Profiliuočiai ULTRASTIL® –
50 % standesnės sienos
Privalumai
•
•
•

•

•

Taikymas
Profiliuočių ULTRASTIL ® asortimentas apima visą
sienų ir lubų profiliuočių rinkinį, naudojamą kartu su
gipskartonio plokštėmis sausos statybos konstrukcijų
įrengimui:
• pertvarų
• kabamųjų lubų
• sienų ir lubų aptaiso
Privalumai

•

ULTRASTIL ® profiliuočiai - tai 50 % didesnis sienų
standumas!
ULTRASTIL ® - tai naujas ir rinkoje vienintelis tokio lygio
įrenginėjamų konstrukcijų saugumo ir ilgaamžiškumo
standartas.
ULTRASTIL ® - tai nauja kokybė rinkoje ir novatoriškas
profiliuotis gipskartonio plokščių montavimui, kaip
patvirtino Statybos technologijų tyrimų institutas
(ITB).
Sraigtai geriau laikosi ULTRASTIL ® profiliuočiuose.
ULTRASTIL ® profiliuočių skerspjūvis garantuoja, kad
kiekvieno sraigto kontaktinio paviršiaus su medžiaga
storis yra didesnis nei nominalus medžiagos storis.
Padidintas atsparumas tempimui. Sraigtų įtvirtinimas
ULTRASTIL® profiliuočiuose lemia, kad atsirandant sraigtą
traukiančiai jėgai, sraigto ir profiliuočio kontakto taške
formuojasi į vidų nukreiptas spaudimas.
Didesnė ULTRASTIL® profiliuočių formos atmintis
ULTRASTIL ® profiliuočiai dėl rifliavimo proceso metu
pakeistos paviršiaus charakteristikos turi daugiau
galimybių grįžti į savo pradinę formą po juos veikiančios
apkrovos nutraukimo. Dviejų pavyzdžių, rifliuoto ir
lygaus palyginimas parodė nuolatinės deformacijos
sumažėjimą iki 31 %.

Techninės savybės

Inovatyvus rifliavimo procesas suteikia apčiuopiamą naudą
naudojant ULTRASTIL® profiliuočiaus
1. Didesnis sausos statybos sistemų su gipskartonio
plokščių danga standumas ir atsparumas lenkimui.

ULTRASTIL® profiliuočiai atitinka standartą EN 14195
„Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso
kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo
metodai“

2. Ženkliai sumažintos ULTRASTIL® profiliuočių
deformacijos dėl žymiai pagerėjusių plieno mechaninių
savybių.

Plieno markė DX51D+Z atitinka standartą EN 10327
„Mažaanglio plieno juostos ir lakštai su lydaline danga, skirti
šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos“

3. Iki minimumo mažinama sienų deformacijų ir įtrūkių
rizika dėl didesnio ULTRASTIL® profiliuočių standumo.

ULTRASTIL® profiliuočiai buvo teigiamai įvertinti
RIGIPS sausos statybos sistemose, tiek jų statikos savybių,
tiek priešgaisrinės saugos bei garso izoliacijos požiūriu.
Tai patvirtina Statybos technologijų instituto (ITB) išduoti
techniniai liudijimai.

Technologija
ULTRASTIL® - tai rifliavimo technologija, kuri keičia plieno
juostos paviršiaus charakteristikas, efektyviai sustiprinant
plieną.
ULTRASTIL® - tai plieno juostos apdorojimo (rifliavimo)
procesas dviem sąveikaujančiais plieniniais volais, kurie
formuoja įdubas leidžiant išgauti rifliuotą medžiagos
paviršių.
Proceso metu medžiagos efektyvusis storis didėja iki
pirminio storio ir briaunų storio sumos lygio.

ULTRASTIL ® profiliuočių tipai ir matmenys
Piešinys

Pavadinimas ir žymėjimas

Pavadinimas ir žymėjimas

Matmenys [mm]

Sieniniai profiliuočiai
RIGIPS CW 50
ULTRASTIL®
RIGIPS CW 75
ULTRASTIL®

Vertikalus profiliuotis
(statramsčiai)

RIGIPS CW 100
ULTRASTIL®

2,6
3,0
3,5
4,0

RIGIPS UW 75
ULTRASTIL®

51/73,8/48
51/98,8/48

RIGIPS UW 50
ULTRASTIL®
Horizontalus
profiliuotis

51/48,8/48

40/51/40
4,0

RIGIPS CW 100
ULTRASTIL®

40/76/40
40/101/40

Lubiniai profiliuočiai

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pagrindinis lubinis profiliuotis

RIGIPS CD60 ULTRASTIL®

2,6
3,0
4,0

27/60/27

Perimetrinis profiliuotis

RIGIPS UD30 ULTRASTIL®

3,0
4,0

27/29,2/27

ULTRASTIL ® profiliuočiai gaminami pagal patentą, priklausantį Hadley Industries Holding
Limited, Didžioji Britanija „Technologija UltraSTEELTM“.
ULTRASTIL ® yra „Saint–Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.“ bendrovės
registruotas prekinis ženklas.
Pateikti duomenys tik aprašo produktą.
Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu
panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes
pasiliekame teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali
būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Saint-Gobain statybos gaminiai“.
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