijk ook talrijke andere vormen
realiseren, bijv. golvende structuren of concave of convexe bochten.
Hiervoor hebt u slechts een vormgegeven onderconstructie nodig.

Qboard® basiq | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband

20

Qboard® qreative | Qboard® basiq | Board-Fix
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Individuele badkamermeubelen –

Bouw uw individuele zitbank
met Qboard® qreative
Met Qboard® qreative creëert u uw badkamermeubelen geheel
volgens uw eigen ideeën. Ontwerp zittingen en legborden met
organische en vloeiende vormen. Zonder metselen, gewoon op
maat snijden. De clou: badkamermeubelen van Qboard® zijn
bestand tegen water en vocht.

Bij inwendige rondingen wordt aanbevolen om Qboard®
qreative met de gegroefde zijde naar boven op te plakken.
De open groeven moeten dan met een wapeningsband en
tegellijm worden dichtgeplamuurd.
Op natte plaatsen (bijv. de douche) moet de complete
zitting vóór het betegelen worden behandeld met een
geschikte vloeibare hechtende afdichting.

Maak voor de zitbank eerst een onderconstructie van Qboard® basiq
van 50 mm dik. De onderdelen moeten exact even groot zijn, zodat
de zitting op alle elementen goed vastligt en geen holle plaatsen
ontstaan.

Bevestig de uitgezaagde elementen op een afstand van ca. 40 cm
met Board-Fix aan de muur en vloer.

Plak Qboard® qreative met de gegroefde zijde naar beneden met
Board-Fix op de onderconstructie. Voor binnenstralen wordt het
bouw- en tegelelement omgedraaid, zodat de gegroefde zijde naar
boven ligt.

Bevestig Qboard® qreative aanvullend met gewone universele
schroeven (6 x 140 mm) op de onderconstructie. Ook hier moet u
alle stootvoegen en randen met Qboard® wapeningsband plamuren.

Qboard® basiq | Qboard® qreative | Board-Fix | Afdichtingsband
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Individuele badkamermeubelen –

Individuele badkamermeubelen –

Bouw een stijlvol
verzonken bad
met Qboard® basiq

Plaats supersnel
uw badombouw
met Qboard® Qladd

Met Qboard® kunt u een verzonken bad volgens uw eigen ideeën

Het prefab element Qboard® qladd biedt u de snelste en

bouwen en uw badkamer in een wellnessruimte veranderen.

schoonste mogelijkheid om uw badkuip van een ombouw te

Hier tonen wij u hoe u dat doet.

voorzien. Ook de realisering van extra verhogingen, zittreden en
opstapjes rond het bad is met Qboard® zonder meer mogelijk.

Bouw eerst een raamconstructie van de gewenste afmetingen voor de
verhoging rond uw badkuip. Gebruik hiervoor Qboard® basiq van 50
mm dik. Plak de afzonderlijke elementen met Board-Fix aan
elkaar vast.

Om de onderconstructie te stabiliseren, dient u op een afstand van
ca. 40 cm steunwanden aan het raamwerk en de vloer aan te brengen.
Gebruik Board-Fix om de onderdelen aan elkaar en aan de vloer te
bevestigen.

Snijd Qboard® qladd op de passende hoogte en lengte en breng op
de langs- en dwarszijde Board-Fix aan.

Plaats de elementen onder de badrand en richt ze uit. Met de hoogteverstelbare poten kunt u bij de inbouw oneffenheden tot 10 cm in het
ruwe beton of de ondervloer probleemloos compenseren.

Snijd de benodigde badvorm uit de afdekking en monteer deze met
Board-Fix op de draagconstructie.

Tot slot moet u de zichtbare randen en alle voegen tussen de
elementen met wapenings- of afdichtingsband plamuren. Daarna
kunt u de badkuip inbouwen en direct met het betegelen beginnen.

Schroef de hoogtecompensatie van de poten met een steeksleutel
of pijptang uit, tot Qboard® qladd goed onder de badrand vastzit.

Wanneer de zichtbare randen en alle voegen tussen de elementen
met Qboard® wapeningsband zijn dichtgeplamuurd, kan Qboard®
qladd direct worden betegeld.

Qboard® basiq | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Qboard® qladd | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband
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Barrièrevrije
douches

Hoge druksterkte
> 250 kN/m2
Direct betegelbaar

Goed design kent geen barrières. De Qboard® liquid
douche-elementen zijn veelzijdig en passen zich

Barrièrevrij

probleemloos aan uw ruimtelijke situatie aan. Naast
de rechthoekige uitvoering is op aanvraag ook elke

Waterafstotend

andere vorm verkrijgbaar. Nooit eerder was het voor u
zo eenvoudig om een barrièrevrije douche te maken en

Rolstoeltoegankelijk

volledig aan uw eigen behoeften aan te passen. Met de
douche-elementen van Qboard® liquid hebt u maximale

Geringe opbouwhoogte
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vrijheid bij het realiseren van uw droomdouche.
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Barrièrevrije douches –

Bouw een barrièrevrije douche
met Qboard® liquid
Qboard® liquid douche-elementen combineren design en
functionaliteit. Alle elementen kunnen direct na de montage
worden betegeld. De onderdelen hebben een ingewerkt
afschot, zodat het water optimaal kan wegstromen. Samen met

Doordat de elementen gelijkliggen met de vloer biedt
de serie Qboard® liquid enorm veel creatieve mogelijkheden. Naast de standaardvormen zijn er ook talrijke speciale vormen, voor nog meer vrijheid op het
gebied van barrièrevrije douches.

Qboard® bouw- en tegelelementen kunnen ze heel eenvoudig
tot een complete douche worden vervolledigd. Ook individuele
inrichtingselementen zoals nissen, legborden en zittingen kunt
u met Qboard® eenvoudig, schoon en snel realiseren.

Sluit de afvoer op de afvoerpijp aan en richt hem in de hoogte uit.

Vul de uitsparing in de ondervloer op met een cementgebonden
uitvlakmortel en strijk deze op de juiste hoogte glad.

Smeer de onderkant van het douche-element volledig met lijm in
en plak het douche-element op de uitgeharde uitvlakmortel.
Gebruik hiervoor een tegel- of flexibele lijm.

Dicht alle voegen met Qboard® afdichtingsband af.

Qboard® liquid | Afdichtingsset | Afvoerset
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Barrièrevrije douches –

Fraaie lengteafvoer
met Qboard® liquid line
Qboard® liquid line maak douchen extra prettig. Met het
barrièrevrije, betegelbare douche-element met een elegante
afvoergoot van geborsteld roestvrij staal ziet uw douchevloer
er bijzonder stijlvol uit. Dankzij het eenzijdige afschot zijn ook
grootformaattegels zonder holle voegen mogelijk.

Het bijzondere is dat men kan kiezen: ofwel blijft de
goot zichtbaar met een stijlvol rooster van geborsteld rvs, ofwel wordt het rooster omgedraaid en
betegeld.
Afkortbaar op elke gewenste lengte.

Sluit de afvoer op de afvoerpijp aan en richt deze op de juiste
hoogte uit.

Vul de uitsparing in de ondervloer op met een cementgebonden
uitvlakmortel en strijk deze op de juiste hoogte glad. Qboard®
liquid line kan op elke gewenste lengte worden afgekort.

Smeer de onderkant van Qboard® liquid line volledig in met een
tegel- of flexibele lijm en plak hem vervolgens op de uitgeharde
uitvlakmortel.

Dicht daarna alle voegen af met Qboard® afdichtingsband.

Qboard® liquid line | Afdichtingsset | Afvoerset
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Producten en toebehoren –

Producten en toebehoren –

Qboard® basiq. Biedt u grenzeloze creatieve

Qboard® basiq reno. Speciaal bouw- en tegelelement

mogelijkheden. Voor wanden, vloeren, badombouwen

voor behang, verf, tegels, plamuur, pleister of decoratie-

of meubelconstructies. Met Qboard® basiq is niets

panelen. Ook een combinatie van behang, verf en tegels

onmogelijk en alles toegestaan. Direct betegel-,

op hetzelfde element is probleemloos mogelijk.

plamuur- en bepleisterbaar.

In de diktes 30, 40, 50 en 80 mm is Qboard®
basiq uitstekend geschikt voor de bouw van
badkamermeubelen.

Lengte

Breedte Dikte
(mm)

(mm)

Art.nr.

EAN

1200

600

4
6
10
12,5
20
30
40
50
80
10
12,5
20
30
40
50
80

4507385
4507386
4507387
4507388
4507389
4507390
4507391
4507360
4507361
4507362
4507363
4507364
4507365
4507366
4507367
4507368

4025345064988
4025345064995
4025345065008
4025345065015
4025345065022
4025345065039
4025345065046
4025345064698
4025345064704
4025345064711
4025345064728
4025345064735
4025345064742
4025345064759
4025345064766
4025345064773

(mm)

2600

600

Qboard® basiq reno is op nagenoeg alle
ondergronden bruikbaar. De geïntegreerde
plamuurrand maakt een nog snellere en
eenvoudigere verwerking mogelijk.

Lengte

Breedte Dikte
(mm)

(mm)

Art.nr.

EAN

1200
1200
2600
2600

600
600
600
600

12,5
20
12,5
20

4514780
4514781
4513082
4514762

4025345110746
4025345110753
4025345102321
4025345110517

(mm)

Qboard® basiq nf. Het bouw- en tegelelement met
mes- en groefsysteem voor eenvoudige en stabiele
voegen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Qboard® basiq nf incl. 2 veren in de
afmeting 1300 x 37 x 6 mm.
basiq nf-2
Lengte

Afmetingen

Dikte

Art.nr.

2600

600

50

4511928 4025345096217

(mm)

(mm)

(mm)

EAN

basiq nf-3

Leveringsomvang
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Weetje

Tip

Lengte

Afmetingen

Dikte

Art.nr.

2600

600

50

4511929 4025345096224

(mm)

(mm)

(mm)

EAN
Tip

Weetje

Leveringsomvang
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Producten en toebehoren –

Producten en toebehoren –

Qboard® qreative. Het vormbare bouw- en

Qboard® qladd. De eenvoudige en snelle oplossing om

tegelelement is af fabriek al van groeven voorzien en

badkuipen van een ombouw te voorzien. De in de

biedt zo de mogelijkheid om ronde vormen te maken.

hoogte verstelbare poten zorgen voor een perfecte

Bochten, golven of halfronde oplossingen – Qboard®

bevestiging, ook op oneffen ondergronden. Compact,

qreative geeft uw ideeën voldoende speelruimte.

superlicht en direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Lengte

Breedte Dikte
(mm)

(mm)

Art.nr.

EAN

1300

600

30

4507409

4025345072747

(mm)

Met Qboard® qreative kunnen bijv. afgeronde
scheidingswanden of zitbanken heel
eenvoudig worden gemaakt.

1 Qboard® qladd element
incl. in de hoogte verstelbare poten

(met dwars groeven)

Qboard® qreative is aan één zijde
gegroefd en heeft een buigdiameter
van 24 cm.

Lengte

Afmetingen

Dikte Art.nr.

EAN

1800
800

600
600

30
30

4025345065541
4025345065534

(mm)

(mm)

(mm)

4507462
4507461

Qboard® qorner. Voor duidelijke randen en schone

Qboard® quick. De montageset om wc-elementen van

hoeken. Qboard® qorner verbergt leidingen en buizen.

een ombouw te voorzien. 3-delig speciaal element met

Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

uitgefreesde gaten voor alle gangbare toiletaansluitingen,
incl. 10 zelftappende plaatschroeven en
10 rozetten.
Lengte

Afmetingen

Dikte Art.nr.

EAN

1200
1200
1200
1200
2600
2600
2600

150 x 150
200 x 200
300 x 300
400 x 200
150 x 150
200 x 200
300 x 300

20
20
20
20
20
20
20

4025345064780
4025345064797
4025345064803
4025345064810
4025345064827
4025345064834
4025345064841

(mm)

Leveringsomvang
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Weetje

Tip

(mm)

(mm)

4507369
4507370
4507371
4507372
4507373
4507374
4507375

Lengte

Afmetingen

Dikte Art.nr.

EAN

1300*

600*

20*

4025345080957

(mm)

(mm)

(mm)

4509708

* Maat per element, 1 element met uitgefreesde gaten,
2 elementen zonder uitgefreesde gaten

Montageset bestaande uit:
• 3 speciale elementen
• 10 rozetten
• 10 plaatschroeven (zelftappend)

Tip

Weetje

Leveringsomvang
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Producten en toebehoren –

Producten en toebehoren –

Qboard® single desq. De meubelmontageset. De

Qboard® small raq. Het rek met mes- en

enkele wastafel met mes- en groefverbinding als

groefverbinding als montageset. Direct betegel-,

montageset. Ook als rek of zitbank bruikbaar.

plamuur- en bepleisterbaar.

Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.
Montageset bestaande uit:
• 2 zijwanden, 50 mm
• 5 legborden, 50 mm
• Speciale lijm, schroeven
• Montageplaten, montagehandleiding

Montageset bestaande uit:
• 2 zijwanden + 1 tafelblad, 80 mm
• 1 legbord, 50 mm
• Speciale lijm, schroeven
• Montageplaten, montagehandleiding

Lengte

Diepte

Hoogte Art.nr.

EAN

Lengte

Diepte

Hoogte Art.nr.

EAN

800

600

850

4025345065510

600

300

2125

4025345065497

(mm)

(mm)

(mm)

4507405

(mm)

(mm)

(mm)

4507407

Qboard® double desq. De meubelmontageset. De

Qboard® tall raq. Het speciale rek met mes- en

dubbele wastafel met mes- en groefverbinding als

groefverbinding als montageset. Direct betegel-,

montageset. Ook als rek of zitbank bruikbaar.

plamuur- en bepleisterbaar.

Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.
Met een legbord van 80 mm dikte past het
perfect bij het tafelblad van de Qboard® wastafels.

Montageset bestaande uit:
• 2 zijwanden + 1 tafelblad
• 1 middenwand, 50 mm
• 2 legborden, 50 mm
• Speciale lijm, schroeven
• Montageplaten, montagehandleiding

Montageset bestaande uit:
• 2 zijwanden, 50 mm
• 4 legborden, 80 mm
• 1 legbord, 80 mm
• Speciale lijm, schroeven
• Montageplaten, montagehandleiding
Lengte

Diepte

Hoogte Art.nr.

EAN

Lengte

Diepte

Hoogte Art.nr.

EAN

1600

600

850

4025345065527

600

600

2125

4025345065503

(mm)

Leveringsomvang
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Weetje

Tip

(mm)

(mm)

4507406

(mm)

(mm)

(mm)

4507408

Tip

Weetje

Leveringsomvang
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Producten en toebehoren –

Producten en toebehoren –

Qboard® liquid. Het douche-element met ingewerkt

Qboard® liquid line. Het douche-element met 1-zijdig

afschot en geïntegreerde afvoerflens voor barrièrevrije

afschot en geïntegreerde afvoergoot van geborsteld

douches, die veel ruimte bieden. Direct betegelbaar.

roestvrij staal. Het roestvrijstalen rooster kan gedraaid
en aan de achterzijde betegeld worden!

Speciale uitvoeringen voor nog meer
douchevrijheid zijn desgewenst mogelijk. U
kunt hierbij de grootte en vorm van het doucheelement en de positie van de afvoer vrij kiezen.
De afstand van het midden van de afvoer tot de
rand moet hierbij ten minste 250 mm bedragen.

Het douche-element kan in de lengte naar
wens worden afgekort!

1 douche-element met geïntegreerde
afvoergoot van geborsteld
roestvrij staal.

1 douche-element

Bestel de bijpassende afvoer mee!
Naar keuze verticaal of horizontaal.
(Zie liquid afvoersysteem pag. 38/39.)

Lengte

Breedte Dikte
(mm)

(mm)

Art.nr.

EAN

900
1000
1200

900
1000
1200

40
40
40

4507376
4507379
4507382

4025345064858
4025345064889
4025345064919

40
50

4509584
4508926

4025345080445
4025345076103

(mm)

Läengte Breedte Dikte
(mm)

(mm)

(mm)

Art.nr.

EAN

1400

900

60

4511936

4025345096262

Bestel de bijpassende afvoer mee!
Naar keuze verticaal of horizontaal.
(Zie liquid afvoersysteem pag. 38/39.)

Gootlengte: 750 mm

Afvoerpositie: centraal

1800 1
1000 2

900
900

Afvoerpositie: decentraal 1650/450

450/450

2

Afvoersysteem verticaal

Afvoersysteem horizontaal

Afvoersysteem voor Qboard® liquid en liquid line

Afvoersysteem voor Qboard® liquid en liquid line

douche-elementen.

douche-elementen.

• 1 afvoer DN 50, verticaal
• 1 Opzetstuk
• 1 rvs-rooster 100/100
• 1 beschermdeksel
• 1 afdichtings- en veiligheidsring

Leveringsomvang
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Weetje

Tip

Art.nr.
4503078

EAN
4025345030785

Art.nr.
4503077

EAN
4025345030778

• 1 afvoer DN 50, horizontaal
• 1 Opzetstuk
• 1 rvs-rooster 100/100
• 1 beschermdeksel
• 1 afdichtings- en veiligheidsring

Tip

Weetje

Leveringsomvang
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Producten en toebehoren –

Producten en toebehoren –

Inslagpennen

Wapeningsband

• Pengat Ø 8 mm

• Voor het afwerken van de onderlinge naden
tussen bouw- en tegelelementen

• Voor de bevestiging van de Qboard®elmenten:
5 stuks/m2

Lengte (mm)
80

Art.nr.
4514590

EAN
4025345110005

Breedte (cm) Rollengte (m)
12,5
25

Art.nr.
4513437

EAN
4025345104530

• Zelfklevend

Bevestigingsankers

Afdichtingsband

• Voor de bevestiging van Qboard® qorner

• Voor het waterdicht afwerken van de onderlinge naden
• Met kunststoflaag in het midden

Binnenmaat (mm)
20

Art.nr.
4513433

EAN
4025345104509

Breedte (cm) Rollenlänge (m) Art.nr.
12
3
4513438

Isolatierozetten

EAN
4025345104547

Hoekstukken

• Gegalvaniseerd

• Voorgevormde hoekstukken voor het waterdicht
afwerken in vochtige ruimtes

• Benodigde hoeveelheid: 5 Stks/m

2

Ø (mm)
36

Gat-Ø (mm)
5

Art.nr.
4513432

EAN
4025345104493

Art.nr.
4513436

EAN
4025345104523

H-profielen / U-profielen

Manchetten

• Voor de bevestiging van Qboard® basiq bouwen tegelelementen met d = 50 mm

• Voor het waterdicht afwerken van leidingdoorvoeren door het Qboard® bouw- en tegelelement

Innemaß (mm)
50
50

Art.nr.
4512703
4512704

EAN
4025345100761
4025345100778

Art.nr.
4513434

EAN
4025345104516

Board-Fix

Afdichtingsset

• Speciaal lijm- en afdichtingsmiddel voor het
bevestigen van bouw- en tegelelementen

• Voor de absoluut betrouwbare waterdichte
afwerking van voegen tussen bouw- en
tegelelementen in douches

• Voor het waterdicht afwerken van de voegen tussen
bouw- en tegelelementen
Inhoud (ml)
290

• Opbrengst: ca. 9 m1/tube
Leveringsomvang

40

Weetje

Tip

Art.nr.
4506342

EAN
4025345058659

Art.nr.
4504509

EAN
4025345045093
Tip

Weetje

Leveringsomvang
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Wetenswaardigheden –

Technische gegevens –

Qboard® basiq | Qboard® basiq reno

Wetenswaardigheden over de bevestiging

Bevestigingspunten voor inslagpennen en schroeven

Bevestigingspunten bij een puntsgewijze bevestiging met mortelklompen en metalen inslagpennen. Elementdikte min. 20 mm.

Bevestigingspunten bij toepassing op
een regelwerk met 300 mm afstand
tussen de latten. Elementdikte min.
10 mm.

Bevestigingspunten bij toepassing op
een regelwerk met 600 mm afstand
tussen de latten. Elementdikte min.
20 mm.

Eigenschappen

Norm

Eenheid

XPS-kern

Volumieke massa

EN 1602

kg/m3

> 30

Warmtegeleidingscoëfficiënt (ʎD)

EN 13164

W/(m · K)

0,034 1

Druksterkte resp. drukspanning
bij 10% vervorming

EN 826

N/mm2

> 0,30 2

Dimensieverandering bij 40 kPa druk
en 70 °C temperatuurbelasting

EN 1605

%

≤5

Dimensieverandering bij 70 °C
en 90% relatieve luchtvochtigheid

EN 1604

%

≤5

Diffusieweerstandsgetal μ
(afhankelijk van de dikte)

EN 12086

-

200 - 600

Wateropname bij langdurige onderdompeling

EN 12087

Vol-%

≤1

Lineaire uitzettingscoëfficiënt

-

mm/(m · K)

0,07

Brandgedrag

DIN 4102-1
EN 13501-1

Klasse

B1
Euroklasse E

Gebruikstemperatuur

-

°C

-50 / +75

Eigenschappen

Norm

Eenheid

Qboard®
basiq

Qboard®
basiq reno

Treksterkte

EN 1607

kPa

≥ 200

≥ 200

Breedte

EN 822

mm

±2

±1

Lengte

EN 822

mm

±2

±2

Rechthoekigheid

EN 824

mm/m

≤5

≤2

Effenheid

EN 825

mm

≤2

≤2

-

-

glad

glad

Toleranties

Randafwerking

Vloerverwarmingssystemen

1
2

Elektrische verwarmingsmatten kunnen direct op
het bouw- en tegelelement worden aangebracht.
Door de goede isolatie wordt verhinderd dat
warmte naar onderen wordt afgegeven. Er wordt
meer warmte direct naar de ruimte geleid en
het verwarmingssysteem werkt doeltreffender
en zuiniger. Let erop dat de maximale
gebruikstemperatuur van het Qboard® bouw- en
tegelelement van 75 °C niet wordt overschreden.

Tegels
Elektrische verwarming

Qboard®
Ondergrond

Algemene bevestigingen

Tegel

Tegel

Bijv. handdoekhouders of planchetten moeten
doorheen het bouw- en tegelelement in een vaste
ondergrond worden bevestigen.

Opmerking
Met betrekking tot de gegevens, afbeeldingen, technische specificaties en tekeningen in deze brochure wijzen wij erop dat het om algemene details en typische
voorbeelden gaat. Deze zijn schematisch opgesteld, om de fundamentele werkwijze weer te geven. De hierbij opgegeven maten garanderen geen nauwkeurigheid. De
geschiktheid dient de gebruiker/klant op eigen verantwoordelijkheid voor het betreffende bouwproject te controleren. De technische instructies en gegevens bij de
producten in de verwerkingsinstructies, technische informatiebladen en systeembeschrijvingen/toelatingen zijn verplicht in acht te nemen. Op grond van de veelzijdige
toepassingsmogelijkheden van de Qboard®-producten, waarbij niet altijd de correcte naleving van de verwerkingsinstructies, de hantering en de inbouw kan worden
gecontroleerd, is de firma JACKON Insulation GmbH uitsluitend aansprakelijk voor de hier genoemde gegevens in overeenstemming met de goedkeuringsvoorschriften.

Qboard®

Wand

Qboard®

De gedetailleerde verwerkingsinstructies en andere informatie vindt u op onze website www.my-qboard.com
Wand
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bij 80 mm ʎD = 0,035 W/(m·K)
0,2 N/mm² voor Qboard® basiq in 20 mm en Qboard® basiq reno ≤ 20 mm
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