RIGIPS PRO Hydro Kompakt
H2 tipo impregnuota (GKBI, padidinto atsparumo drėgmei)
gipskartonio plokštė

Taikymo sritis
Lengvo karkaso sistemų dangos ar aptaiso, pertvarų,
kabamųjų lubų ir pastato palėpių įrengimui, kur reikalingos
padidinto atsparumo drėgmei savybės.

Privalumai

Kompaktiška.
Plokštės matmenys
1800x900x12,5 mm.
Telpa lifte.

Nedidelė.
Sutaupysite transporto išlaidų: plokštę
galite vežti į reikiamą vietą universalo
kėbulo tipo automobiliu.

Neteršia.
Sutaupysite automobilio tvarkymo
išlaidų: plokštės kraštai gruntuoti, todėl
ji neišteps Jūsų automobilio apmušalo,
kilimėlių ar kiliminės dangos.

Mėgstantiems meistrauti.
Sutaupysite montavimo išlaidų:
plokštė paprastai montuojama – savo
būstą galite suremontuoti patys.

Baltas paviršius.
Sutaupysite dažymo išlaidų: baltas
plokštės paviršius – puikiai paruoštas
pagrindas dažymui.

Natūralus gipsas.
Pagaminta iš natūralaus gipso.

RIGIPS PRO Hydro Kompakt
H2 tipo impregnuota (GKBI, padidinto atsparumo drėgmei)
gipskartonio plokštė
Savybės

Naudojimo paskirtis

Degumo klasifikacija

A2-s1,d0

Lenkiamasis stipris

550/210 N

Šiluminis laidumas) [λ]

0,25 W/(m∙K)

Vandens garų difuzinė varža [μ]

10

Atsparumas ugniai

Apibrėžta sistemoms*

Atsparumas smūgiams

Apibrėžta sistemoms*

Garso izoliacijos savybės

Apibrėžta sistemoms*
Plotis: 900 mm

Matmenys:

RigiKompakt gipso kartono plokštės skirtos sausos statybos
sistemoms įrengti patalpų viduje. Taip pat rekomenduojamos
naudoti atliekant remonto ir kitus nedidelius statybinius
darbus.
Svarbi informacija
Standartas: PN–EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija: P23/2013
Higienos sertifikatas: HK/B/0543/04/2009

Ilgis: 1800 mm
Storis: 12,5 mm

Ploto vieneto masė (m2)

8,80 kg
(visa plokštė- 14,26 kg)

*pagal Rigips sistemų katalogą ir techninius patvirtinimus

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

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: Rigips 4PRO™A tipo (GKB) gipskartonio plokštė –
standartinė (keturios nuožulnios briaunos PRO)
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