fermacell Gipsvezelplaten
voor plafond, wand en vloer
Een optimaal woon- en werkklimaat met fermacell

fermacell Gipsvezelplaten voor plafond, wand
en vloer
fermacell biedt droge afbouwconcepten voor het hele huis: van kelder tot dak. Montage
van fermacell-plaatmateriaal voor plafond, wand en vloer is eenvoudig en kan snel,
zonder droogtijden. fermacell platen zijn duurzaam en geschikt voor zowel nieuwbouw als
renovatie, voor woning- en utiliteitsbouw.
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Brandveilig
De unieke materiaal
samenstelling van gips met
papiervezels en de homogene
structuur maken fermacell
Gipsvezelplaten bijzonder
brandbestendig. Een
constructie met enkele
beplating heeft al snel een
brandvertraging van 60 min.
Bij dubbele beplating loopt dit
op tot 120 min.

Gemakkelijk te verwerken
De fermacell Gipsvezelplaten
zijn eenvoudig af te breken,
zagen, schaven, boren, frezen
en schuren.

Uiterst stabiel,
extreem belastbaar
Door de homogene structuur
zijn fermacell Gipsvezelplaten
bijzonder stabiel en bestand
tegen hoge mechanische
belasting. Een fermacell Gipsvezelplaat draagt bijvoorbeeld:
50 kg per hollewandplug
30 kg per schroef
	schilderijhaken met
draadnagel vanaf 17 kg

Eenvoudige montage
fermacell Gipsvezelplaten zijn
eenvoudig te monteren met
behulp van schroeven, nieten,
draadnagels of met fermacell
Gipslijm.

Geschikt voor toepassing
in natte ruimten
fermacell Gipsvezelplaten zijn
bij uitstek geschikt voor
ruimten binnenshuis met
wisselende luchtvochtigheid,
bijvoorbeeld badkamer en
keuken.

Hoogwaardige
gips- en lijmvoeg
Met fermacell Voegengips
worden fermacell Gipsvezel
platen probleemloos gevoegd,
zonder speciaal gereedschap.
De fermacell Voegenlijm lijmt
en voegt tegelijk, zodat
volledige plaatsterkte wordt
bereikt.

Vloerelementen
fermacell Vloerelementen
zijn handzaam en praktisch.
Ze zijn zonder speciaal
gereedschap te verwerken.
Fixatie van de vloerelementen
gebeurt met fermacell Snelbouwschroeven of speciale
spreidnieten.
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Geluidsisolerend
fermacell Gipsvezelplaten
garanderen een hoge
geluidsisolatie, met dank aan
hun dichte vezelstructuur.
Daarmee voldoen ze moeite
loos aan de eisen zoals die zijn
vastgelegd in de normbladen
en bouwverordeningen.
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Egaliseermiddel
voor vloeren
Uitvlakken oneffenheden
0 – 20 mm

Ophoog-/egalisatiemiddelen
Uitvlakken oneffenheden
10 – 100 mm
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	De handige eenmansplaat in de afmeting 1.500 x 1.000 mm, 10/12,5 mm dik, voor beplating van het plafond,
voor de verbouwing van zolderetages en voor renovatiewerkzaamheden.
	De verdiepingshoge fermacell platen in verschillende afmetingen en dikten van 10/12,5/15 en 18 mm voor montagewanden
met uitstekende eigenschappen. Ook speciale afmetingen zijn mogelijk, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid.
	De lichtgewicht fermacell Comfort Board van 1.200 x 900 mm in dikte 12,5 mm, met 4-zijdig afgeschuinde kant.
Met een gewicht van slechts 15,5 kg gemakkelijk door 1 persoon te monteren.
	De ‘supergrote’ gipsvezelplaat van 2.540 x 6.000 mm, voor bijvoorbeeld prefab-woningen en de industriële elementenbouw
(spouwbladen, dakelementen).
fermacell Gipsvezelplaten met 2-zijdig of 4-zijdig afgeschuinde kanten. Voor een super strakke en vlakke afwerking.
	Geluids- en warmte-isolerende en brandwerende fermacell Vloerelementen. Voor een snelle en voordelige renovatie,
maar ook voor nieuwbouw de ideale oplossing.
fermacell Voorzetwanden, warmte-isolerend, in verschillende dikten, afmeting 1.500 x 1.000 mm.
Voor na-isolatie van onder andere woningen, garages en trappenhuizen.
	Een extra smalle (600 mm) en lichte (< 25 kg) plaat voor nauwe gangen en trappenhuizen: de fermacell SlimPanel.
	De fermacell Powerpanel H2O, een cementgebonden plaat voor toepassing in natte en extreem vochtige ruimtes.
	De fermacell Powerpanel HD en Powerpanel H2O (cementgebonden) voor kostenefficiënte buitenwandconstructies.
fermacell Gipsvezelplaten greenline verbeteren het binnenklimaat door het absorberen en binden van schadelijke stoffen
uit de omgevingslucht.
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	Een compleet assortiment toebehoren voor een optimaal resultaat bij de montage. De accessoires zijn volledig afgestemd
op de verwerking en afwerking van fermacell Gipsvezelplaten en Vloerelementen voor plafonds, wanden en vloeren.
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