ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ TECHNOGIPS ΑΠΛΗ ΤΥΠΟΥ Α

Περιγραφή Προϊόντος: Δομική πλάκα με πυρήνα γύψου και διπλή επένδυση με ειδικό χαρτί. Η Απλή
Γυψοσανίδα τύπου Α παράγεται σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 520.
Εφαρμογή: Οι Απλές Γυψοσανίδες TECHNOGIPS τύπου Α δημιουργούν επιφάνεια κατάλληλη για βαφή,
επίχριση ή επικόλληση ταπετσαρίας. Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές ξηράς δόμησης, με στερέωση σε
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό για την κατασκευή διαχωριστικής τοιχοποιίας, για επενδύσεις συμβατικής
τοιχοποιίας και κατασκευή ψευδοροφών. Τα δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται με Απλές Γυψοσανίδες
TECHNOGIPS τύπου Α είναι κατάλληλα για χώρους με κανονικά επίπεδα υγρασίας.
Τεχνικές Παράμετροι:



Συμπεριφορά στη Φωτιά: Α2 – s1, d0
Ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΝ 520, Εφαρμογή Β, Πίνακας Β1
Γεωμετρικά στοιχεία
Πάχος (mm)
9,5
12,5
15,0
18,0
Πλάτος (m)
1,20
Μήκος (m)
2,00
2,50
2,60
3,00
Όγκος
> 700
Βάρος/kg/m3

 Διαμόρφωση Ακμών: Οι ακμές των δομικών πλακών φέρουν επικάλυψη ειδικού χαρτιού. Οι
διαμήκεις ακμές έχουν λοξή διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 520, δημιουργώντας
επιφάνεια αρμολόγησης κατάλληλη για την εφαρμογή ταινίας οπλισμού και κατάλληλου
γυψοκονιάματος. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η δημιουργία ομοιόμορφης και ισχυρής
σύνδεσης μεταξύ των πλακών, ενώ η τελική επιφάνεια εμφανίζει υψηλές αντοχές με ελάχιστη
επιρροή από τις μεταβολές των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.
 Αντοχή σε Κάμψη
Ονομαστικό πάχος
πλάκας (mm)
9,5
12,5
15,0

Φορτίο θραύσης (Ν) Γυψοσανίδας Technogips A
εγκάρσια διεύθυνση

διαμήκης διεύθυνση

>160
>210
>250

>400
>550
>650
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 Συντελεστής Διάχυσης Υδρατμών: μ = 10
 Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας: 0,25 W/ (m*K)
 Τεχνικές Παράμετροι που εξαρτώνται από το σύστημα δόμησης
-- Ηχομόνωση αερόφερτων θορύβων - Rw
-- Πυραντίσταση – Ε, Ι (min)
Πληροφορίες για τις τεχνικές παραμέτρους και συστήματα ξηράς δόμησης για τις γυψοσανίδες
TECHNOGIPS υπάρχουν διαθέσιμες στα τεχνικά έντυπα της TECHNOGIPS και στην ιστοσελίδα της
παραγωγού εταιρείας, www.technogips.bg
 Σήμανση:
Οι πλάκες φέρουν σφραγίδα στην πίσω όψη με πληροφορίες για τον τύπο της γυψοσανίδας, τις
διαστάσεις, την ημερομηνία παραγωγής, το Ευρωπαϊκό πρότυπο παραγωγής, την κατηγορία
συμπεριφοράς στη φωτιά του προϊόντος, το όνομα του παραγωγού.
 Δήλωση Απόδοσης: Η TECHNOGIPS εκδίδει Δήλωση Απόδοσης του προϊόντος με σύστημα
αξιολόγησης 4 σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα 305/2011, που είναι
διαθέσιμη στον διανομέα του προϊόντος ή τον παραγωγό.

Μηχ. Rositza Yordanova
Διεύθυνση Προϊόντων & Συστημάτων
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