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Sausās būves sistēma
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Knauf Silentboard
Ģipškartona plāksne GKF ar unikālām skaņu
izolējošām īpašībām
Materiāls

Pielietojums

Īpašības

Knauf Silentboard ir lokāma ģipškartona plāksne
ar modificētu paaugstināta svara ģipša kodolu.
Uzdrukas krāsa - sarkana.
Sānu malu veids - HRAK,
gala malu veids - SK.

Knauf Silentboard ir izmantojamas visām jaunveidojamām sausās būves sistēmām, kā arī
esošo sistēmu skaņas izolācijas un uguns aizsardzības īpašību uzlabošanai.
Plāksnes pielieto starpsienu, piekārto griestu un
apšuvuma izveidei, esošo sienu remontēšanai,
ieskaitot koka siju griestu un starpsienu modernizēšanu, kā arī izbūvējot telpu telpā (Knauf
Cubo) - piem., apspriežu telpas (konfidencialitāte); mūzikas mēģinājumu telpas (miers); telpas
medicīnas nozarei (klusums); ierakstu studijas,
radio (traucējošie trokšņi) un tehnisko iekārtu
korpusus (zemfrekvences efektivitāte).
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Plāksnes tips
DIN EN 520: DFR
DIN 18180: GKF
Kvalitātes nodrošinājums
Saskaņā ar DIN EN 520 prasībām ir veikts produkta tipa tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts ir marķēts ar
CE marķējumu.
Uzglabāšana
Sausā vietā uz koka paliktņiem.
Izmērs
12,5 x 625 x 2000 mm,
art. Nr. 413365
12,5 x 625 x 2500 mm,
art. Nr. 413366
* Īpaši garumi pieejami pēc pasūtījuma
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Unikālas skaņu izolējošas īpašības
Nedegoša
Iespējams veidot plānas sistēmas ar vislabāko skaņas izolāciju
Lielāka efektivitāte zemfrekvences diapazonā
Augsta pretestība pret uguns iedarbību
Lokāma
Iespējams veidot liektās konstrukcijas ar V tipa
iefrēzēšanu
Niecīga uzbriešana un rukums klimatisko
apstākļu ietekmē
Vienkārši izstrādājama

Knauf Silentboard

Ģipškartona plāksne GKF ar unikālām skaņu izolējošām īpašībām
Tehniskie dati
■ Plāksnes izmērs (mm)
- biezums: 12,5

2000 vai 2500

Ugunsreakcijas klase:

625
■ Malu veids
- sānu malas pārklātas ar kartonu:

- gala malas:

HRAK

SK

■ Izmēru pielaides saskaņā ar DIN EN 520
- biezums:
+0,5/-0,5 mm
- platums:
+0/-4 mm
- garums:
+0/-5 mm
- griezto un oriģinālo malu novirze no taisnā
leņķa:
≤ 2,5 mm uz katru plāksnes platuma metru

A2-s1,d0 (B)

DIN EN 520

Ūdens tvaika difūzijas koeficients μ
■ sausai:
■ mitrai:

-
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Siltumvadītspēja λ:

W/(m∙K)

0,26

Deformācijas lielums
■ uz katru gaisa mitruma izmaiņu, %:
■ uz katru temperatūras izmaiņu, °K:

mm/m
mm/m

0,005-0,008
0,013-0,02

Blīvums:

kg/m³

≥ 1400

DIN 18180

Plāksnes svars:

kg/m²

~ 17,5

DIN 18180

Graujošā slodze
- garenvirzienā:
- šķērsvirzienā:

N
N

≥ 725
≥ 300

°C

≤ 50

mm
mm

r ≥ 2750
r ≥ 1000

Ilgstošas temperatūras ietekmes augšējā
robežvērtība:
Minimālais iespējamais lieces rādiuss
■ sausā liekšana:
■ mitrā liekšana:

DIN EN ISO 10456

saskaņā ar
EN 12664
-

DIN EN 520
-

Izstrāde
Izstrāde ir veicama saskaņā ar spēkā esošajām normām, kā arī Knauf sistēmu risinājumu prasībām.
Veicot sienu montāžu, plāksnes stiprina horizontāli; griestiem samazina attālumu starp profiliem (maksimāli 400 mm). Lai izvairītos no putekļiem, plāksnes
sadala laužot (redzamās puses kartonu iegriežot ar nazi) un pēc tam pārgriežot aizmugures kartonu. Grieztās malas pielīdzina ar ģipškartona rīvi. Plākšņu
stiprināšanai izmanto Knauf Diamant skrūves.

Frekvenču un skaņas izolācijas indeksa R salīdzinošā raksturlīkne
Skaņas izolācijas indekss R [db]
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Silentboard skaņas izolācijas priekšrocības ir pamatojamas ar:
■ palielinātu elastību (ietekmē fgr)
■ paaugstinātu laukuma vienības masu (ietekmē fres)
■ fgr un fres
no skaņas tehniskā viedokļa labvēlīga frekvences fgr sakritības pārbīde un rezonanses frekvence fres
no būvakustiskā viedokļa nekritiskās vietās
■ m2
palielināta laukuma vienības masa 17,5 kg/m2
Utilizācija
Atkritumu identifikācijas klases:
17 08 02;
17 09 04
(sk. materiāla drošības datu lapu).
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------------ W111 – 12,5 mm Silentboard
------------ W111 – 12,5 mm Knauf White
Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši
Knauf ieteikti produkti.
Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: +371 67032999, fakss: + 371 67032969.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības.
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

