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Egenskaper
• Mycket goda ljud- & brandegenskaper

• Hanteras likt vanlig gipsskiva

• Ingen plugg behövs

• Enklare montage jämfört med träba-
serade skivor samtidigt som man får en 
bättre väggprestanda med hänsyn til 
ljud och brand.

Ultra Board
Beteckning: 13 U-1

Stark skiva 
för infästningar
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Produktbeskrivning
Ultra Board® är en skruvfast byggskiva 
bestående av en glasfiberarmerad 
gipskärna med hög densitet. 
Klädd på fram- och baksida med 
kartong som är fast förbundet med 
skivans kärna och överlappad och 
limmad på skivans baksida. 
Gipskärnan är förstärkt med additiv 
som gör den mycket draghållfast. Detta 
innebär att infästningar nu kan göras 
med skruv direkt i gipskärnan utan att 
plugg behövs. Den beräkningsmässiga 
lasten för Ultra Board 13 är per skruv 
23 kg. 

Format
Ultra Board 13 finns i fullformat 
900x2500 mm och levereras 32 
st/pall med skyddsplast (artikelnr. 
587148).

Användningsområde
Ultra Board® monteras som inre skivlag 
i de fall ett skruvhållfast underlag 
önskas. Skruv kan förankras i skivan 
direkt*, utan behov av plugg eller 
genom komplettering av kortling. 
Ultra Board används med fördel i alla 
väggar där enkel infästning önskas. 
Bör inte användas i våtrum utan 
fuktsäkerhetsprojektering.
*Ej dynamiska laster

Montage
1:a lager Ultra Board skruvas med 
hårdgipsskruv Cresco på underlag 
av stål eller trä. 2:a lager av valfri 
byggskiva skruvas med tillhörande 
skruv. I övrigt sker hantering och 
montage likt övriga kartongklädda 
byggskivor från Knauf. Infästningar 
utförs med 5mm träskruv eller likvärdigt.

Försänkt långkant

Skuren kortkant

40-60 mm
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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.

Förvaring
Lagras torrt och på ett plant underlag 
av ströer med högst 600 mm avstånd. 
Ytterligare information på 
www.knaufdanogips.se.

Miljö
Ingen speciell skyddsutrustning krävs.
Se även Säkerhetsdatablad.
Rekommenderad produkt enligt
Byggvarubedömningen samt registrerad 
hos BASTA.

Avfallskod EWC 170802
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Ultra Board
Beteckning: 13 U-1

Stark skiva 
för infästningar

Tekniska egenskaper
Egenskap Storhet Mått/Enhet
Format Produktionsmått 12,5 mm

Bredd 900 mm
Längd 2500 mm 
Vikt 12,1 kg/m²
Densitet 952 kg/m³

Toleranser Tjocklek ± 0,5 mm
Bredd +0/-3 mm
Längd +0/-1 mm
Långkantsavvikelse, parallellitet 0 mm
Avvikelse från rätvinklighet/600 mm 
skivbredd
Vikt ± 4 %

Hållfasthet Böjhållfasthet (brott) - längdriktning 8,1 MPa
Böjhållfasthet (brott) - tvärriktning 3,3 MPa

Värme Max långvarigt 50 °C
Max kort tid, <10 min 120 °C
Lambda 0,25 W/(mK)

Fukt Ånggenomgångsmotstånd, faktor μ 10
Längdutvidgning vid RF 45-90%, 20 °C 0,4 mm/m
RF kritiskt långvarigt, 20 °C 70 %

Brand Brandteknisk materialklass A2-s1,d0


