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- Stærk stabil og økologisk produceret plade til vægge,
lofte og gulve. Bærer op til 30 kg i én skrue, uden brug af
plug.
- MK godkendt som et ikke brandbart materiale, og opfylder
således kravene til klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Den brandhæmmende plade virker isolerende og er
med til at skabe et godt indeklima.
- Pregrundede, hvilket minimerer kravene til efterbehandling.

- Ved brug af rundsavklinger opnås bedste resultat med
forholdsvis få tænder.
- Ved montering på træ placeres klammerne med indbyrdes
afstand på 200 mm.
- Ved montering af plade på plade fæstnes i rækker
pr. 400 mm.
- Klammerne kan placeres indtil 10 mm fra kant uden risiko
for udflækning eller afbrækning af hjørner.

- Kan monteres på træ, stål og direkte på murværk og
beton. Bearbejdning af pladen foretages bedst med hård
metalbelagte værktøjer.

Montering Fermacell på træ, og Fermacell på Fermacell:
Opbygning

Klammetype

12,5 mm FC på 12,5 mm FC

SNS45
klammepistol

TA551
klammepistol

N12LAB 22 mm klamme*

X

X

10 mm FC på Træ

N15BAB 32 mm klamme

X

X

12,5 mm FC på Træ

N17BAB 38 mm klamme

X

X

15 mm FC på Træ

N19BAB 44 mm klamme

X

X

10 mm FC på Træ (statisk)

N19BAB 44 mm klamme

X

X

2x10 mm FC på Træ (statisk)

Q23BAB 57 mm klamme

12,5 mm FC på Træ (statisk)

N21BAB 50 mm klamme

15 mm FC på Træ (statisk)

Q23BAB 57 mm klamme

18 mm FC på Træ (statisk)

Q23BAB 57 mm klamme

Fermacell på metalskinne

39J30MP 30 mm Fermacellskrue

SQS55
klammepistol

X
X

X
X
X
Duraspin

* Benyttes også til Fermacell gulvelementer.

Klammepistoler: Ved hjælp af SENCO og MAX klammepistoler sikres let og hurtig montering.
SENCO klammepistol SNS45

MAX klammepistol TA551

DURASPIN DS200

DURASPIN DS205

Med et landsdækkende forhandlernet af SENCO, MAX og Duraspin produkter sikres hurtig service og vejledning.
Ring for oplysning om nærmeste forhandler, hos OTTENSTEN A/S tlf.: 8738 0800
FERMACELL Fibergips
Xella Byggesystemer
Sandøvej 1b
DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 39 69 89 07
Fax: +45 39 69 89 21
www.xella.dk

