RIGIMETR FLEXI-Line 6+
A tipo (GKB, standartinė) gipskartonio plokštė –
lenktiems paviršiams

Taikymo sritis
•
•

sausos statybos sistemų lenktų paviršių dangos arba
sienų aptaiso, pertvarų bei kabamųjų lubų įrengimui
įvairūs kreivi paviršiai pastato viduje

Savybės
•
•
•
•

gipskartonio plokštė sausam ir šlapiam lenkimui
skirta naudoti uždarose patalpose, kuriose santykinė oro
drėgmė neviršija 70 %
nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal
statybinių medžiagų degumo klasifikaciją (pagal EN
13501–1 standartą)
atsižvelgiant į konstrukcijos standumą, rekomenduojama
naudoti dvigubą plokštės RIGIMETR FLEXI-Line 6 + dangą

Briauna PRO (KS)

Storis
[mm]

Paviršiaus
masė [kg/m2]

Plotis
[mm]

Ilgis
[mm]

Deklaruojama pagal EN 520

6,5

5,50

1200

2600

*- tik 12,5 mm storio plokštei

Lenkimo spindulys
R [mm]
sausas
šlapias

300

400

500

600

700

800

Vidinis lankas

x

x

Išorinis lankas

x

x

x

x

0

1

x

0

0

Vidinis lankas

x

1

0

1

1

1

Išorinis lankas

0

1

1

1

1

1

1

1 - įmanomas lenkimas ir montavimas
O – lenkti reikia atidžiai su preliminariu lankstymu
X - lenkimas nerekomenduojamas

RIGIMETR FLEXI-Line 6+
A tipo (GKB, standartinė) gipskartonio plokštė –
lenktiems paviršiams

Privalumai
•
•

•
•

Svarbi informacija

greitas ir tikslus montavimas dėka liniuotės atspausdintos
išilgai plokštės krašto
briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
– maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių
stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos
išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
– vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių
užglaistymas, naudojant lipnų armavimo tinklelį,
nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės
susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
– sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp
gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti,
mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
– trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės
stiprį, dėka greitesnio glaisto masės plono sluoksnio
džiūvimo
mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime
naudojant sraigtus (sraigtai net iki 10 mm nuo plokštės
briaunos)
paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio
plokščių jungties vietoje

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

Standartas: EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija: P9/2013

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“.
Produktas: RIGIMETR FLEXI-Line 6+ - A tipo (GKB, standartinė)
gipskartonio plokštė - lenktiems paviršiams
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