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LaDura Premium
Den stöttåliga gipsskivan

SINIAT ÄR EN LEDANDE LEVERANTÖR AV INNOVATIVA GIPSSKIVESYSTEM 
OCH GIPSSKIVELÖSNINGAR TILL DEN EUROPEISKA BYGGBRANSCHEN. SINIAT 
ÄR EN DEL AV ETEX GRUPPEN.

LaDura Premium

LaDura Premium är en synnerligen 

stöttålig gipsskiva för väggar och 

innertak. Den 12,5 mm tjocka gipsskivan 

LaDura Premium är förstärkt med 

trä- och glasfiber. Den här gipsskivans 

största fördelar är att den är mycket 

stöttålig, den är lätt att sätta upp (ingen 

borrning krävs, det är bara att skruva), 

den släta ytan ger ett finare ytskikt 

vid färdigställandet och den har hög 

bärkapacitet. Vid låga konsollaster 

(40kg) och med ett lager (12,5mm) skiva 

bör man använda plugg anpassad för 

vägg. Vid högre laster, 40-70kg, bör man 

sätta plugg i och nära stolparna och 

använda ett lager 18 mm skiva.

När man skall hänga upp konsollaster 

över 70kg bör man använda dubbla 

lager av skivor och en kortling mellan 

reglarna. Då behövs inte plugg därför 

att man fäster skruvarna i träregeln.

Fördelar med LaDura 
Premium

•  Den är extra vattenavstötande (H1)

enligt EN 520.

•  Den är extra brandsäker på grund

av den högre vikten.

•  Gipsskivans akustiska 

egenskaper är betydligt bättre än

standardskivorna. Den har testats

av auktoriserade institutioner upp

till 66dB.

•  Tack vare den mycket höga

stöttåligheten är LaDura Premium

inte bara den bästa gipsskivan för

bostadshus, utan också för andra

byggnader, såsom sjukhus, skolor,

hotell, idrottsanläggningar och

biografer.

•  LaDura Premium är mycket

formstabil och rör sig minimalt vid

olika fuktigheter.

LaDura Premium som 
system

Det går att få LaDura Premium levererad 

enbart som skiva eller tillsammans 

i ett system. Vi rekommenderar att 

man använder skivan tillsammans med 

Siniat standardprofiler på 0,6mm, Siniat 

specialdesignade HD-skruvar, skarvtejp 

och fogmassor. Detta för att nå det 

bästa resultatet.

Mått

Längd:  2500 mm som 

standard men kan fås 

i speciallängd

Bredd: 900/1200 mm

Tjocklek: 12,5 mm

Vikt: 12,6 kg/m2
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