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BoordenSamenstelling

Knauf Stukplaten FPB 007
Gipsplaten

De platen dienst doende als ondergrond voor de
pleister zi jn samengesteld uit een gipskern
omhuld met twee sterke en absorberende karton-
bladen.
Zij zijn speciaal gemaakt voor een afwerking met
een pleisterlaag.
Het karton aan de bovenzijde is geplooid aan de
kanten van de langse zijde.
Deze zijn rond, type RK.
Teneinde de stabiliteit van de platen te verhogen
zijn deze in de massa versterkt met glasvezels.

Volgens DIN 18180
Brandbeveiliging: klasse A1 volgens NBN D21-
203

RK : ronde kantCaSo4 2H2O bestaande uit een geringe hoeveel-
heid zetmeel en tensio-actieve bestanddelen.
Om de stabiliteit van de platen te vergroten zijn
deze versterkt in de massa met glasvezels.

Toepassingsgebieden

Deze platen zijn speciaal gemaakt om afgewerkt
te worden met een laag Knaufpleister.
Zij moeten geplaatst worden volgens de regels
van de kunst en volgens de beschrijving van de
fabrikant.
De Knauf Stuk platen kunnen toegepast worden
om verlaagde plafonds te maken met een brand-
weerstand van 30 en 60 minuten.
Voor meer volledige informatie is het best de tech-
nische brandtesten te consulteren.
Om hogere brandweerstandwaarden te verkrijgen
kunt U contact opnemen met onze technische
dienst.

Plaattype Lengte Breedte Hoogte Dikte Gewicht Meet- Verpakkings-
eenheid eenheid

mm mm mm mm kg (ME) (VE)
Stukplaten 1200 400 -- 9,5 8,0 m² 270

1500 400 -- 9,5 8,0 m² 270
2000 400 -- 9,5 8,0 m² 270
2000 600 -- 9,5 8,0 m² 120
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Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op
te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Voor wijzigingen en overname van fotomateriaal is, zelfs indien gedeeltelijk, de uitdrukkelijke toestemming van Knauf vereist.


