Technisch Informatieblad

Strikotherm UNI-C Pleisterplaat
Productnaam:
Strikotherm UNI-C Pleisterplaat
Eigenschappen:
Strikotherm UNI-C Pleisterplaat is een lichtgewicht vezel versterkte cementgebonden plaat, geschikt voor vele toepassingen.
De UNI-C Pleisterplaat kan zowel binnen als buiten worden toegepast en is vocht- en schimmelwerend, licht in gewicht,
makkelijk te bewerken, water- en brandbestendig en geluidsisolerend.
UNI-C 10 mm
●
●

Steunplaat voor Strikotherm gevelisolatiesystemen
Steunplaat voor tegels (binnen)

UNI-C 12 mm
●
●

Steunplaat voor stucwerk en/of steenstrips FLEX (dun mineraal)
Steunplaat voor keramische steenstrips

Kleuren:
grijs
Technische gegevens:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afmeting: 2400x1200x12 mm (2,88 m²) Afmeting: 2400x1200x10 mm (2,88 m²)
Gewicht: 10 mm = ca. 9,7 kg/m² (ca. 27,9 kg per plaat) Gewicht: 12 mm = ca. 11,6 kg/m² (ca. 33,4 kg per plaat)
Brandklasse: Classificatie onbrandbaar, klasse A1.
Waterdampdiffusieweerstand µ: 54
Geluidsisolatie: Rw = 32 dB.
Warmtegeleiding: 0.20 W/mK
Buigweerstand: 5,8 MP
E-Module: 1043 MPa
Compressie sterkte: 6,7 MPa
Buigradius: > 2 m
Dikte tolerantie +/- 10%, gemeten 10 cm vanaf de plaathoek

Ondergrond:
Strikotherm UNI-C Pleisterplaten zijn toepasbaar op hout-, aluminium- en stalen ondergrondconstructies.
De randvoorwaarden en montage-instructies zijn opgenomen in Strikotherm Publicatie 44-1 Monteren UNI-C Pleisterplaten.
Voor metal stud draagconstructies dient te allen tijde een projectgebonden advies te worden aangevraagd.
Raadpleeg altijd de Strikotherm publicaties waarin per toepassingsgebied de randvoorwaarden, uitgangspunten en
montagevoorschriften zijn opgenomen.
Verwerking:
Strikotherm UNI-C Pleisterplaten zijn te bewerken met een stanleymes en/of (cirkel)zaag(machine).
Voor verschillende ondergrondconstructies (hout, aluminium en/of staal) moeten systeemgebonden Strikotherm schroeven
worden toegepast.
Strikotherm UNI-C Pleisterplaten met de ruwe zijde naar buiten monteren.
Bij de toepassing als steunplaat voor stucwerk en/of steenstrips FLEX dienen de platen met een afstand van 3 mm tot
maximaal 4 mm ruimte (plaatnaden) te worden gemonteerd.
De plaatnaden vooraf vullen met Strikotherm GW-Plus of GW-O2 Hecht- en grondmortel waarna het Strikotherm Zelfkleven
gaasband moet worden ingebed met een overlap van minimaal 50 mm.
Strikotherm UNI-C platen zijn NIET toepasbaar als waterafdichtende platen (zgn. weather defence boards).
Indien Strikotherm UNI-C platen in een buitensituatie worden toegepast moeten de platen altijd worden voorzien van
een waterdichte coating.
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Strikotherm UNI-C Pleisterplaat
Verbruik:
1,05 m² per m².
Verpakking:
1/2 pallet = 20 stuks (57,6 m²) of volle pallet = 40 stuks (115,2 m²).
Opslag:
Koel, vorstvrij en droog opslaan.
Veiligheid:
Raadpleeg het Strikolith veiligheidsblad.
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