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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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Förstärknings- 
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För höga väggar och 
väggar med höga stabili-
tetskrav
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Produktbeskrivning
Förstärkningsregel FR för höga och 
stabilitetskrävande väggar. Andra 
tillämpningar kan vara att hålla ner 
väggtjocklekar med mindre profilbredder 
eller till undertak som bärande profiler. 
FR finns i profildimensioner 45 mm till 
160 mm.  

Montage
Montageanvisning samt övrig information 
om exempelvis ljudgranar finns på 
www.knaufdanogips.se.
 
Montageskruv med borrspets används 
för fixering av regel i skena. För 
skivmontage används Base + eller 
KD montagelim. Lämplig tillkapning 
görs med vinkelslip eller motsvarande 
(planera för hett arbete) då profilkap ej 
kan användas. För anslutningar mot 
andra byggnadsdelar används skena 
FSKP (alternativt kan vanliga skenor SK, 
SKP och SKT i vissa fall användas). 

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

Kvalitet
Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt
S 350 GD + z 275. Korrosionsklass C2. 

Zinkvikten är min 275 g/m2 zink. Den 
sammanlagda vikten på bägge ytorna 
avses.

Zinktjockleken är min 20 μm/sid.

Produktspecifikation: Förstärkningsregel (FR)
Förstärkningsregeln har 1,2 mm godstjocklek, längd och dimension anges i mm. Flänsarnas vidd 46/42 

mm. Standardförpackning anges i antal per bunt resp. helpaket. FR145 och FR160 är ej lagervara, leve-

reras mot order. Alla reglar kan beställas i längder upp till 10000 mm.

Beteckning Dimension Längd Std.förpackn. Vikt kg/Lpm Art nr
FR 45 45 3000 2/48 1,35 14730

4000 2/48 1,35 14731

FR 70 70 3000 2/48 1,62 14733

3500 2/48 1,62 14309

4000 2/48 1,62 14734

5000 2/48 1,62 14735

FR 95 95 3000 2/40 1,85 14737

3500 2/40 1,85 14313

4000 2/40 1,85 14738

5000 2/40 1,85 14739

FR 120 120 4000 2/48 2,08 14742

5000 2/48 2,08 14743

6000 2/48 2,08 14744

FR 145 145 Special 2/48 2,32

FR 160 160 Special 2/48 2,46

Säkerhetsanvisning
Se aktuellt säkerhetsblad på 
www.knaufdanogips.se


