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EESTI EHITUSTEAVE              Välja antud detsember 2012  akustilised plaadid       ET-3 0307 - 1180
          Kehtiv kuni detsember 2015  ripplaed 
        laeplaadid
        seinaplaadid
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KNAUFDANOLINE.cOm

ÜLEVAADE TOODETEST

TOODE SERV PERFO-
RATSIOON

mÕÕTmED (mm) KASUTAmINE

UNITy 6 SySTEm
Serv D

U6 600 x 600 x 12.5 Varjatud T-liistudel paiknev moodul-ripplagi,
plaatide servadeni perforatsioon tagab
laele ühtlase mulje.

VISTA
Serv E/B

  

Tangent
Regula

400 x 1200 x 12.5
300 x 1200 x 12.5

Avatav kahekordsetel T-liistudel paiknev
ripplagi. Plaadid toetuvad pikisuunalistele
ripplaeliistudele külgede astmeliste servade-
ga, otsaservad on kokku puutuvad lõigatud
nelikantservad. Plaate paigaldatakse rida-
dena.

cONTUR
Serv D

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12.5 Varjatud T-liistudel paiknev moodul-ripplagi.

BELGRAVIA
Serv E

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12.5 T-liistudel osaliselt allapoole laskuvate
plaatidega moodul-ripplagi.

LINEAR
Serv c

Globe
Quadril
micro
Regula

600 x 600 x 12.5 T-liiste osaliselt varjavate liistudest allpool
olevate plaatidega moodul-ripplagi.

mARKANT
Serv E

Globe
Quadril
micro 
Tangent
Regula

600 x   600 x 12.5
600 x 1200 x 12.5*
*Ei ole Tangentil

T-liistudest allpool olevate plaatidega
moodul-ripplagi. Plaadid toetuvad
tugikõrvadele, avatuna saab jätta rippuma.

PLAzA
Serv A 

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

600 x   600 x   9.5*
600 x   600 x 12.5
600 x 1200 x   9.5*
600 x 1200 x 12.5*
* Ei ole Tangentil

Nähtavatel T-liistudel moodul-ripplagi.

DANOTILE
Serv A

Regula 600 x   600 x 6.5
600 x   600 x 9.5
600 x 1200 x 6.5
600 x 1200 x 9.5

Nähtavatel T-liistudel paiknev  
moodul-ripplagi. Kõrgete  
hügieeniomadustega laeplaat.

UNITy 6 BRIDGE
Serv D

U6 400 x 1200 x 12.5
400 x 1500 x 12.5
400 x 1800 x 12.5
400 x 2100 x 12.5
400 x 2400 x 12.5
400 x     L    x 12.5

Koridoride ja kitsaste ruumide jaoks avatav
isekandev lagi, toetub ainult seinaliistudele.
Lihtne ja liistudevaba juurdepääs ripplae
kohale. Servast-servani perforatsioon jätab
mulje ühtlasest laepinnast.

cORRIDOR 400
Serv D

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

400 x 1200 x 12.5
400 x 1500 x 12.5
400 x 1800 x 12.5
400 x 2100 x 12.5
400 x 2400 x 12.5
400 x     L    x 12.5 

Koridoride ja kitsaste ruumide jaoks avatav
isekandev lagi, toetub ainult seinaliistudele.
Lihtne ja liistudevaba juurdepääs ripplae
kohale.

KNAUF DANOLINE TAGAB SISERUUmIDE mUGAVUSE
Taanis asuva peakorteriga Knauf Danoline töötab välja, valmistab ja turustab akustilisi seina- ja laematerjale, mis toodetakse
kvaliteetsetest klaaskiududega tugevdatud kipsplaatidest. Tänu aastakümneid kestnud tegevusele ehitustööstuse valdkonnas 
on Knauf Danoline võimeline pakkuma teie vajadustele vastavaid eksperthinnanguid, nõuandeid ja tehnilisi lahendusi.

Knauf Danoline on alati valmis dialoogiks, et leida lahendusi, mis vastavad teie soovidele. Knauf Danoline kuulub 
ülemaailmsesse ehitusmaterjale tootvate rahvusvahelisse ettevõtete gruppi Knauf Group. Oma müügiorganisatsioonide  
ja turustuspartnerite võrgu kaudu asuvad Knaud Danoline esindused enam kui 40 riigis. Eestis on selleks Knauf Tallinn UÜ.
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TOODE SERV PERFO- 
RATSIOON

mÕÕTmED (mm) KASUTAmINE

cORRIDOR 
SwING
Serv E

Globe
Quadril
micro
Regula

600 x 1200 x 12.5
600 x 1500 x 12.5
600 x 1800 x 12.5

Traathingedel laepaneelid koridoridele ja tihti
avamist vajavatele laepindadele. Tagavad 
liistudevaba juurdepääsu laesisestele paigal-
distele, avatuna jäävad paneelid lae külge 
rippuma

cORRIDOR F30
Serv D

Globe
Quadril
micro
Regula

300 x L x 100
max. length: 2800 mm

Avatav isekandev tuletõkkelagi koridoridele,
30-minutiline tulepüsivusklass
DIN 4102-2 järgi

DESIGNPANEL
Serv A1/A1

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

1200 x 2400 x 12.5
  900 x 2700 x 12.5
  900 x 2400 x 12.5* 
* (Only Tangent)

Kruvidega aluskarkassile kinnitatavad 
värvimata lae- ja seinaplaadid. Kõik servad 
on servaõhendusega. Vuugikohad pahtelda-
takse ja pind värvitakse. Paigaldatav koos 
standardkipsplaatidega

TEcTOPANEL
Serv B

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

600 x   600 x 12.5
300 x 1200 x 12.5
400 x 1200 x 12.5
600 x 1200 x 12.5*
600 x 2400 x 12.5* 
400 x   600 x 12.5**
400 x  600  x  9.5***

Kruvidega aluskarkassile kinnitatavad värvi-
mata lae- ja seinaplaadid. Vuuke ei pahtelda-
ta. Kruvide pead pahteldatakse ja kogu
pind värvitakse.

* Üksnes G, Q, R
** Üksnes G, R
*** Üksnes R

cONTRAPANEL
Serv B

Globe
Regula

600 x 1200 x 12.5
600 x 1800 x 12.5
600 x 2400 x 12.5

Pallilöögikindel viimistletud lae- ja seinakatte-
plaat spordisaalidele. Kinnitamine puhtalt
valgete kruvidega jäigalt kinnitatud
aluskarkassile

DANOPANEL
Serv B

Globe
Quadril
micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12.5 Läbi kinnituskõrvade kruvidega aluskarkassile
kinnitatav värvitud laekatteplaat.
Hiljem mitte avatav

SOLOPANEL
Serv:
SK
FF
mF

SK

 

FF

        mF

G8/18
G10/23
G12/25
G15/30
Q8/18
G8/12/50
G12/20/66

Kruvidega aluskarkassile kinnitatavad
korrapärase perforatsiooniga lae- ja
seinaplaadid. Plaadivuugid täidetakse
pahtliga ja pind värvitakse nii, et tekib kogu
lae- või seina pinda kattev ühtlane
perforatsioon

STRATOPANEL
Serv:
SK
FF

SK

 

FF

 

G8/15/20
G12/20/35

Kruvidega aluskarkassile kinnitatavad haju-
tatud perforatsiooniga lae- ja seinaplaadid. 
Plaadivuugid täidetakse pahtliga ja pind 
värvitakse nii, et tekib kogu lae- või seina 
pinda kattev ühtlane perforatsioon

KINOPANEL Kino 600 x 600 x 12.5 Eriotstarbeline seinakatteplaat eriliste
akustiliste tingimuste tagamiseks kinosaalides

AmFIPANEL Tangent 600 x 600 x 12.5
600 x 900 x 12.5

musta värviga immutatud kruvidega aluskar-
kassile kinnitatav seinakatteplaat akustiliste
tingimuste tagamiseks kinosaalides.

ADIT

  

Tangent 450 x 2400 x 9.5 Valmis ruumidesse puhtalt paigaldatav värvi-
tud seinaplaadist, profiilidest, villast ja
abimaterjalidest koosnev paigalduskomplekt

GLOBE

SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO

QUADRIL mIcRO REGULA STRATO STRATO
G8-15-20

G8-18 G10-23 G12-25 G15-30 Q8-18 G8-12-50 G12-20-66

G12-20-35
TANGENT UNITy 6
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Ei eralda
põlevaid tilku

minimaalne kogus
eralduvat suitsu

mittesüttiv 
materjal

TUGEVUS
Kipsplaadid koosnevad kahe kartongkihi vahel paiknevast
kipssüdamikust. Kipssüdamik koosneb kipsikristallidest.
Kipssüdamiku kõvadus tagab koos kartongi painduvusega
ülimalt vastupidavad tooted, mis vastavad ka Euroopa
harmoniseeritud standardi (EVS-EN 13964) nõuetele lagede
stabiilsuse, laeplaatide tugevuse ja kandevõime kohta.

Pallilöögikindel akustiline lae- ja seinapaneel contrapanel on
spetsiaalselt välja töötatud spordisaalide ja võimlate jaoks, 
kus on oluline lae- ja seinakatteplaatide pallilöögikindlus.
contrapanel vastab klassi 3 nõudele laekatteplaatide 
löögikindluse kohta standardi EN 13964 järgi ja 
seinakatteplaatide saalihoki pallilöögikindluse osas standardi 
DIN 18032 nõuetele. Toode sobiv kasutamiseks käsipalli- ja 
saalihoki saalides, kus laeja seinapinnad peavad neelama 
nii heli kui ka olema vastupidavad pallilöökide toimele.

HÜGIEEN
Knauf Danoline lae- ja seinamaterjale on erakordselt lihtne
hooldada. Need on vastupidavad tavalistele 
hooldustoimingutele ja neutraalsete puhastuslahuste toimele. 
Tolmu eemaldamiseks kasutatakse kuiva tolmulappi või 
tolmuimejat. määrdunud pindu saab puhastada niiske 
lapiga, mida on vajaduse korral niisutatud nõrgatoimelise 
pesuainega. Värvitud plaadid on hiljem remondi ajal uuesti 
üle värvitavad.

VASTUPIDAVUS 
Tavatingimustes on kips purunematu ja mittelagunev
ehitusmaterjal. Seetõttu on kipsist valmistatud 
ehitusmaterjalide kasutusaeg sama pikk kui hoonel endal.

Knauf Tallinn UÜ
masina 20 
EE-10144 Tallinn 
www.knauf.ee 
info@knauf.ee
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OmADUSED
Knauf Danoline lahendused tagavad tervisliku keskkonna, kus
inimesed tunnevad end mugavalt ja vabalt.

AKUSTILISED OmADUSED
Knauf Danoline perforeeritud lae- ja seinaplaatidega saab 
luua väga hea kuuldavuse soovitud kasutusotstarbega 
ruumides. Erinevad perforatsioonimustrid ja 
konstruktsioonivõimalused tagavad vajaliku akustilise 
lahenduse.

ÕHU KVALITEET
Kipsplaadi kivistumine ei põhine lenduvate orgaaniliste 
ühendite vms kujul olevate reaktsioonivõimeliste ainete 
lisamisel vaid vee keemilisel ühinemisel kipsiga. Seetõttu ei 
eralda kipstooted ehitamise või kasutamise ajal ruumide õhku 
kahjulikke aineid, ega põhjusta terviseprobleeme. Knauf 
Danoline on registreeritud vabatahtliku Taani siseruumide 
kliima märgistuse (Danish Indoor climate Labellingu) 
süsteemis (Dansk Indeklima maerkning, DIm)
ja samuti on Danoline plaadid klassifitseeritud Soomes kõige
kõrgemasse klassi m1, mis käsitleb sisetööde ehitusmaterjale.
Deklaratsioon hõlmab gaaside eraldumist päevade lõikes ja
osakeste eraldumist, mis määratakse settiva tolmu kaudu.

Deklaratsioon töötlemata ja viimistletud toodete kohta:
• gaaside eraldumine − 10 päeva
• osakeste eraldumine − VÄHESEL MÄÄRAL

VALGUSE HAJUTAmINE
Knauf Danoline toodetel kasutatud värv on kerge läikega, mis
tagab ruumis valguse hea hajutatuse. Samal ajal nõrgendab
valge varjund langeva valguse heledust ja peegeldumist 
ruumi.

TULEKINDLUS
Tulekindlus vastab kõige rangemate asjakohaste standardite
nõuetele.
materjali klassifikatsioon: A2 - s1, d0 ja B - s1, d0

 


