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Normál gipszkarton lemez

Gipszkarton beltéri alkalmazásokhoz. Mindenféle épületben 
és gipszkarton rendszerekben használatos, 70%-ot meg 
nem haladó relatív páratartalmú helyiségekben. A lemezt 
álmennyezetként és falburkolatként használják száraz vakolat 
formájában.

Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS rendszer

Normál gipszkarton lemez, amelynek a hosszabbik éle 
kartonnal van bevonva és lapított, a rövidebb pedig egyformára 
vágott.

Szín - elefántcsont színű kartonpapír kék felirattal.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A TERMÉK LEÍRÁSA ALKALMAZÁSA 

Élfajta NORGIPS S (KS)

Tűzvédelmi osztály A2-s1, d0

Hajlítószilárdság [N]

hosszanti irány ≥400

kereszt irány ≥160

Páradiffúziós ellenállás [µ] 10

Hővezetési tényező [λ] 0,25 W/(m*K)
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Kiadás: 2019 augusztus

Vastagság Szélesség Hosszúság Mennyiség egy raklapon Tömeg [kg/m2]

(mm) (mm) (mm) (db) (m2) 1 m2 Raklap

9,5 1200 2000 60 201,60 5,8 1207

9,5 1200 2600 30 262,08 5,8 1568

• Alacsony tömeg. A táblák könnyen és egyszerűen 
szállíthatók az összeszerelés során.

• S él. A hosszanti él ellapítása megkönnyíti a lemezek 
illesztésének befejezését. A megfelelő profilnak, valamint 
a Norgips hézagoló masszák és hézagoló szalagok 
használatának köszönhetően maximális szilárdságú fugát 
érhetünk el.

A NORGIPS gipszkarton lemezeket a NORGIPS rendszer 
ajánlásainak megfelelően kell használni.  
Tárolás: A lemezeket sík felületen, lehetőleg raklapon kell 
tárolni. Óvni kell a nedvességtől. Szállítás az építkezésen:  
a gipszkarton lemezeket a vágott élükkel függőlegesen 
szállítjuk.

Szabvány: PN-EN 520+A1:2012 „Gipszkarton lemezek. 
Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati 
módszerek.”

A teljesítménynyilatkozatok a  www.norgips.eu/hu weboldalon 
érhetők el.
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Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak 
termékleírások. Ezek általános iránymutatások, 
amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét 
alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és 
fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket, 

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes 
értesítés nélküli megváltoztatására.
A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen 
követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek 
kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával /  
a Norgips képviselőjével.
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