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Proprietăti:

Titan Board
O singură placă.

Posibilități nelimitate.

Осигурява здравословна влагорегулираща 
среда. 

Miez de gips cu densitate crescută pentru o mai 
bună izolare fonică și stabilitate de - tip D.Protecție 
efefectivă împotriva sunetului aerian și de impact 
pentru confort acustic în toate spațiile.

 Rezistență crescută la temperaturi ridicate de - tip F.
Clasa de avioane clasa incombustibili - A2, s1-d0.  

Cea mai înaltă clasă de rezistență la umiditate 
- tip H1. Potrivită pentru zonele cu umiditate ridicată, 
oferind protecție suplimentară împotriva creșterii și 
răspândirii mucegaiului și igrasiei.

Creșterea capacității de încărcare asigură 
stabilitatea standard a diblurilor pentru gips 
carton atunci când se suspendă obiecte.

Rezistență la impact și zgârieturi - tip I. Rezistență 
crescută la impact din partea obiectelor dure, 
ar fi mobilierul, cărucioarele de cumpărături etc. 
Rezistența la zgârieturi și deteriorarea suprafeței de 
la obiecte mici, cum ar fi pungi, bile etc.

Rezistență și durabilitate excepționale de - tip R. 
Rezistență cu peste 30% mai mare decât gips-cartonul 
standard, permițând construirea de pereți înalți fără a
 fi nevoie să schimbați structura metalică standard.

Pentru dormitor

Pentru sufragerie

Pentru baie

Pentru birou

Pentru hoteluri

Pentru spitalePentru toate spațiile...
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Componentele sistemelor

Soluții de sistem*

tip: А, D, F, H1, I și R

EN 520:2004 + А1:2009 

EPD VER
IF

IE
D

 

EPD Veried

Clasificare și certificate standard: 

Pereti despărtitori cu un singur rând de prole metalice

W1-1 W1-2 W1-3

Placare 2x1 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x3 DFH1IR 12.5

Clasa de rezistentă la foc EI 60 EI 120 EI 180

Izolare fonică în aer 57 dB 64 dB 68 dB

•Înăltimea peretelui 10.95 m 12.00 m 12.00 m

Greutatea peretelui 31 kg/m² 58 kg/m² 85 kg/m²

Grosimea peretelui 75 ÷ 175 mm 100 ÷ 200 mm 125 ÷ 225 mm

Pereti despărtitori cu structură metalică dublă

W2-2-1 W2-2А W2-2B

Placare 5 x DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5

Clasa de rezistentă la foc EI 90 EI 120 EI 120

Izolare fonică în aer 66 dB 72 dB 63 dB

 Înăltimea peretelui 6.80 m 7.20 m 7.20 m

Greutatea peretelui 71 kg/m² 57 kg/m² 57 kg/m²

Grosimea peretelui 165 ÷ 265 mm 155 ÷ 255 mm 155 ÷ 800 mm

Placări independente ti placări pereti

S1-2 L1-1 L1-2

Placare 1x2 DFH1IR 12.5 1x1 DFH1IR 12.5 1x2 DFH1IR 12.5

Clasa de rezistentă la foc EI 60 - -

Înăltimea peretelui 9.25 m 10.00 m 10.00 m

Greutatea peretelui 31 kg/m² 16  kg/m² 28 kg/m²

Grosimea peretelui 75 ÷ 175 mm 44.5 ÷ 344.5 mm 57 ÷ 357 mm

* Performan ă maximă, pe baza sistemelor specificate. Pentru informa ii mai detaliate, vă rugăm să consulta i catalogul tehnic.ț ț ț

Surub TITAN TN 
3.9x25/35mm

Prol Premium
0.6 mm   Z 140

Accesorii i elemente de xareș

+ + + +
Benzi, gleturi de îmbinare i ș
glet nisaj


