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Blue Board - Placă pentru exterior Technogips Pro GM-FH1-IR 

 

Soluție rapidă, eficientă și durabilă pentru aplicații rapide la exterior. Ușor 
de utilizat, nu necesită unelte speciale. Se prelucrează ca orice placă pe 

bază de gips. 
 

Placa Blue Board  are un miez compus din gips hidrofob, aditivată special 

și îmbrăcată pe ambele fețe cu fibră de sticlă, ceea ce conferă rezistență 
la impact. 

 
Clasificare:  

 

În concordanță cu SR EN 15283-1:2010, tip: GM-F, GM-H1, GM-I, GM-R 
✓ Rezistență la temperaturi înalte - tip DF 

✓ Absorbție mică de apă - tip H1 
✓ Rezistență la impact - tip I 

✓ Rezistență structurală - tip R 
 

Avantaje: 

 
✓ Clasă de reacție la foc A1 

✓ Rezistentă la impact 
✓ Rezistentă la mucegai 

✓ Absorbție mică de apă 

✓ Permisivă la vapori 

✓ Reduce timpul de execuție cu până la 

50% față de alte tipuri de plăci de 
exterior 

✓ Cu 20% mai ușoară față de alte tipuri 

de plăci de exterior 
 

Aplicații: 
 

✓ În sisteme de fațadă Technogips Pro 

✓ Ca perete despărțitor exterior 
✓ Ca placare sau plafon exterior 

 
Caracteristici tehnice:  

 

Dimensiuni placă 

Grosime 12.5 mm 

Lățime 1200 mm 

Lungime 2000 mm 

Muchie Pătrată (SK) 

Ambalare 

Plăci pe palet 40 (96 m²) 

Greutate  11.5 kg/m² 

Caracteristici tehnice 

Rezistența la încovoiere 

✓ longitudinal 

✓ transversal 

 

> 725 N, tip R 

> 300 N, tip R 

Clasa de reacție la foc A1 

Conductivitate termică, ʎ 0.23 W/(mK) 

Permisivitate la vapori, μ 10 

Absorbția de apă < 5 %, tip H1 

Rezistența la mucegai  10/10 fără mucegai 
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Muchii: 

 
Muchiile drepte permit o umplere ușoară a rosturilor 

cu masa de șpaclu și plasă de armare, asigurând o 

suprafață netedă și plană. 
 

 
Recomandări: 

 
✓ Unelte clasice pentru gips-carton 

✓ Suprafața trebuie protejată cu masă de șpaclu și tencuială decorativă sau termosistem 

✓ Dispunerea profilelor pe care se montează placa, dimensiunea acestora, cât și prinderile 
acesteia, trebuie calculate în funcție de condițiile din amplasament 

 
Depozitare: 

 

✓ La interior, ferit de intemperii 
✓ Se pot dispune 6 paleți unul peste altul 

✓ Calitatea produsului este garantată doar atunci când este depozitată, montată și exploatat în 
mod corespunzător 

 
Siguranță:  

 

✓ Produsul nu este nociv 
✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau 

inhalarea prafului 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil. 
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