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SINIAT ER EN FØRENDE LEVERANDØR AF INNOVATIVE GIPSPLADESYSTEMER 
OG GIPSPLADELØSNINGER TIL DEN EUROPÆISKE BYGGEBRANCHE. SINIAT ER 
EN DEL AF ETEX-KONCERNEN

LaDura Premium
Den slagfaste gipskartonlade

LaDura Premium

LaDura Premium er en yderst slagfast 

gipskartonplade til vægge og lofter. Den 

12,5 mm tykke gipskartonplade LaDura 

Premium er forstærket med træ- og 

glasfiber. Denne gipskartonplades store 

fordele er, at den er meget slagfast, den 

er let at sætte op (ingen for boring er 

nødvendig), den glatte overflade giver 

en finere overflade ved færdiggørelsen, 

og den har en høj bæreevne. Ved lave 

konsolbelastninger (40 kg) og ved et 

enkelt lag (12,5 mm) plader bør man 

bruge rawlplugs beregnet til gips 

vægge. Ved større belastninger, 40-70 

kg, bør man sætte rawlplug i tæt på 

stolperne og anvende et enkelt lag af 18 

mm plader.

Når man skal hænge konsolbelastninger 

på over 70 kg op, bør man anvende 

to lag plader og en løsholt mellem 

stolpeskelettet. Her er rawlplugs ikke 

nødvendige, eftersom man fastgør 

skruerne i træskelettet.

Fordele ved LaDura 
Premium

• Den er ekstra vandafvisende (H1) 

 i overensstemmelse med EN 520.

• Den er ekstra brandsikker på grund  

 af dens høje vægt.

•  Gipskartonpladens akustiske

 egenskaber er betydeligt bedre end

 standardpladernes. Den er testet

 af autoriserede institutioner op

 til 66dB.

• Takket være den meget høje

 slagfasthed er LaDura Premium

 ikke bare den bedste    

 gipskartonplade til

 beboelseshuse, men også til andre

 bygninger, såsom sygehuse, skoler,

 hoteller, idrætsanlæg og biografer.

•  LaDura Premium er meget

 formstabil og ændrer sig minimalt  

 under udsving i temperatur og   

 fugtighed.
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LaDura Premium som 
system

LaDura Premium kan leveres enten 

som en plade eller som i et system. 

Vi anbefaler, at man bruger pladen 

sammen med Siniats standardprofiler på 

0,6 mm, Siniats specialdesignede HD-

skruer, armeringstape og fugemasse. Alt 

sammen for at opnå det bedste resultat.

Mål

Længde:  2500 mm som   

   standard, men kan fås  

   i speciallængder

Bredde:  900/1200 mm

Tykkelse: 12,5/15 mm

Vægt:  12,6/15,1 kg/m2 


