
Knauf Danogips GmbH

SE-296 80 Åhus

Teknisk support: 044 28 78 22 

www.knaufdanogips.se

info@knaufdanogips.se

Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felfritt. Uppgifter om förbrukning, mängder och 

bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för 

dagen. Här kan dock inte alla vedertagna byggtekniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas.

Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och bygg- 

fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.
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Zinkvikten är min 140 g/m2 zink. Den
sammanlagda vikten på bägge ytorna
avses.
 
Zinktjockleken är min 10 μm/sid.

Säkerhetsanvisning
Se aktuellt säkerhetsblad på  
www.knaufdanogips.se

Produktspecifikation: Dörregel (DR) och Skena med urklipp (SKU)
Plåttjocklek 0,5 mm, längd och dimension anges i mm. Längd plywood 2500 mm, tjocklek 15 
mm. Standardförpackning anges i antal. 
Beteckning Bredd Höjd Längd Std.förpackn. Vikt kg/lpm Art nr

DR 70-1 70 35/37 max 4000 - 1,25 14807

DR 95-1 95 35/37 max 4000 - 1,60 14809

SKU 45 47 30 max 2000 - 0,39 6745

SKU 70 72 30 max 2000 - 0,49 6747

SKU 70 72 30 890 - 0,49 13883

SKU 70 72 30 990 - 0,49 13884

SKU 95 97 30 max 2000 - 0,59 6748

Produktbeskrivning
DR används för infästning av dörrkarm i 
väggar med stålregelstomme. Regeln är 
avsedd för infästning av lätta innerdörrar.  
Plywoodremsans längd på dörregeln 
är 2500 mm och tjockleken är 15 mm.  
 

SKU används som överstycke över 
dörr och andra väggöppningar. Den 
fästs in i regelns flänsar. SKU har 40 
mm urklipp/sida, vilket innebär att 
beställningslängden är öppningsbredden 
adderat med totala urklippet 80 mm. 

Montage
Montageanvisning och övrig information 
finns på www.knaufdanogips.se

Förpackning 
Profilerna är buntade med plastband och 
förpackade med träkloss och plastband.

Kvalitet
Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt
S 250 GD + z 140. Korrosionsklass C1.
 


