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Kenmerken en
eigenschappen

Toepassing

Cradle to Cradle

Assortiment

1-persoonsplaten

Gyproc WR gipskartonplaat
Gyproc WR gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled
karton. De platen zijn geïmpregneerd voor een vertraagde wateropname en ter voorkoming van
schimmelvorming. De platen zijn verkrijgbaar met kantvorm AK (Afgeschuinde Kant). In natte ruimtes
wordt de plaat voorzien van een waterdichte afwerking, zoals tegelwerk.

Productvoordelen
Geïmpregneerde gipskartonplaat voor vertraagde wateropname en ter voorkoming van
schimmelvorming
Glasvezelversterkt, geschikt als ondergrond voor tegelwerk
Ook in 600 mm brede uitvoering voor handzame verwerking
Voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring
Voorzien van Cradle to Cradle certificaat

Technische specificaties

Kern van gips met een ommanteling van gerecycled karton
Geïmpregneerd voor vertraagde wateropname
Verkrijgbaar met kantvorm AK
EN 520 classificatie: DFH2
Kleur karton: groen
Gewicht

12,5 mm: ca. 10,5 kg/m
15 mm: ca. 12,6 kg/m

Gyproc WR gipskartonplaten worden toegepast voor het maken van wanden en plafonds in natte
ruimtes, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Gyproc WR gipskartonplaten 12,5 en 15 mm zijn voorzien van het Cradle to Cradle certificaat. Het Cradle
to Cradle principe gaat uit van: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen kunnen worden ingezet in een
ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen
worden of milieuneutraal zijn.

*Gewicht per plaat > 25 kg: tillen met twee personen.

Platen geschikt voor montage door één persoon:

 Plaattype  Dikte (mm)  Breedte (mm)  Max. plaatlengte (mm)
Gyproc A   

9,5 1200 2800
  12,5 600 3600
 12,5 1200 2200
 15  1200 1500

Gyproc WR   
9,5 600 3000

  12,5 600 3000
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Contact gegevens
Saint-Gobain Gyproc

Stuartweg 1B
4131 NH Vianen

T: 0347–325100
F: 0347–325125

W : www.Gyproc.nl
E : info@gyproc.nl

  12,5  1200 1900
 15  1200 1500 
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