Fişă tehnică de produs
Glasroc F Riflex
Placa de ipsos armata cu fibre
Caracteristici:
Placa de ipsos armata cu fibra de sticla.
Are o capacitate redusa de absorbtie a apei si o buna rezistenta la
temperaturi inalte.
Imediat sub suprafata placii se afla o tesatura din fibra de sticla, iar miezul
este armat cu tocatura din fibra de sticla.
Domeniul de utilizare :
La realizarea de constructii uscate cu protectie la foc cu suprafete curbe:
tavane, pereti.
Mod de utilizare :
Conform instructiunilor din documentatia Rigips.
Denumire produs
Clasificare conform EN 15283-1
Clasa de reactie la foc conform EN13501-1
Grosime nominala placa (mm)
Abateri dimensionale grosime (mm)
Densitate aproximativa (kg/m³)
Greutate nominala pe metru patrat (kg/m²)
Abateri dimensionale lungime (mm)
Abateri dimensionale latime (mm)
Abateri dimensionale diagonala (mm)
Rezistenta la incovoiere (N/mm²): longitudinal
Rezistenta la incovoiere (N/mm²): transversal
Conductivitate termica λ, conform EN 12524 [W/(mK)]
Tipul cantului
Permeabilitatea la vapori, µ, conform EN 12524

Glasroc F Riflex
Placa de ipsos armat (GM-F)
A1
6
+0.7 / -0.4
cca 1000
5.7
+0 / -3
+0 / -3
2.5
258
100.8
0.25
Drept pe toate laturile
10

Specificatii tehnice :
Depozitare:
Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, in spatii inchise, protejate de intemperii, umiditate sau temperaturi excesive
Recomandari:
Placile din gips Rigips, nu se vor utiliza in constructii la exterior sau in spatii cu temperaturi permanent peste 40ºC. Constructiile
realizate se vor proiecta si executa conform normelor in vigoare si recomandarilor producatorului.
Puteţi solicita informaţii suplimentare
Saint-Gobain Construction Products Romania
Rigips Business Unit
Str. Tipografilor 11-15, S-Park, Corp B3-B4, Sector 1, Bucuresti
Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52
www.rigips.ro

Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită numărului
mare de factori ce influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Din prezenta Fişă nu se pot
deriva garanţii cu urmări legale cu privire la anumite proprietăţi ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe
propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum şi prevederile legale. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie în bună ştiinţă şi credinţă,
putând fi însă supuse unor modificări.
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