PRODUKTDATABLAD

ULTRA BOARD 13 MM
PRODUKTDATA
Mål
Betegnelse 13 mm
Tykkelse................. 12,5 mm
Bredde.............. 900/1200 mm
Lengde.................. 2500 mm
Vekt................... .11,9 kg/m²
Volumvekt .............. 952 kg/m3
Toleranser
Tykkelse................ . ±0,5 mm
Bredde................. .+0/-4 mm
Lengde................. .+0/-4 mm
Vekt........................ ± 4 %
Langside, avvik
fra parallellitet ............ .0 mm
Kortside, avvik
fra rett vinkel....... 2,5 mm/m bredde
Styrke
Bøyefasthet på langs ...... 8,1 MPa
Bøyefasthet på tvers ........ 3,3 MPa
Uttrekkingskraft 1 lag,
5 mm treskrue ......... 23 kg/skrue
Uttrekkingskraft 2 lag,
5 mm treskrue ......... 51 kg/skrue

Varme
Varmeledningsevne, λ............ 0,25 W/m•K
Makstemperatur,
korttids, 5-10 min ......... < 120 °C
Makstemperatur, langtids .... < 50 °C

TDD_PDB_0058_A

Fuktighet
Dampgjennomgangsmotstand, Zp .... 0,64 GPa•s•m²/kg
Lengdeutvidelse ved
variasjon i RF på 45-90 % .... 0,04 %
Brann
Materiale ................ A2-s1,d0
Kledning.......... .K 10/B2-s1,d0
2
Standard
Typedeklarasjon i henhold til EN
520... DFIR

Gipsplate type DFIR
12,5 mm

55

±

10 mm
Forsenkede
kartongkledde langsider

1,5

±

,5 mm
Rettskårne kortsider

PRODUKTBESKRIVELSE
Ultra Board 13 er den optimale monteringsplaten for en stabil, sikker og holdbar
innervegg. Platen består av en glassfiberarmert gipskjerne med høy tetthet, noe
som gjør den ekstra skruefast sammenlignet med Norgips Standard.
Kartongkledde, forsenkede langsider og rettskårne kortsider.
BRUK
Norgips Ultra Board er beregnet på bruk innendørs i veggkonstruksjoner som et
mer skruefast underlag til monteringer som maksimalt går opp til deklarerte verdier
i dette produktdatabladet. Ultra Board er dessuten utprøvd som
monteringsunderlag for det ytre laget med gipsplater, det vil si at ved montering av
et ytre lag med Norgips Standard 13 eller annen gipsplate fra Norgips gjøres
monteringen direkte i Ultra Board 13 uten at det er nødvendig å skru i bjelkelaget.
Dette er sikret både gjennom branntester, lydmålinger og mekaniske tester.
BEARBEIDELSE
Norgips Ultra Board kan bearbeides med gipskniv for å skjæres og deles, samt
bearbeides med fil og fashøvel. Ved skjæring og brekking anbefales det å bruke
beskyttelseshansker. Bruk CE-merket ansiktsmaske P2.
MONTERING
Norgips Ultra Board® kan monteres på veggbjelker av både stålprofiler av
metallplater og trebommer. Anbefalt skrue er Norgips Ultra Board® Skrue UB
42. Til forsterkningsbommer anbefaler vi hardgipsskrue med borespiss.
MERKING
Norgips Ultra Board er merket på følgende måte: Forsiden av
sparkelforsenkningen: ”Norgips Ultra Board 13, norgips.no/se”. Midten av platen er
markert med prikker for plassering av skruer.
CE-merket i henhold til EN 520, type DFIR.
Ytelsesdeklarasjon nr. 0087_Ultra_Board_13_U_2016-03-01.
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