
PENTRU GIPS-CARTON

Clapetă de revizie

Descrierea produsului

Clapetele de revizie sunt fabricate din profile de

aluminiu sudate care formează cele două rame,

interioară și exterioară. Ramele sunt conectate cu

balamale care permit deschiderea clapetei atunci

când este necesar. În rama interioară este montată

o bucată de placă din gips-carton cu grosimea 12,5

mm, fixată cu adeziv.

La cerere, placa din gips-carton poate fi de tip A, tip

H sau tip F, conform EN 520, și poate fi fixată pe

ramă cu șuruburi.

Domeniul de utilizare

Se utilizează în lucrări de construcţie la clădiri, 

în combinaţie cu plăci de gips-carton, pentru 

placări, pereți și plafoane. 

Avantaje

• Ramă din aluminiu sudată;

• Utilizare facilă, cu închizători cu apăsare;

• Disponibilă și cu dimensiuni mari, întărite

cu profile metalice tubulare.



Clapetă de revizie

Opțiuni

• Posibilitatea utilizării a unor tipuri diferite de

plăci: tip H, tip F, tip FH, tip D sau cu perforatii

• Ușă detașabilă

• Lanț de siguranță, pentru plafoane

• Fabricare la dimensiuni atipice

Rigips® este o marcă înregistrată a Saint-Gobain Construction Products

Romania S.R.L. Informaţiile din acest document reflectă datele pe care le

deţinem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre

actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o

notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de

producţie. Asiguraţi-vă că sunteţi mereu în posesia ultimei versiuni a

acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă:

www.rigips.ro. Documentul de faţă conține doar recomandări generale şi

nu se referă la circumstanțe speciale.

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles

specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop şi că

produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție

privind anumite proprietăţi ale produsului sau compatibilitatea

pentru o utilizare concretă, compania Saint-Gobain Construction

Products Romania S.R.L. neputând fi făcută responsabilă de

calitatea execuției lucrărilor de construcție.
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Clapetă de revizie 200x200x12,5 0,94 204 28 171 200 13 41,5

Clapetă de revizie 300x300x12,5 1,58 304 28 271 300 13 41,5

Clapetă de revizie 400x400x12,5 2,41 404 28 371 400 13 41,5

Clapetă de revizie 500x500x12,5 3,42 504 28 471 500 13 41,5

Clapetă de revizie 600x600x12,5 4,61 604 28 571 600 13 41,5

Depozitare si transport

Transportul și depozitarea se fac cu atenție pentru

a evita deteriorarea plăcilor (muchii, fețe,

structura).

Clapetele de revizie se vor depozita pe suport plan

orizontal, neted, în spaţii închise, protejate, la

temperaturi cuprinse intre 5-40° C si umiditate

relativă a aerului de maxim 60%.

Depozitarea se va face pe suportul/ambalajul

original, pentru a evita deformarea.

Se va ține cont de capacitatea portantă a

platformei pe care se face depozitarea.

Trebuie să se evite contactul direct al

clapetelor cu platforma depozitului.

http://www.rigips.ro/

