
YANGıNA DAYANıKlı AlÇıPAN® (FR)

Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli hafif 
Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

▪ Yangına dayanım   
▪ Temiz ve kolay montaj   
▪ Zaman tasarrufu  
▪ Yüksek yüzey kalitesi

Ürün Standardı
TS eN 520 + A1 - TİP F

Stoklama ve Saklama Koşulları
▪ Paletler üzerinde stoklanmalıdır.
▪ İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.
▪ Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
▪ Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır. 

Kullanım Alanları
▪ Asma tavan
▪ Bölme duvar
▪ Duvar giydirme
▪ Şaft duvarları

Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi Kalınlık 
(mm)

Ağırlık 
(kg/m2)

Genişlik 
(mm)

Uzunluk 
(mm)

Paketleme 
(adet/palet)

FR

12,5 9,5 - 10,5

1200

2500 standart                             
(2000 / 2600 / 
2700 / 2800 / 
2900 / 3000)

50

15 12 - 13 30

18 14,5 - 15,5 30

Teknik Özellikler
 12,5 mm 15 mm 18 mm
Kuru eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm) ≥ 2750 - -
Islak eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm) ≥ 1000 - -
Eğilmede çekme dayanımı - uzunlamasına (N) ≥ 550 ≥ 650 ≥ 774
Eğilmede çekme dayanımı - enlemesine (N) ≥ 210 ≥ 250 ≥ 302,4
Yangına tepki (TS EN520 Ek B) A2 - s1,d0
Çekirdek kohezyonu (dak.) ≥ 15 
Su buharı difüzyon direnç faktörü µ 10
Isı iletkenlik hesap değeri λ (W / mK) 0,25
Genişlik toleransı (mm) 0, -4 0, -4 0, -4
Uzunluk toleransı (mm) 0, -5 0, -5 0, -5
Kalınlık toleransı (mm) ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5
Kısa kenarın diklikten sapması (mm) ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5
Kenar tipi İnceltilmiş kenar (İK), Küt kenar (KK), Yarım yuvarlak inceltilmiş kenar (YYİK)
Pah inceltme derinliği (mm) 0,6 - 2,5
Pah inceltme genişliği (mm) 40 - 80

Sistem Performans Özellikleri
Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre 
farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız: Detay Katalogları, http://www.eteknik.knauf.com.tr, 
http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp, http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp 

Sipariş Bilgileri
en az sipariş miktarı 30 m2'dir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp


