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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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Produktbeskrivning
Slitsad regel YR för ytterväggar. Använd 
alltid reglar i hela längder. Ändbeslag 
Nail Bracket är en kombinerad 
tryckfördelningsplåt, ändavstyvare samt 
lastfördelare. Beslaget sammanfogas till 
regel och skena med spik Nail Impact 
och spikpistol CNP75.1. Förankring i 
bjälklag sker med skjutspik, bultar eller 
betongskruv enl. respektive
tillverkares anvisningar. Nail Bracket
används till alla reglar, även ovan och
under öppning. Om sammanfogning
sker med skruv B08 gäller beslag för
regellängd ≥ 2000 mm.

Infästning sker med 2 st spik Nail Impact 
eller skruv B08 per sida om inget annat 
framgår av konstruktionshandlingarna. 
Profilens flänsar är assymetriska 
vilket möjliggör boxning vid t e x stora 
öppningar.

Profilens slitsade liv gör att 
värmeförlusterna genom väggen 
reduceras på grund av slitsarnas
randegenskaper och förlängda 
värmetransportväg. 

Vid håltagningar behöver normalt 
ingen efterbehandling göras eftersom 
zinkskiktet har en självläkande effekt och 
förflyttar sig till oskyddade ytor.
 
Montage
Montageanvisning och övrig information 
finns på www.knaufdanogips.se. 
 
Förpackning
Profilerna är buntade med plastband och 
förpackade med träkloss och stålband. 

Produktspecifikation 
Plåttjocklek 0,7, 1,0, 1,5 samt 2,0. 
Alla dimensioner omfattas inte av alla 
plåttjocklekar, se nästa sida. Längder 
upp till 8000 mm kan beställas.  
 
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.

Säkerhetsanvisning
Se aktuellt säkerhetsblad på 
www.knaufdanogips.se

Boxad ytterväggregel. 

Hålrummet mellan 

reglarna fylls med 

isolering innan de 

skruvas ihop.
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Produktspecifikation: Ytterväggsregel (YR)
Längd och dimension anges i mm. 
Beteckning Plåttj. Bredd Höjd Längd Std.förpackn. Vikt kg/lpm Art nr
YR120-1,0 1,0 120 42/46 max 8000 1,60 263205

YR120-1,5 1,5 120 42/46 max 8000 2,44 263208

YR145-0,7 0,7 145 42/46 max 8000 1,25 263203

YR145-1,0 1,0 145 42/46 max 8000 1,79 263202

YR145-1,5 1,5 145 42/46 max 8000 2,69 263200

YR170-0,7 0,7 170 42/46 max 8000 1,36 263195

YR170-1,0 1,0 170 42/46 max 8000 1,95 263194

YR170-1,5 1,5 170 42/46 max 8000 2,93 263191

YR195-0,7 0,7 195 42/46 max 8000 1,53 261770

YR195-1,0 1,0 195 42/46 max 8000 2,18 253800

YR195-1,5 1,5 195 42/46 max 8000 3,28 263181

YR220-1,0 1,0 220 42/46 max 8000 2,53

YR220-1,5 1,5 220 42/46 max 8000 3,80

YR250-1,0 1,0 250 42/46 max 8000 2,72 415942

YR250-1,5 1,5 250 42/46 max 8000 4,09 415944
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