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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.

Pantone Process Cyan U

Kortlingshållare
KB12

 
 
För enkel infästning av 
kortling mellan regelfack

Blad nr. 
Sida: 1/1

04/2017

Produktspecifikation: Kortlingshållare KB12
KB 12 har 0,5 mm godstjocklek, dimension anges i mm. Standardförpackning anges i styck/kartong. 

Beteckning Bredd Höjd Std.förp. Vikt kg/st Art nr
KB 12-37 110 100 50 0,07 426095

KB 12-41 110 100 50 0,07 426091

KB 12-49 110 100 50 0,07 14776

Produktbeskrivning
Kortlingshållare för montage av 
12mm plywood som kortling mellan 
innerväggsreglar. Beslaget finns i tre 
modeller till de olika regeltyperna. 
KB12-37 är anpassat till Standardregel 
R, KB12-41 till Akustikregel AR och 
Multiregel MR samt KB12-49 för 
Förstärkningsregel FR. 

Kortlingar används vid extra förstärkning 
bakom gipsskivor för att fästa in t.ex. 
konsoler, köksutrustning m.m.  

Montage
Beslaget monteras utanpå reglarna och 
är anpassat för 12 mm plywood som 
hålls på plats genom en ”vikbar läpp”. 
Dubbelhäftande tejp på baksidan för att 
underlätta vid montering. Efter fixering 
kompletterfästs beslaget med 2 st 
profilskruv. 

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

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
 


