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* Testet i autoriseret laboratorier opp til 62 dB  //  ** Kan også leveres i spesialengder eller som 15 mm tykkelse til større prosjekter

LADURA PREMIUM GIPSPLATE
- sterkere og bedre gipsplate

Disse egenskapene gjør at LaDura Premium egner seg svært godt som 

veggplate, fordi det er enkelt å henge opp f. eks tv, lamper og hyller 

uten å måtte bruke plugg i gipsveggen som tidligere. Platen er også  

en god løsning som underlag for fliser på f.eks. bad og våtrom siden  

den har redusert vannabsorpsjon og et maks fuktopptak på 5%.  

LaDura Premium er svært formstabil og beveger seg minimalt  

ved varierende luftfuktighet.  

Platen har A20 deklarasjon som garantere at den ikke inneholder  

giftige stoffer og sikrer et godt inneklima.

I det offentlige rom som sykehus, skoler, kinoer og andre steder som 

krever god støtfasthet og minimalt med vedlikehold er også LaDura 

Premium et utmerket valg og platen er EPD-verifisert så den kan 

benyttes i bygg som skal sertifiseres etter Breeam Nor standarden.  

Dimensjoner
Lengde: 240 - 250 - 270 - 280 - 300 cm**

Bredde: 120 cm

Tykkelse: 12,5 mm **

Vekt: 12,6 kg/m2

meget støtfast 

ekstra lydisolerende *

sterkt fuktavvisende (H1) 

ekstra brannsikker

Gipsplatens slette, kartongkledde overflate som har like gode 

egenskaper når det kommer til skru – og slagfasthet, samt 

støtsikkerhet som ethvert annet plateprodukt på markedet.  

Mens andre plater som regel utmerker seg på ett bestemt punkt,  

har LaDura Premium mange fordeler. 

LaDura Premium - det beste fra to verdener møtes!
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Montering
Til montering av LaDura Premium gipsplate skal det benyttes LaDura Premium/BMC Skrue for fiber som leveres som løse skruer eller på bånd. 

Til et-lags gipsplater benyttes 35 mm skrue. For innfesting på stålstendere, benyttes 25 mm og til to-lags gips: 45 mm.

Det er viktig at skruene skal forsenkes 0,5-1,0 mm ned i platen uten at skruehodet bryter kartongen for å unngå redusert innfesting.  

En enkel og prisgunstig måte å unngå dette på, er å benytte seg av spesialtilpasset bits, som stopper når skruen er montert med riktig dybde.  

Ved bruk av skruer på bånd benyttes en gipsskruemaskin og den justerer dette automatisk. 

 

Platen skal monteres med mellomrom til gulv (minimum 10 mm avstand) - dette dekkes av gulvlisten og vil ikke være synlig.  

Platene har merking av senter som forenkler monteringen i forhold til skrueavstander og stenderplassering.

Vær oppmerksom på at LaDura Premium skal skrues med redusert hastighet. 

 

Kantavstanden skal være minimum 10 mm hvor det er kartong og 15 mm hvor det er gipskant.  

Totalt sett beregnes det ca. 19 skruer pr. m2 gipsplate.

Etter platemontertering må alle skjøter og skruehoder sparkles med standard gipssparkel.  

Se anvisning fra sparkelleverandør for utførsel. 

For mer detaljert og utfyllende monteringsveiledning, henvises det til BMC gipsplater teknisk håndbok på www.bmc-norge.no

Skrue uten plugg: 36 kg
Skrue med plugg: 60 kg

Skrue uten plugg: 18 kg
Skrue med plugg: 41 kg

Oppheng - hva tåler LaDura Premium?
Når platene er montert, sparklet og malt eller tapesert kan innredningen begynne!  

Illustrasjonen under viser hva LaDura Premium gipsplater tåler av belastning ved ned- og uttrekk.

Ved oppheng uten plugg benyttes standard treskrue (inntil 5 mm). Det er viktig at opphengsskruen ikke overskrues.

LADURA PREMIUM GIPSPLATE
- sterkere og bedre gipsplate


