FIBRANgyps NEXT BOARD πλάκα εξωτερικής επένδυσης
Προϊόν
Πλάκα με πυρήνα γύψου με επικάλυψη υαλοπιλήματος και στις δύο πλευρές, με ειδικά πρόσμικτα που παρέχουν
εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, δονήσεις, τριβή και κάμψη.
Τύπος GM-H1-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15283-1, με πιστοποίηση κατά CE.
Σε συμμόρφωση με το ASTM C1177 για εξωτερική χρήση.
Εφαρμογές
Κατάλληλη για την κατασκευή:





τοιχοποιίας, οροφής ξηράς δόμησης σε εξωτερικούς χώρους,
σε χώρους με αυξημένη υγρασία,
ως υπόστρωμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης,
αρχιτεκτονικά στοιχεία σε εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος πλάκας
Διαστάσεις
Πάχος
Βάρος πλάκας

Τιμή
GM-H1-A1 κατά CE
1200 x 2400 (2000)
12,5
10

Μονάδα

Πρότυπο ΕΝ
EN 15283-1

mm
mm
kg/m2

λοξές ακμές, με επικάλυψη
υαλοπιλήματος

Διαμόρφωση ακμών
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (στους 10° C)
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών
Συμπεριφορά στη φωτιά
Ειδική θερμότητα
Απορρόφηση νερού
Αντοχή στην ανάπτυξη μικροοργανισμών

λD = 0,225
μ=6
Class A1
cp = 1,0
≤ 3 % κατά βάρος

W/m*K

kJ/kg

ανθεκτική

Επιφάνεια με επίχρισμα FIBRANgyps NEXT COAT

Οριακή καμπτική αντοχή: εγκάρσια κατεύθυνση
Οριακή καμπτική αντοχή: διαμήκης κατεύθυνση

≥ 210
≥ 537,5

EN 12664
ΕΝ 12572
EN 13501-1
EN 12524
ΕΝ 520, ΕΝ 15283-1
UNI 8986

Ν
Ν

ΕΝ 15283-1
ΕΝ 15283-1

Συσκευασία
Παλέτα
Διαστάσεις (mm)

Αριθμός πλακών

Βάρος (kg)

Ποσότητα (m2)

1200 x 2400

50

1440

144

1200 x 2000

50

1200

120

Σύστημα FIBRANgyps NEXT
Η πλάκα FIBRANgyps NEXT BOARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές εφαρμογές ως στοιχείο του
συστήματος FIBRANgyps NEXT.
Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος FIBRANgyps NEXT είναι:


Πλάκες εξωτερικής επένδυσης FIBRANgyps NEXT BOARD



Τσιμεντοκονίαμα εξωτερικής χρήσης FIBRANgyps NEXT COAT



Υαλόπλεγμα οπλισμού FIBRANgyps NEXT MESH



Βίδες εξωτερικής χρήσης FIBRANgyps NEXT SCREWS



Μεταλλικά προφίλ σκελετού FIBRANprofiles



Εξαρτήματα ξηράς δόμησης FIBRANprofiles



Θερμομονωτικές πλάκες Πετροβάμβακα FIBRANgeo



Γυψοσανίδες FIBRANgyps



Υλικό αρμολόγησης για την πλήρωση αρμών και εσωτερικό φινίρισμα FIBRANgyps JF

Η FIBRAN διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Τα στοιχεία
που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι έγκυρα κατά το χρόνο έκδοσής του.
Η FIBRAN καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα έντυπά της να είναι σωστά ενημερωμένα, αλλά παραμένει ευθύνη του χρήστη να ελέγξει
την εγκυρότητα και την ισχύ τους πριν την επιλογή και τη χρήση των προϊόντων της.
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