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Knauf Płyta Brio 23 WF
płyta gipsowo-włóknowa, 600 x 1200 mm

Opis produktu Zakres zastosowania Właściwości
Płyta  gipsowo-włóknowa  grubości  23  mm  z
doklejoną  od  spodu  warstwą  miękkiej  płyty
p i l ś n i o w e j  g r u b o ś c i  1 0 m m .
Element  jednowarstwowego systemu suchego
jastrychu.
Płyta Brio posiada frezowane krawędzie na tzw.
zakładkę, łączone są ze sobą za pomocą kleju i
wkrętów.
 

 Suche  jastrychy  Knauf  Brio  stosowane  są
zarówno  w  nowych,  jak  i  remontowanych
obiektach  mieszkalnych,  biurowych,  hotelach,
obiektach użyteczności publicznej i innych.

 ■ łatwy i prosty montaż
■ odporne na nacisk rolek foteli biurowych 
■  możl iwość  stosowania  w  systemach
ogrzewania  podłogowego  
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje  odpowiadają  naszej  aktualnej  wiedzy  technicznej.  Nie  zawarto  całości  ogólnie  przyjmowanych  zasad  sztuki  budowlanej,  przepisów  techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawawww.knauf.pl

K852.pl - Brio 23 WF/pol./10.18 Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

Dodatkowe informacje
Stosowanie  zgodnie  z  wytycznymi  i
zasadami  montażu  zawartymi  w  zeszycie
technicznym F12.pl.

Dane techniczne Przechowywanie
Reakcja na ogień E EN 14190

Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 15/7 (EN ISO 10456) EN 14190

Wytrzymałość na zginanie spełnione EN 14190

Przewodzenie ciepła - Rb 0.24 (m2*K/W EN ISO 6946) EN 14190

W suchym miejscu na paletach do płyt.

Zużycie / wydajność
1 warstwa 1 m² / m²

Forma dostawy Nr artykułu
Płyta Brio 23 WF 600 x 1200 (40) 82671

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu
na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą
ważność karty wcześniejsze.
W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które
spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

 


