
DuraGyp gipskartonplaten

BPB, uw gids in gips.

BPB
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2 DuraGyp gipskartonplaten

DuraGyp gipskartonplaten zijn houtvezelversterkte gips-

kartonplaten. Ze zijn speciaal geschikt voor het maken van

stootvaste wanden met extra duurzaamheid. De platen

worden op dezelfde eenvoudige wijze als Gyproc gipskar-

tonplaten verwerkt: ze worden op maat gesneden en

geschroefd op een skelet van metaal of hout. Nadat de

naden zijn afgevoegd, kan het gladde oppervlak veelzijdig

worden afgewerkt.

2.2 DuraGyp schroeven

Zelftappende schroeven voor het bevestigen van DuraGyp

platen op een skelet van metaal of hout 

Kenmerken en eigenschappen 

• Scherpe geharde punt voor snelle montage zonder voor-

boren. 

• Dubbele schroefdraad voor hoge indraaisnelheid. 

• Schroef met kruiskop (Philips nr. 2) voor schroeven met 

schroefmachine (maximaal 2100 toeren/min). 

• Gegalvaniseerd staal voor bescherming tegen corrosie. 

Toepassing

• Voor de bevestiging van DuraGyp gipskartonplaten op

Metal Stud profielen of houten stijlen.

2.1 DuraGyp gewapende gipskartonplaat

Gewapende gipskartonplaat voor het maken van stoot-

vaste wanden

Kenmerken en eigenschappen 

• Houtvezelversterkte gipskern en duurzaam karton voor 

extra stootvastheid: Brinell hardheid ≥ 27. 

• Extra brandwerende eigenschappen dankzij glasvezel-

versterkte gipskern. 

• Volledig geïmpregneerde plaat voor verlaagde water-

opname. 

• Dankzij de hogere massa van de DuraGyp plaat is een

hogere geluidsisolatie mogelijk.

• Voorzien van KOMO-certificaat; bewezen constante 

kwaliteit.

Toepassing

• Voor scheidingswanden en voorzetwanden. 

• Voor situaties waar een hoge stootvastheid vereist is.

• Geschikt voor scholen, bioscopen, ziekenhuizen, psychia-

trische instellingen, winkels, crèches en andere openbare

gebouwen.

Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet

in mm per m2

2600 40
12,5 1200 ca. 12,6

DuraGyp VK 3000 48

12,5 1200
2600

ca. 12,6
20

3000 16

DuraGyp AK 15 1200 2600 ca. 15,1 20

Artikel Artikelomschrijving Afmeting in mm Verpakking

DuraGyp schroeven 25 25 mm

DuraGyp schroeven 35 35 mm doos à 1000 stuks

DuraGyp schroeven 45 45 mm

Zie hoofdstuk 7 voor BPB profielen en hoofdstuk 8 voor BPB accessoires.
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Notities


