
ärvi  markeeringuga kipsplaat: 
EVS-EN 520 järgi tüüp: A
DIN 18180 järgi tüüp: GKB

Ladustamine ja pakendus
ida kuivas kohas puitalustel.

2,5 mm plaad d 60 t /alusel:
1200x2200 mm (AK) art nr 68356
1200x2400 mm (AK) art nr 68357
1200x2500 mm (AK) art nr 68358
1200x2600 mm (AK) art nr 68359
1200x2700 mm (AK) art nr 68360
1200x2800 mm (AK) art nr 68361
1200x3000 mm (AK) art nr 68364
1200x3300 mm (AK) art nr 68363
1200x3600 mm (AK) art nr 68365
Muud mõõdud järelpärimisel

9,5 mm plaadid (HRAK servad): 
1200x2600 mm (80 tk) art nr 66299
1200x3000 mm (60 tk) art nr 24444

öödel kergkonstruktsioonide katmiseks 
juhul, kui neile ei esitata kõrgendatud nõudeid 
ehitusfüüsikaliste omaduste osas.

asutamiseks sobivad tarindid:

heseinad;
! puitkarkassvaheseinad;
! elementmajade seinapaneelid;
! seinte vooderkatted;
! kuivkrohv.

! Lihtsalt töödeldav
! Mittepõlev
! Painutatav
! Freesitav voltimiseks
! Vähene paisumine ja kahanemine 

ruumikliima muutumisel.

Omadused

Knauf White

Standardkipsplaat GKB/A
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üüp:

EVS-EN 520

Tuletundlikkus EN 13501-1 järgi: ) EVS-EN 520

EVS-EN ISO 

uivalt  10

niiskelt

Joonpaisumine:

õhuniiskuse muutumise 1% kohta:  

temperatuuri muutumise 1 °K kohta:

Tihedus:

DIN 18180  
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DIN 18180

DIN 18180

ühiajaliselt kuni

öötlemine ja paigaldus teha vastavalt kehtivatele standarditele ning meie kipsplaattarindite 

tehnilistes vihikutes olevatele juhistele.
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täisnurgast ! 2,5 mm plaadi laiuse iga 

meetri kohta
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Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning              

elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee.

Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse 
firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurie�i, Stopi!u nov., LV-2118, Latvija
Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee
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Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn


