Ģipša moduļveida plāksnes piekaramajiem griestiem

Gyprex BIO
Piekaramo moduļveida griestu plāksnes uz ģipškartona bāzes ar smalkas tekstūras
vinila auduma pārklājumu, kas nodrošina izcilas akustiskās un gaismas atstarošanas
īpašības. Inovatīvajā plākšņu virsmā ir iestrādāti biocīdi, nodrošinot materiālam antibakteriālas īpašības. Biocīdi aizkavē sēnīšu un baktēriju veidošanos, tai skaitā MRSA,
Ecoli 0157 un Salmonella augšanu. Biocīdi nodrošina aizsardzību visā plāksnes ekspluatācijas laikā.
Gyprex BIO ir paredzētas iekštelpām, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 90%, un ir
speciāli izstrādātas vietām ar paaugstinātām higiēnas prasībām: medicīnas iestādēm,
laboratorijām, pārtikas produktu ražotnēm, sanitārajām telpām un virtuvēm. Piemērotas visām redzamajām T15 un T24 piekaramo griestu konstrukcijām.
Izcila ugunsdrošība.
Nedegošs materiāls. Ugunsdrošības klase B-s1, d0.
Nodrošina telpā komfortablu mikroklimatu.
Ģipsis ir teicams mitruma regulators. Ja telpā mitruma ir par daudz, ģipsis to absorbē
un atgriež tajos brīžos, kad gaiss kļuvis pārāk sauss. Šādā veidā mīkstinot mikroklimata
izmaiņas, tiek pasargāta mūsu veselība.
Tīrs un higiēnisks izstrādājums.
Ģipsis ir dabīgs materiāls, nesatur bīstamas šķiedras, alerģiskus putekļus vai ķīmiskus
organiskos savienojumus.
Ilgtspējīgs, videi draudzīgs produkts.
Nolietoti Gyprex griesti var tikt pilnībā pārstrādāti, lai ražotu jaunus ģipša produktus.
Izturīgs risinājums.
Ģipsim ir ļoti augsta noturība pret nolietošanos, pat ja to ilgstoši izmanto telpās ar
90% relatīvo mitrumu. Plāksnes teicami saglabā savu sākotnējo formu, neliecas un nevērpjas. Otrs būtisks faktors ir teicamā mehāniskā izturība. Gyprex BIO lieces izturība
atkarībā no virziena ir 340 N / 130 N. Plāksnes var noslogot līdz pat 3 kg, tāpēc pie tām
var droši piestiprināt apgaismojumu, sensorus, difuzorus un citu tehnisko aprīkojumu.
Viegli uzstādāmas.
Gyprex plāksnes ir ērti uzstādāmas T15 un T24 piekaramo griestu konstrukcijās. Plākšņu stingrība un atbilstošais svars atvieglo griestu nolīmeņošanu. Augstā mehāniskā
izturība nodrošina zemus materiāla zudumus bojājumu rezultātā.
Vienkārši tīrāmās un atjaunojamas.
Gyprex var viegli notīrīt ar putekļu sūcēju vai mitru drānu, kā arī izmantot lielāko daļu
parasto tīrīšanas līdzekļu. Vinila auduma pārklājums ļauj griestu mazgāšanai izmantot
augstspiediena iekārtas (līdz 140 bar, vismaz 0,4 m attālumā).

Virsma

Gluda. Balts vinila audums (~ RAL 9016).

Skaņas izolācija

37 dB.

Perforācija

Nav.

Skaņas absorbcija αW

0,10.

Malas

Tips A.

Siltumvadītspēja

0,23 W/mK.

Iekares augstums

Sākot no 50 mm.

Ūdens tvaika pretestība

45 MNs/g.

Ugunsdrošība

Ugunsdrošības klase B-s1, d0.

Mitrumizturība

Līdz 90% RH.

Gaismas atstarošana

88%.

Temperatūras noturība

Ilgstoši līdz +490C.

Daļiņu emisijas klase

ISO klase 5 saskaņā ar ISO 14644.
Klase 100 saskaņā ar FS 209E.

Apstiprinājumi un sertifikāti

Produkts izgatavots saskaņā ar EN 14190.
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8 mm

Plākšņu malu tipi, izmēri un svars
Malu tips

Izmērs

Biezums

Svars

modulis 600 x 600 mm
(plāksne 594 x 594 mm)
A

T-15 redzamā
8 mm

modulis 600 x 1200 mm
(plāksne 594 x 1194 mm)

Konstrukcija

6,2 kg/m2
T-24 redzamā

