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Idėja - galimybė pirkėjams rinktis geresnes pertvaras savo būsimam būste
1. Pertvaros 100mm storio, su dvigubu gipskartonio sluoksniu iš abiejų pusių.

3 pertvarų variantai:

-

Standartinė Gyproc pertvara;

-

Akustinė Gyproc pertvara;

-

Ypatinga HABITO pertvara;
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Standartinė Gyproc pertvara
•
•
•
•

Storis – 100mm;
Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm;
Dvigubas gipskartonis iš abiejų pusių – Rigips PRO;
Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;

Savybės:
•
Garso izoliacija Rw ~ 53dB;
•
EI 45min;

Tvirtinimas prie pertvaros:
•
Reikalingi specialūs ankeriai;
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Akustinė Gyproc pertvara
•
•
•
•

Storis - 100mm;
Dvigubas Akustinis gipskartonis iš abieju pusių – Rigips AKU PRO;
Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm
Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;

•

Rekomenduojama Specialus elektros lizdų įrengimas ir Aquabead išorinių kampų
juosta; https://youtu.be/znkae_VUR9U
https://youtu.be/CH4VfWpLxP0

Savybės:
•
Garso izoliacija Rw ~ 58dB tai yra ~5dB geresnė nei su standartiniu gipsu;
10dB skirtumą žmogus suvokia kaip dvigubą garso sumažėjimą;

•
•

Paviršius 2 kartus atsparesnis smūgiams;
EI 45min;

Tvirtinimas prie pertvaros:
•
Reikalingi specialūs ankeriai;
http://www.gipsosistemos.lt/aku/
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Ypatinga HABITO pertvara
•
•
•
•

Storis - 100mm;
Standartinis Rigips PRO+HABITO gipskartonis iš abieju pusių;
Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm
Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;

•

Rekomenduojama Specialus elektros lizdų įrengimas ir Aquabead išorinių kampų
juosta; https://youtu.be/znkae_VUR9U
https://youtu.be/CH4VfWpLxP0

Savybės:
•
Garso izoliacija Rw ~ 58dB ~5dB geresnė nei su standartiniu gipsu;
10dB skirtumą žmogus suvokia kaip dvigubą garso sumažėjimą;

•
•

Paviršius 8 kartus atsparesnis smūgiams nei standartinis gipskartonis;
EI 45min;

Tvirtinimas prie pertvaros:
•
nereikia jokių specialių ankerių;
•
Naudojamas paprastas 5mm medvaržtis;
•
Apkrova 20kg/medvaržtis ( atsarga 4k);
•
Paprasta ir patogu tvirtinti TV, kabančias spinteles, lentynas, sienines spintas,
užuolaidų karnizus, sieninius šviestuvus ir pan;
http://www.gipsosistemos.lt/habito/

https://youtu.be/DcMWz7HrPo4
https://youtu.be/ColcsRN5eto
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