Produktdatablad

Gyptone BIG™ Quattro 42

Gyptone BIG Quattro 42 ger stora, obrutna undertaksytor utan synliga fogar, även i kombination
med Gyptone BIG Base. Det enda som bryter
undertaksytan är de kvadratiska hålen. Skivorna
har genomgående hål, som i kombination med
den bakomliggande akustikfilten, ger goda akustiska egenskaper.
Gyptone har försetts med Activ’Air, en patenterad
teknik som aktivt reducerar VOCemissioner, som t.ex. formaldehyd till
ofarliga inaktiva bindningar.
Gyptone akustikundertak är estetiskt tilltalande
och bidrar till en bra akustik och god luftkvalitet
inomhus i olika typer av konstruktioner. Gyptone
akustikundertak är slitstarka, samt lätta att underhålla och har därför mycket lång livslängd och
låga underhållskostnader. Gyptone akustikundertak är tillverkade av naturliga material och innehåller inga miljöfarliga ämnen.
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Konstruktionshöjd 58 mm med 45 mm mineralull
Konstruktionshöjd 200 mm

Mätningarna uppfyller kraven enligt ISO 354.
Samtliga mätningar är utförda på standardskivor
med pålimmad akustikfilt på baksidan. Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets
och bjälklagets undersidor.
Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev. bakomliggende mineralull.

Bärverk. GK - system

Montering. Försänkt kort- och långkant

Hålstorlek: 12 x 12 mm, c 25 mm
Hålareal: 10 %
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Produktbeskrivning
Grundmaterialet till Gyptone Quattro 42
består av Gyproc gipsskivor. Hålen stansas
med stor precision. Skivorna är försedda med
akustikfilt på baksidan.
Reducering av VOC
Gyptone Activ’Air är utformat för att reducera
VOC-emissioner från material som t.ex. färg,
möbler, mattor, osv. Den patenterade tekniken
bryter ner VOC-emissioner som exempelvis
formaldehyd, till ofarliga inaktiva bindningar.
Activ’Air kan minska formaldehydkoncentrationen i ett rum med upp till 70 %.
Montering
Gyptone BIG Quattro 42 är avsedd för direkt
eller nedhängd skruvmontering och skivorna
är inte demonterbara.
Konstruktionshöjd
Minsta möjliga konstruktionshöjd med GK
bärverk i en nivå är 145 mm exkl gipsskiva.
BIG Access Panel
Gyptone BIG Access Panel är en integrerad
taklucka som passar till samtliga Gyptone
BIG-skivor i formatet 1200 x 2400 mm. BIG
Access Panel gör det enkelt att komma åt
bakomliggande installationer samtidigt som
den är helt integrerad i takskivan, vilket ger
ett estiskt tilltalande uttryck. Standardmått:
510 x 510 mm.
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Yta/Underhåll
Gyptone BIG Quattro 42 levereras obehandlad.
Färdigmålning sker på plats efter spackling.
Skivorna målas med korthårig roller och får
inte sprutmålas, då detta försämrar ljudabsorptionen.
Brand
A2, s1, d0.
Formstabilitet
Gyptone BIG Quattro 42 bör monteras och
användas i rum med en relativ fuktighet som
inte stadigvarande överstiger 70 % eller en
temperatur som överstiger 45° C.
Dimensioner
Modulmått 1200 x 2400 mm
Skivor tjocklek 12,5 mm
Vikt
Ca. 8 kg/m².
Rengöring
Beroende på ytbehandling. Målade ytor
kan rengöras med en fuktig trasa och milt
rengöringsmedel.

Gyptone undertak är testat av Dansk Indeklima
Mærkning, finska M1 klassificeringen samt i enlighet
med franska hälsoskydds- och miljömyndigheten,
märkning A+. Samtliga godkännanden uppfyller
bästa klass.
Gyptone akustikundertak är tillverkade av
gips och kartong. Kartongen består av återvunnen kartong och papper. I produktionen
används både natur- och industrigips samt återvunnet
gips som samlas in från byggarbetsplatser.

Ytterligare information finns på
www.gyproc.se
Saint-Goabain Sweden AB, Gyproc
Box 153, 746 24 Bålsta
Tfn: 0171-41 54 60 (order/kundservice)
Fax: 0171-41 55 50
E-post: order.gyprocse@saint-gobain.com
(order/kundservice)
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
(Technical Sales & Support)

Saint-Goabain Sweden AB, Gyproc reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktsortiment eller tillverkning utan föregående varsel.
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