– kazety

Base 38

SADROKARTÓNOVÉ
KAZETY PRE ZAVESENÉ
PODHĽADY

Výhody
Vysoká estetická hodnota podhľadu – kazety je
možné použiť v kombinácii s perforovanými kazetami
a dodať tak podhľadu unikátny a estetický vzhľad.
Reakcia na oheň – kazety Gyptone® Base 38 sú
klasifikované podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie
na oheň A2-s1, d0.
Udržateľnosť – kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené
zo sadry a z prírodných materiálov. Neobsahujú
žiadne nebezpečné látky ani organické zlúčeniny.
Kazety sú 100 % recyklovateľné.
Vysoká životnosť – kazety Gyptone® Base 38 sa
montujú a používajú v priestoroch s relatívnou
vlhkosťou, ktorá trvalo neprekračuje 70 %. Výmena
a demontáž sú jednoduché. Pri manipulácii je však
dôležité vyhnúť sa posúvaniu kazety krížom cez profil,
aby sa kazeta nepoškriabala.
Jednoduchá montáž – kazety Gyptone® Base 38
sú ľahko montovateľné v kombinácii s profilmi T24
alebo T15. Pevnosť a tuhosť uľahčujú vyrovnávanie
profilov. Vysoká mechanická odolnosť kazety znižuje
riziko poškodenia a zničenia. Produkt je vhodný
pre všetky štandardné systémy s viditeľnou hranou
profilu.

Popis produktu
Kazety Gyptone® Base 38 sa používajú na stropné
podhľady v priestoroch s maximálnou relatívnou
vlhkosťou vzduchu 70 %.
Odporúčané oblasti použitia sú hotely, kancelárie,
obchodné priestory, vzdelávacie zariadenia,
zdravotnícke zariadenia.
Kazety Gyptone® Base 38 sú ľahko demontovateľné,
čo je obzvlášť vhodné na miestach, kde sa vyžaduje
ľahký prístup k inštaláciám.
Sú odolné, pevné a povrch sa ľahko čistí a udržiava.
To je zárukou veľmi dlhej životnosti.
Kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené zo
sadrokartónových dosiek a z ďalších prírodných
materiálov, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť. Kazety
sú 100 % recyklovateľné.

Údržba – kazety Gyptone® Base 38 sa môžu natierať
maliarskym valčekom s krátkym vlasom.

Base 38 – kazety
SADROKARTÓNOVÉ
KAZETY PRE ZAVESENÉ
PODHĽADY

Dôležité
informácie
Kazety Gyptone® Base 38 sú
vyrobené podľa Európskej
normy STN EN 14190.
Kazety je možné čistiť vlhkou
handričkou/špongiou alebo
odstrániť prach povysávaním.
V prípade odolnej nečistoty sa
kazeta môže natrieť valčekom.
V prípade úpravy kazety
natieraním odporúčame
použiť valček s krátkym
vlasom. Použite farby
riediteľné vodou.

Charakteristika

Parametre

Harmonizovaná norma

Typ hrany

A

–

Rozmery

600 × 600 × 8 mm

STN EN 14190

Hmotnosť

Približne 6,2 kg/m

–

Trieda reakcie na oheň

A2-s1, d0

STN EN 13501-1

Odolnosť proti vlhkosti

Max. RH 70 %

–

CE označenie

Súhlasný s normou

STN EN 14190

Odrazivosť svetla

70 %

–

Farba

NSC 0300 (biela)

–

Zaťaženie kazety

1 kg

–

2

Detail hrany
594 mm

A

8 mm
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Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 33 555 22 11
Produktový manažér:
+421 903 553 276
www.rigips.sk

Podhľady Gyptone® Base 38 sa testujú v Dánsku podľa
noriem a systémového označovania francúzskeho úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Produkty sa
vyrábajú zo sadrokartónu. Použité podhľady Gyptone®
Base 38 sa dajú kompletne recyklovať na výrobu nových
sadrových produktov.

Rigips, september 2018
Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Technickú akadémiu Rigips.

Údaje v technickom liste
majú informačný charakter.
V prípade akýchkoľvek otázok
nás kontaktujte.

