


Obrännbar.
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Säkerhet från golvet och uppåt.

Förutom funktionalitet och visuell upplevelse börjar yt-

terligare en aspekt få ännu större betydelse när bygg-

nader planeras och konstrueras – nämligen säkerheten.  

Denna alltmer viktiga egenskap uppfylles av GIFAfloor 

på mer än ett sätt. 

Samtliga GIFAfloor golv består av det innovativa gips-

fibermaterialet GIFAtec – det enda byggnadsmaterialet 

av sin typ som är klassat som obrännbart, klass A1, i enlig-

het med DIN EN 13501-1. 

Oavsett om GIFAtec används i vanliga installationsgolvs-

plattor eller i hålrumsgolv (Hollow Floors) uppfyller alla 

GIFAfloor golvsystem minst brandsskyddsklass F30.         
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Stabil.

Vi tar vårt arbete på allvar  

och är öppna för Dina idéer. 

Detta är det bästa sättet att beskriva GIFAfloors  

möjligheter. Ni kan lita på golvets styrka och höga 

lastbärighet. Grunden till dessa egenskaper har redan 

lagts då gipsskivorna producerades. Knauf Integrals 

unika tillverkningsprocess säkerställer ett helt homogent  

råmaterial innan den extremt höga komprimeringen av 

materialet till en densitet av 1500 kg/m3 inleds. Ni kan 

erhålla GIFAfloor i form av golvplattor eller som golvskivor 

med not och fjäder i olika tjocklekar. Alla ingående delar är 

optimalt koordinerade för att passa varandra. 

GIFAfloor levereras direkt till arbetsplatsen och är  

färdigt att installeras omgående. En primer är applicerad 

på ytskiktet redan i fabriken för att skydda materialet under 

transport och installation, vilket även säkerställer slitstyrka 

på golvskivans yta från montagestart.

OWA, kontorshus, Amorbach, Tyskland



OWA, kontorshus, Amorbach, 
Tyskland



Ljudabsorberande.

Komfort för alla!

Den torra läggningsmetoden för GIFAfloor ger flera för-

delar jämfört med andra system innehållande vatten. Ingen 

extra fukt tillföres lokalen under byggnadsprocessen. Detta 

är den viktigaste fördelen – GIFAfloor behöver ingen 

torktid alls. Beroende på projekt kan således byggtiden 

kortas med flera veckor och stora kostnadsreduktioner 

uppnås. 

Ytterligare en fördel med GIFAfloor är den goda stegljuds-

isoleringen vilken skapar en tyst och trivsam arbetsmiljö. 

GIFAfloor golvskivor med not och fjäder är den optimala 

lösningen för alla sorters ytskikt. 

Med lämpliga tillbehör som justerbara benstöd, övergångs-

profiler, inspektionsluckor, uttagslådor och kabelgenom-

föringar blir golvet enkelt och snabbt monterat, samt 

flexibelt för framtida förändringar. Vi tror att Du som  

entreprenör, fastighetsägare eller hyresgäst kommer att 

uppskatta alla dessa fördelar.

Konserthus, St. Pölten, Österrike.



Business Tower, Nürnberg, 
Tyskland



City Gate, Düsseldorf, Tyskland.

C & A huvudkontor, Brüssel, Belgien.



GIFAfloor golvplattor för installationsgolv – 

Alla fördelar på en gång

• Optimal tillgänglighet till underliggande installationer 

 tack vare att alla golvplattor kan lyftas.

• Kan kombineras med GIFAfloor FHB golvskivor med 

 not och fjäder. Erforderliga övergångsprofiler kan  

 levereras där golvplattor och golvskivor möts.

• Användningsområden: Datarum, telefonväxlar, media-  

 och forskningscentrum, installationstäta korridorer och  

 rum. Även som inspektionsluckor i GIFAfloor FHB.

• Levererad som råmaterial i storlek anpassad för  

 tillverkare av installationsgolv (ofta 605 x 605 mm)  

 för framställning av standard 600x600 mm golvplattor.

• Standardtjocklek: 13 - 40 mm, nyhet: 42 mm.

• System med GIFAfloor golvplattor kan erhållas  

 med brandklass F60 i enlighet med DIN 4102.





GIFAfloor golvskivor för hålrumsgolv – 

Alla fördelar på en gång

• Ökad monteringshastighet tack vare 1200 x 600 mm  

dimension på golvskivor.

• Hög läggningssäkerhet (not och fjäder).

• Större lastbärighet även med lägre tjocklek på  

golvskiva beroende på den stabiliserande effekten  

av limmad not och fjäder mellan golvskivor.

• Perfekt ytjämnhet tack vare noggrant kalibrerad  

tjocklek på golvskiva samt not och fjäder i skarvarna 

mellan skivorna.

• Hög systemsäkerhet pga. väl valda och utprovade 

systemkomponenter.

• Brandskyddsklass minst F30 enligt DIN 4102.

• Mellanväggar kan ställas direkt på GIFAfloor 

golvsystem. 

• Konstruktion av trappor, ramper samt sluttande golv 

möjligt.

• Kan kombineras med GIFAfloor DB installationsgolvs-

plattor. Erforderliga övergångsprofiler kan erbjudas 

efter förfrågan.

• Möjligt att placera inspektionsluckor, uttagsbrunnar, 

kabelgenomföringar eller centraldammsugaruttag i 

golvet. 

• Användningsområden: Installationstäta byggnader 

så som kontor, samlingslokaler, hörsalar, butiker, 

vänthallar, bibliotek, biografer, flygplatsterminaler, 

tillverkningsindustrier samt lagerlokaler.

• Dimensioner: 1200 x 600 resp. 600 x 600 mm med 

not och fjäder runtom hela skivan.

• Standardtjocklekar: 25 mm, 28 mm samt 32 mm.

• Direkt infästning av exempelvis hörsals- eller biograf-

stolar möjlig.




