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Technische fiche

Standard-n
GUTEX Standard-n is geschikt voor veelzijdige toepassingen
binnen.

Fotos: GUTEX Archiv, WOLF-Haus

Technische gegevens:

Standard-n

Grondstoffen:

Randafwerking

met rechte boord

–

onbehandelde den en spar uit het Zwarte Woud

Dikte (mm)

6/8/10/12/15/18

–

toeslagstoffen: 1,5% paraffine als waterafstotend middel

Lengte x breedte (mm)

2500 x 1000/1500*

Densiteit (kg/m3)

250

m² per plaat

2,5/3,75

Gewicht per m2 (kg)

1,5 - 4,5

–

warmte- en geluidsisolatie voor vloer en plafond

Gewicht per plaat (kg)

Toepassingsgebieden:

3,75 - 16,88

–

dakrenovatie aan de binnenzijde

Platen per palet

170/130/100/80/70/55

–

renovatie van droge kelderruimte

m² per pallet

137,5 - 637,5

–

Gewicht per palet (kg)

700/1000

Dampdiffusie (μ)

5

verdere verwerking in de industrie, bv. voor priken
presentatieborden,
binnenmateriaal
deuren,
verpakkingsmateriaal...

sd-waarde (m)

0,03/0,04/0,05/0,06/
0,075/0,09

–

dekplaat op uitvlakkorrels

Drukspanning/-vastheid (kPa)

100

–

naar DIN 4108-10

Stromingsweerstand (kPa·s/m3 )

100

–

Kortstondige wateropname (kg/m²)

≤ 2,0

DEO: binnenisolatie van plafond of vloerplaat onder chappe,
zonder geluidsisolatie-eisen. ds: zeer hoge drukbelastbaar

Specifieke warmtecapaciteit (J/kgK)

2100

Brandweerstand: Euroklasse naar DIN EN
13501-1

E

Europese Unie
Thermische geleidbaarheid λD(W/mK)

0,046

Thermische weerstand RD (m²K/W)

0,10/0,15/0,20/
0,25/0,30/0,35

Voordelen:
–

aanvullende warmte-isolatie

–

uitstekende warmte-opslagcapaciteit  tegen zomerse
hitte en winterse koude

–

goede geluidsisolatie

–

vochtregulerend

–

dampdiffusie-open

–

nagroeibare grondstof: hout  recycleerbaar

–

geproduceerd in Duitsland (Zwarte Woud)

–

bouwbiologisch product : Nature Plus certificaat

DIN EN 14001:2009
ZERT-NR. 220108GUTEX00

Betekenis: WF-EN13171-T5-WS2, 0-CS(10/Y)100-MU5-AF100

Plaatsingsvoorschriften:
–

platen droog opslaan en verwerken

–

verzagen: > 10 mm dikte: cirkelzaag met afzuiging; < 10 mm
dikte: met breekmes.

–

meerlagige opbouw gekruist plaatsen

–

stofafzuiging naar BG voorschrift, bepalingen naar TR GS
553 in acht nemen

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn

De toepassing van onze producten is in sommige uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor

gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij het verschijnen

garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften.

van een nieuwe versie zijn geldigheid.
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