Kipsplaattarindite süsteem

02/2010

Kontroll-luugid Knauf alutop REVO
Kontroll-luugid kõikidele seina- ja laesüsteemidele, 
millel ei ole ehitusfüüsikalisi lisanõudeid
REVO 12,5 / REVO 18 Variant / REVO 25 Variant
Tootekirjeldus
Seintesse ja aluslagedesse paigaldatavad kontrollluugid. Sobivad kõikidele 12,5...25 mm paksusega
plaatkatetele. Koosnevad järgmistest osadest:
■ elokseeritud alumiiniumraamist ja avatavast
ning väljavõetavast kaanest;
■ raami sisse liimitud kipsplaadist Knauf Diamant
(200 x 200 kuni 600 x 600 mm);
■ raami sisse kruvitud kipsplaadist Knauf Diamant
koos tugevdusprofiilidega (700 x 700 kuni 1200
x 1200 mm);
■ iselukustuvast ja allakukkumist vältivast
kinnitussüsteemist.
Tootevalik
■ REVO 12,5
12,5 mm paksusele plaatkattele
■ REVO 18 Variant
15 ja 18 mm paksusele plaatkattele
■ REVO 25 Variant
20 ja 25 mm paksusele plaatkattele

Omadused
Lisavarustus/erivariandid
■ Vahepealsed mõõdud
(200 x 200 kuni 1200 x 1200 mm)
■ Mitmeosalise jaotusega konstruktsioon
■ Tihend (200 x 200 kuni 600 x 600 mm)
■ UUENDUS: õhu- ja tolmukindel (klass 3,  DIN
EN 1026+12207, tõmme ja surve)
■ Nelikantlukustus
■ Ümarsilinderlukk
■ Profiilsilindersüdamiku kasutamiseks sobiv lukk
■ Välja vahetatav, külge kruvitud Diamant tüüpi
kipsplaat (< 625 mm)
■ Tehases paigaldatud perfokipsplaat (≤ 900 mm)
■ Kohandatud perfokipsplaadi paigaldamiseks
ehitusplatsil
■ Eeltöötlusega pealispinna kvaliteediklassi Q4
jaoks
■ Kohandatud keraamilise plaadi paigaldamiseks

■ Seinte ja lagede sisse paigaldatav kontroll-luuk
■ Kasutatav erinevate plaatkatete paksuste jaoks
■ Tasapinnaliselt liimitud Diamant tüüpi plaat ei
vaja lisapahteldamist
■ Avamine ei nõua palju lisaruumi luugi kohal,
luuki saab paigaldada õhukese lae siseruumi
korral
■ Võimalik paigaldada ka pärast ehitustööde
lõppu
■ Võimalik paigaldada perfokipsplaatidest
lagedesse (nt Knaufi Cleaneo® Akustik)
■ Ühtlane pinnatasasus säilib ka pinna plaatimisel
■ Standardsuurused on laokaubana saadaval

Kontroll-luugid Knauf alutop REVO
Kontroll-luugid kõikidele seina- ja laesüsteemidele, millel ei ole ehitusfüüsikalisi lisanõudeid
Mõõdud (mm)

Näited – joonised
Paigaldamine Knaufi laesüsteemidesse
12,5 mm paksune variant ilma tihendita

Mõõt
(= luugi siseava mõõt)
Ava mõõt plaatkattes
(= mõõt + 2 x 5 mm)

5
30
100

12,5 mm paksune variant koos tihendiga

30
100

Järgige kindlasti kontroll-
luugiga kaasas olevat
paigaldusjuhendit.
Teostused, mis puudutavad
■ lagesid,
■ vaheseinu,
■ šahtseinu,
peavad vastama Knaufi
paigaldusjuhistele.

täpne mõõt sõltub aukude tihedusest

2
30
50

Paigaldamine Knaufi seinasüsteemidesse
12,5 mm paksune variant ilma tihendita

Plaatkatte paksused
REVO 12,5
12,5 mm

UW-profiil
(vahetusena,
kui vajalik)

REVO 18 Variant
15 mm

REVO 25 Variant
20 mm

Distantsraam/
distantsriba
18 mm

Distantsraam/
distantsriba
2x12,5 / 25

5

30
100

Mõõt
= luugi siseava mõõt
Juhised

12,5 mm paksune variant koos perfokipsplaadiga

Tekst

6

CD-profiil
(vahetus)

5

Ava mõõt plaatkattes
(= mõõt + 2 x 5 mm)
Mõõt
(= luugi siseava mõõt)

6

Kontroll-luuk

Plaatkatted
mm
REVO 12,5
12,5

Mõõdud
mm

6

Artiklinumbrid
REVO
REVO
18 Variant
12,5

REVO
25 Variant

REVO 18 Variant
15

30
100

5

18
REVO 25 Variant
20
2x 12,5 / 25

Erimõõdud tellimisel

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel (+372) 6518690
    Faks (+372) 6518691
       E-post: info@knauf.ee
www.knauf.
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Knauf Trockenbau-Systeme, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Võib esineda tehnilisi muudatusi. Alati kehtib kõige värskem trükiversioon. Meie garantii kehtib ainult meie toodete omaduste kohta. Andmed materjalide kulu, koguste ja töötlemise kohta
on kogemuste põhjal välja töötatud andmed, mida ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral üksüheselt üle kanda. Esitatud andmed vastavad meie praegustele tehnilistele teadmistele.
Siiski ei pruugi need kajastada kõiki üldtunnustatud ehitustehnilisi reegleid, kohustuslikke norme, direktiive ega erialast oskustööd käsitlevaid reegleid. Ka neid peab toote paigaldaja järgima
peale siin toodud töötlemisjuhiste. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise muutmine, kordustrükk, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, ka osade kaupa, võib toimuda ainult
ettevõtte Knauf Gips KG loal, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, tel +49 9323 310, faks +49 9323 31277.
Tarneid vahendavad ehitusmaterjalide müügile spetsialiseerunud kauplused vastavalt meie üldkehtivatele äri-, tarne- ja maksetingimustele (AGB).

Knaufi süsteemide konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused saavutatakse vaid siis, kui
kasutatakse eranditult Knaufi süsteemi kuuluvaid komponente või Knaufi konkreetse soovitusega tooteid.

