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KIPSILEVYT
TYYPPI DIR
EN 520:2009
Tuotekuvaus
Iskunkestava kipsilevy, tyyppi DIR – EN 520

VOLMAN iskunkestävä kipsilevy on valmistettu EN 520 -standardin mukaisesti. Nämä levyt koostuvat erityisiä lisäaineita sisältävästä
lasikuituvahvistetusta kipsisisuksesta ja tukevasta pahvista, joka on liimattu levyn kummallekin puolelle. Pitkittäiset reunat
on saumattu pahvilla. Poikittaiset reunat – vain leikattu.
Pahvin väri – harmaa. Merkkileima levyn kääntöpuolella – musta.
Kipsilevytyypin mitat
DIR, DH2IR
12.5 х 1200 х 2000 mm
12.5 х 1200 х 2500 mm
12.5 х 1200 х 2600 mm
12.5 х 1200 х 3000 mm

Säilytysolosuhteet:
1. Puupalkkien tai kuormalavan
päällä
2. Kipsilevyistä valmistetun
välikappaleen päällä

Levitys:
- Väliseinät, joiden vahvuusparametreja
ja kuorman kantokapasiteettia on
paranneltu
- Sisäinen kosteuden eristäminen
- Alaslasketut katot

Levyjen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista riippuen ne jaetaan seuraaviin tyyppeihin:
Vahvistettu iskunkestävä levy parannetulla taivutuslujuudella ja iskunkestävyydellä. Sitä käytetään rakennuksien ja kiinteistöjen sisätiloissa,
joissa kosteusolosuhteet ovat kuivat tai normaalit; vilkasliikenteisillä alueille (kuten käytävät, kiinnitettävät apuvälineet); iskunkestävä.
Vahvistettu kosteutta ja iskuja kestävä levy alhaisella veden imeytyvyydellä sekä parannetulla taivutuslujuudella ja iskunkestävyydellä.
Sitä käytetään rakennuksien ja kiinteistöjen sisätiloissa, joissa kosteusolosuhteet ovat kuivat, normaalit tai kosteat; vilkasliikenteisillä
alueille (kuten käytävät, kiinnitettävät apuvälineet); iskunkestävä.

Pitkittaisten reunojen muoto:
Suorakulmaiset reunat (SE)

Ohennetut reunat (TE)

Puolipyoreat ohennetut reunat (HRTE)

Mittojen poikkeama EN 520 -standardin mukaisesti Leveys +0/-4 mm, Pituus +0/-5 mm, Paksuus +0,5/-0,5 mm.

KIPSILEVYT TYYPPI DIR
EN 520

TEKNISET TIEDOT
Säännöstenmukainen asiakirja

EN 520

Kipsilevyt, tyyppi DF ja DFH2

Materiaaliluokka

EN 13501-1

A2-s1, d0 (B)

Tiheys

≥ 800

kg/m³

Kuivapaino

≥ 10,5

Vetolujuus

EN 520

Pintakestävyys
Lämmönjohtavuuskerroin

EN 12524

U-arvo
Vesihöyrydiﬀuusion vastuskerroin
µ

EN 12524

Tyyppi DFH2, veden imeytyminen
(yleinen) 2 tuntia vedenalaisessa
säilytyksessä

kg/m²

≥ 725 (samansuuntainen tuotantosuuntaan nähden)
≥ 300 (kohtisuorassa tuotantosuuntaan nähden)
< 15

N
mm

λА =0,19; λБ =0,21

(wattia /m·⁰C)

SА= 3,34; SБ=3,66

(wattia/m²·⁰C)

Kuiva:10
Märkä: 4
≤10

% painosta

Kidevesipitoisuus sisuksessa

keskimäärin 16–20

%

рН-arvo

6-9

---

1,4 10⁻⁶

m³/(m² mit Pa)

Ilman läpäisevyys

EN 520

