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Premium



LaDura Premium

LaDura Premium er en svært støtsikker 

gipsplate til vegger og tak. LaDura 

Premium er en 12,5/15 mm tykk 

gipsplate som er forsterket med

tre- og glassfiber. Gipsplatens største 

fordel er at den er svært støtsikker, den 

er lett å montere (det er ikke nødvendig 

å bore, det er bare å skru). Den glatte 

overflaten gir en flott finish ved 

ferdigstillelse og den har god bæreevne. 

Ved lav vekt (40 kg) og med ett platelag 

(12,5mm) bør man bruke plugger som 

er beregnet på vegger. Ved høy vekt 

(40-70 kg) bør man sette plugger i 

nærheten av stolpene og bruke ett  

lag med plater på 18 mm. 

Hvis belastingen på veggen er over  

70 kg bør man bruke doble platelag  

og et spikerslag mellom stenderene. 

Da trenger man ikke plugger for å feste 

skruene i trestolpen.

Fordeler med LaDura 
Premium

• Platen er ekstra vannavstøtende

(H1) i henhold til EN 520.

• Platen er mer brannsikre på

grunn av den høye vekten.

•  Gipsplatens lydisolerende

egenskaper er mye bedre enn hos

standardplatene. De er testet av

autoriserte institusjoner opp til

66 dB.

• På grunn av den gode

støtmotstand er LaDura Premium

ikke bare den beste gipsplaten for

boliger, men også for andre

bygninger som sykehus, skoler,

hotell, idrettsanlegg og kinoer.

•  LaDura Premium er svært

formstabil og beveger seg minimalt 

ved ulike fuktighetsnivåer.

LaDura Premium som 
system

Man kan få LaDura Premium levert

som plater eller samlet i et system. 

Vi anbefaler at man bruker platene 

sammen med Siniat standardprofiler  

på 0,6mm, Siniat spesiallagde HD-skruer, 

skjøtetape og fugemasser.  

Dette for å oppå det beste resultatet.

Mål
Lengde: 

Bredde: 

Tykkelse: 

Vekt: 

2400 mm som  

standard, men kan  

fås i spesiallengder 

900/1200 mm 

12,5/15 mm

12,6/15,1 kg/m2
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