Fişă tehnică de produs
Rigips Habito 12,5

Caracterisitici tehnice
Caracteristică

Descrierea produsului
®

Rigips Habito este o placă din gips-carton care conține
tocătură de fibră de sticlă în miezul de ipsos în vederea
facilitări fixarii elementelor de mobilier, aparatelor
electrocasnice, decorațiunilor, balustradelor sau a altor
sarcini pe suprafața plăcii.
Placa Rigips Habito poate prelua o sarcină sigură de 15
kg pe un holțșurub 5x50mm fixat direct în placă. Vă
recomandăm să urmați întocmai indicațiile de fixare ale
furnizorului obiectului sau echipamentului. Fixarea
trebuie realizată in porțiuni de placă nedeteriorate.
Domeniul de utilizare

Plăci ușoare destinate realizării pereților interiori de
compartimentare, tencuielilor uscate și a plafoanelor
false. Este recomandată utilizarea lor în clădiri din
domeniul sanatații și educației și în clădiri rezidențiale.
Marcaj CE: tip DFRI conform cu EN 520.
Forma muchiilor

Plăcile au profil trapezoidal (muchie longitudinală PRO).

Muchie longitudinală

Muchie transversală

Datorită rezolvării rosturilor pe suprafeţe drepte până la
muchie, şuruburile pot fi uşor fixate. Pasta de umplere a
rosturilor şi benzile de armare se aşează mai uşor pe
îmbinările plate. Aceasta muchie dă posibilitatea unei
umpleri ordonate, uniforme, fără denivelări.
Dimensiuni
Grosime
Lăţime
Lungime

Valoare standard
12,5 mm
1200 mm
2000 / 2600 mm

Valoare

UM

Densitate

>920

Kg/m

3

Greutatea plăcii

12,2

Kg/m

2

Rezistenta la incovoiere,
transversal

>700

N

EN 520

Rezistenta la incovoiere,
longitudinal

>1100

N

EN 520

Conductivitate termică, λ

0,25

W/mK

EN 520

Rezistenţă medie la
vapori, µ

6-10

EN 520

A2–s1,d0

EN 520

Reacţie la foc

Standard
aplicabil

Măsuri de protecţie a „Mediului şi a Sănătăţii şi
Securităţii muncii”

 Se recomandă a se lucra cu echipament de protecţie
adecvat: îmbrăcăminte de protecţie, ochelari, mănuşi şi
mască de praf.
 Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiţi
cu multă apă şi contactaţi medicul), contactul prelungit
cu pielea, ingestia/ inhalarea.
 Se recomandă reducerea formării prafului la locul de
muncă.
 Deşeurile de ambalaje precum şi cele rezultate din
utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
 A se respecta recomandările făcute în Fişa cu Date
de Securitate a produsului.
Depozitare:

Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, în
spaţii închise, protejate de intemperii, umiditate sau
temperaturi excesive.
Recomandări:

Plăcile din gips-carton Rigips Habito nu se vor utiliza în
construcţii la exterior, în spaţii cu RH>70% si
temperatură permanent peste 50ºC. Construcţiile
realizate se vor proiecta şi executa conform normelor în
vigoare şi recomandărilor producătorului.

Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită numărului mare de factori ce
influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Din prezenta Fişă nu se pot deriva garanţii cu urmări legale cu privire la
anumite proprietăţi ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe p ropria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate,
precum şi prevederile legale. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie în bună ştiinţă şi credinţă, putând fi însă supuse unor modificări.
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