6,7
kg/m2

st.
a
t
t
ä
L
.
e
r
Lätt.Lätta

Knauf Light Board
Lättviktsskiva som underlättar transportering, montering och hantering.
Helt enkelt ett lätt val!

KNAUF LIGHT BOARD
– ETT LÄTT VAL
Knauf introducerar Light Board – en lättviktsskiva som är lätt att
transportera, hantera och montera. Skivan väger endast 6,7 kg/m2.
Lättviktsteknologin i Light Board når helt nya höjder;
skivans luftiga egenskaper gör den till ett lätt alternativ – utan att
kompromissa med gipsskivans klassiska och slagtåliga egenskaper.
Knauf Light Board är ergonomisk ur arbetsmiljösynpunkt
och ger nöjda medarbetare. Skivan är samtidigt ett ekonomiskt
fördelaktigt och miljövänligt val.
Knauf Light Board är helt enkelt mycket lättare!

Byggbranschen välkomnar den nya lättviktsskivan Knauf Light
På Köpenhamns flygplats

sen och pekar mot en av de långa korridorer hon jobbat

pågår helrenovering av kontorsloka-

med. Light Boards färre kilon har inneburit en märkbar

lerna vid terminal 2. Här har man

fördel för Linda:

till hantverkarnas stora belåtenhet

– Jag har bara gott att säga om Light Board: Man mär-

använt Knauf Light Board lättvikts-

ker att gipsskivorna är lätta att hantera, de är lättare att

skivor.

kapa och fasa av.

Snickaren Linda Hansen har bara positiva upplevelser:
– Det är tillfredsställande att få delta i ett stort projekt

Snickaren Flemming Sörensen

och se slutresultatet. Särskilt när byggmaterialet är bra

har varit i byggbranschen i många

och behändigt att arbeta med. Och det är Light Bo-

år och på Höjdevangsskolan i Kö-

ard! Skivan är mycket enklare att hantera och montera

penhamn har han fått stifta bekant-

eftersom man kan lyfta den med fingrarna. Då känns en

skap med den nya lättviktsskivan

sådan här vägg plötsligt inte så lång, säger Linda Han-

Knauf Light Board.

6,7

Lätt. Lättare. Lättast.

kg/m2

Lätt att transportera, hantera och montera
• Light Board minskar den sammanlagda tyngden
med cirka 25 %.
• Light Board ökar effektiviteten.
• Light Board är lätt att tillpassa, skära och hantera.
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• Light Board minskar kroppsbelastningen avsevärt
vid manuella lyft.
• Light Board minskar miljöpåverkan vid transporter.
Det lätta valet vid utmaningar
Light Board är ett lätt val när förhållandena är utmanande, t.ex. vid renoveringsprojekt. Light Boards flexibilitet
är ett välkommet komplement för moderna byggprojekt.
Använd Light Board till:
• Invändiga väggar och tak – vid nybyggnad
och renovering
• Beklädnader
• Brand- och ljudavskiljande konstruktioner
Till fördel för arbetsmiljön och för miljön
Lättviktsskivan Knauf Light Board har utvecklats för att ge
montören bästa möjliga arbetsförhållanden. Knauf Light
Board i skivformatet 900x2500 mm väger nämligen 5,2
kg mindre än en standardgipsskiva. Vikten gör skivan
behändig att arbeta med och ger samtidigt hantverkaren
en större ergonomisk förtjänst och extra energi.
Knauf Light Board består av återvunnet material.

Board:
Han menar bestämt att den mindre vikten gör skillnad.
– Det är de många sneda lyften och kroppsvridningarna
vi gör under en arbetsdag som märks av efter jobbet. Så
allt som underlättar vardagen är bra! De här skivorna

Knauf Light Board lättviktsskiva

är lätta att jobba med och jag hoppas vi kommer att

Material A2-s1,d0 (klass A-material).

använda dem även i framtiden.

Beklädnad K1 10 B-s1,d0 (klass 1-beklädnad.)

Tack vare den lägre vikten är Light Board enklare att

Skuren kortsida. Försänkt kartongklädd långsida.

skruva i, vilket spar tid. Det har Flemming Sörensen

Längd Bredd Tjocklek
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– När vi sätter upp gipsskivor arbetar vi i par. Jag lyfter

2500

900
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2700

900

12,5

6,7

16,3

40
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514458

3000

900

12,5

6,7

18,1

40

724

514459

och passar in och min medarbetare skruvar fast dem.
Tidigare var det jag som hade problem att hinna med,
men nu är det omvänt!
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