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Specialioji dalis
1

Gaminio techninis aprašas
„fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“ ir „fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ yra
specialios statybinės plokštės, pagamintos iš gipso ir celiuliozės pluoštų. „fermacell Vapor“ taip
pat turi papildomą popieriumi dengtą funkcinį sluoksnį. „Fermacell Gipsfaser-Platte greenline“
yra su danga. Jei individualios savybės vienu metu būdingos visiems minėtiems statybos
produktams, plokštės toliau vadinamos „fermacell“ gipso plaušų plokštėmis.
Gaminamų plokščių storis nuo 10 mm iki 25 mm. Ilgis ir plotis ne mažesnis kaip 500 mm.
„fermacell“ gipso plaušų plokščių kraštai aštrūs arba suformuoti, pvz., „fermacell TrockenbauKante“ (TB-Kante). „fermacell TB“ plokštė turi 40 mm pločio nuožulniai suformuotą kraštą,
didžiausias plokštės nominalaus storio susiaurėjimas 2,5 mm. Kraštas taip pat turi vieną
nusklembimą.
„fermacell Gipsfaser-Platte“ atitinka GF-W2 ir GF-I tipus (žr. 2 priedo A.2.8 ir A.2.4 punktus).

2

Gaminio numatomojo naudojimo specifikacija pagal taikomą Europos įvertinimo dokumentą
„fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“ ir „fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ plokštės
naudojamos pastatų komponentų klojiniams (laikančiųjų konstrukcinių komponentų) ir apdailai
(nelaikančiųjų konstrukcinių komponentų). Jos naudojamos tiek kaip laikančiosios, tiek kaip
įtempiančiosios plokštės.
„fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“ ir „fermacell Gipsfaser-Platte greenline“
naudojamos kaip 1 ir 2 eksploatacĳos klasės plokštės pagal EN 1995-1-11.
Vadovaujantis patikros ir vertinimo metodais, kuriais grindžiamas šis Europos techninis
įvertinimas, galima daryti prielaidą, kad „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“ ir
„fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ tarnavimo laikas yra mažiausiai 50 metų. Informacija
apie tarnavimo laiką negali būti suprantama kaip gamintojo garantija, ji turėtų būti
suprantama tik kaip priemonė, leidžianti pasirinkti tinkamus gaminius, atsižvelgiant į
numatomą ekonomiškai pagrįstą darbų eksploatavimo laiką.

3

Produkto charakteristikos ir nuorodos į jo įvertinimo metodus

3.1

Mechaninis atsparumas ir pastovumas (BWR 1)

1

Z25715.18

Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Lenkiamasis stipris

Žr. 2 priedą.

Šlyjamasis stipris

Žr. 2 priedą.

Gniuždomasis stipris

Žr. 2 priedą.

Tempiamasis stipris

Žr. 2 priedą.

Mechaninės savybės padidėjus drėgmei

Eksploatacinės savybės nevertintos.

Standumo įrąža ir standumas

Eksploatacinės savybės nevertintos.

EN 1995-1-1:2010-12

Eurokodas 5. Medinių konstrukcĳų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.
Bendrosios ir pastatų taisyklės
8.05.04-29/16
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Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Tankis

Žr. 2 priedą.

Valkšnumas ir apkrovos trukmė

Žr. 2 priedą.

Matmenys

Žr. 2 priedą.

Matmenų pastovumas

Žr. 2 priedą.

Paviršiaus kietis

Žr. 2 priedą.

Glemžiamasis stipris

Žr. 2 priedą.

Galvutės pervėrimo parametras

Žr. 2 priedą.

Sauga gaisro atveju (BWR 2)
Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Reakcĳa į ugnį

3.3

3.4

3.5

4

„fermacell Gipsfaser-Platte“ ir
„fermacell Gipsfaser-Platte greenline“

A2-s1, d0 klasė pagal EN 13501-12

„fermacell Vapor“

Eksploatacinės savybės nevertintos.

Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)
Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Laidumas vandens garams – vandens
garų perdavimo koeficientas

Žr. 2 priedą.

Plokštės paviršiaus vandens absorbcija

Žr. 2 priedą.

Plokštės vandens absorbcija

Eksploatacinės savybės nevertintos.

Naudojimo sauga ir prieinamumas (BWR 4)
Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Poveikis kietu daiktu

Žr. 2 priedą.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)
Esminė savybė

Eksploatacinės savybės

Šilumos laidumas

Žr. 2 priedą.

Taikytos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sistemos įvertinimas ir tikrinimas
(toliau – SPSVT) su nuoroda į jos teisinį pagrindą
Vadovaujantis EVD Nr.
[95/467/EB(ES)].
Taikytina sistema: 3

2

Z25715.18

EN 13501-1:2007+A1:2009

070006-00-0504, taikomas Europos teisės aktas yra:

Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis.
Klasifikavimas pagal reakcĳos į ugnį bandymų duomenis
8.05.04-29/16
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Techninė informacija, reikalinga įgyvendinti SPSVT sistemą, kaip numatyta taikomame
EVD
SPSVT sistemai įgyvendinti reikalinga techninė informacija aprašyta valdymo plane, kuris
saugomas Vokietĳos statybos technologĳų institute (vok. „Deutsches Institut für Bautechnik“).

Dokumentą 2018 m. gegužės 25 d. Berlyne išdavė Vokietĳos statybos technologĳų institutas
BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Katedros vedėjas
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1 priedas. Numatomojo naudojimo specifikacija
A.1.1 Apkrovos
Skirta tik statinėms ir kvazistatinėms apkrovoms (netaikoma medžiagos nuovargiui).
A.1.2 Montavimas
Iš „fermacell“ gipso plaušų plokščių pagaminti pastatų komponentai gali būti montuojami,
vadovaujantis Priedais, taip pat EN 1995-1-11 kartu su atitinkamu nacionaliniu priedu ir EN 19931-12.
A2-s1, d0 reakcijos į ugnį klasė vertinama tik tada, jei „fermacell Gipsfaser-Platte“ ir „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ plokštės jungiamos sandūrine siūle arba užpildomos gipso plaušo
plokščių jungiamosiomis medžiagomis ir uždaromos. Naudojamos A1 arba A2-s1,d0 klasės pagal
EN 13501-13 siūlių užpildo medžiagos, kurias reglamentuoja EN 13963-14.
A.1.3 Jungiamieji elementai
„fermacell“ gipso plaušų plokštėms su cinkuotu ir (arba) nerūdijančio plieno pagrindu sujungti
naudojamos vinys, varžtai ar kabės naudojami atsižvelgiant į šias sąlygas:
-

Vinys, kurių skersmuo 2,0 mm ≤ d ≤ 3,1 mm, o vinių galvučių skersmuo ne mažesnis kaip ≥ 1.8
d.
- būdingasis vinių tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 600 N/mm 2.
- kabių vielos skersmuo d ≥ 1.5 mm. Kabių pagrindo skersmuo (bR) 6 d ≥ bR ≥.12 mm.
- Varžtai, kurių išorinis sriegio skersmuo d ≥ 3.5 mm.
Jungiamųjų elementų atstumas nuo neįtemptojo „fermacell“ gipso plaušų plokštės krašto turi būti
ne mažesnis kaip 4·d, nuo įtemptojo krašto – ne mažiau kaip 7·d.
Jei naudojamos „fermacell“ gipso plaušų plokštės su nusklembtais kraštais (TB-Kante), jungiamųjų
elementų atstumai nuo neįtemptojo krašto turi būti ne mažesni kaip 7·d, nuo įtemptojo krašto – ne
mažiau kaip 10·d.
A.1.4 Patvarumas
„fermacell“ gipso plaušų plokščių drėgnis, kurio bandymas atliekamas pagal EN 322 5, esant
normalioms klimato sąlygoms (20 °C / 65 % drėgnumui), svyruoja nuo 1,0 iki 1,5 %. Šiuo
atveju plokštės buvo išdžiovintos 40 °C temperatūroje iki pastovios masės.

1

EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014

2

EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
EN 13501-1:2007+A1:2009

3

4

EN 13963-1:2005

5

EN 322:1993

Eurokodas 5: Medinių konstrukcĳų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.
Bendrosios ir pastatų taisyklės
Eurokodas 3: Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės
Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis.
Klasifikavimas pagal reakcĳos į ugnį bandymų duomenis
Gipso kartono plokščių sujungimo medžiagos. Apibrėžtys, reikalavimai ir
bandymo metodai
Medienos skydai. Drėgnumo nustatymas

„fermacell“ gipso plaušų plokštės – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell“
Numatomojo naudojimo specifikacija

1 priedas

Apkrovos, montavimas, jungiamieji elementai ir patvarumas
Z26009.18
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2 priedas. Esminių savybių specifikacija
A.2.1 „ fermacell“ gipso plaušų plokštėms būdingo stiprio ir standumo vertės
1 lentelė. „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“ ir „fermacell GipsfaserPlatte greenline“ plokštėms būdingos stiprio ir standumo vertės, N/mm²
Įtempio tipas

Plokščių storis, mm
10

2,5

15

18

25

Būdingos stiprio vertės
Statmenas plokštės plokštumai
Lenkimas

fm,k

4,6

4,3

4,0

3,6

3,0

Šlytis

fv,k

1,9

1,8

1,7

1,6

1,4

Gniuždymas

fc,90,k

7,3

Plokštės plokštumoje
Lenkimas

fm,k

4,3

4,2

4,1

4,0

3,8

Tempimas

ft,k

2,5

2,4

2,4

2,3

2,1

Gniuždymas

fc,0,k

Šlytis

fv,k

3,4

3,2

8,5
3,7

3,6

3,5

Standumo vertės
Statmenas plokštės plokštumai
Tampros modulis

Em,mean

3800

Šlyties modulis

1600

Ec,perp

Gniuždymas, tampros
modulis ⊥ į plokštumą

800

Plokštės plokštumoje
Lenkimas, įtempimas,
gniuždymas, tampros modulis

Em,t,c,mean

Šlyties modulis

Gmean

3800
1600
3

Tankio vertė (kg/m )
ρk

Tankis

1150

Būtina ši minimali plokštės plokštumai statmeno lenkiamojo stiprio, kurio bandymas atliekamas pagal
EN 15283-2+A16 6.3 punktą, vertė:
fm,test ≥ 5,8 N/mm 2
6

EN 15283-2:2008+A1:2009

Pluoštu sustiprintos gipso plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Gipso
plaušų plokštės

„fermacell“ gipso plaušų plokštės – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell“
Esminių savybių specifikacĳa

2.1 priedas

Būdingos stiprio ir standumo vertės
Z26009.18
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2018 m. gegužės 25 d. Europos techninis
įvertinimo ETA-03/0050 8 psl.

„fermacell“ gipso plaušų plokščių tankis, kurio bandymas atliekamas pagal EN 15283-2+A17 6.3 punktą,
yra ne mažesnis kaip 1000 kg/m³ ir ne didesnis kaip 1250 kg/m³.
A.2.2 Valkšnumas ir apkrovos trukmė
2 lentelė. Modifikavimo koeficientas kmod
Apkrovos trukmės klasė

1 eksploatacijos klasė

2 eksploatacijos klasė

nuolatinė

0.20

0.15

ilgalaikė

0.40

0.30

vidutinė

0.60

0.45

trumpalaikė

0.80

0.60

itin trumpalaikė

1.10

0.80

3 lentelė. Deformacijos parametrai kdef
Apkrovos trukmės klasė
nuolatinė
ilgalaikė
vidutinė
trumpalaikė

1 eksploatacijos klasė
3,0

2 eksploatacijos klasė
4,0

2,0

2,5

1,0
0,35

1,25
0,5

A.2.3 Matmenys ir matmenų pastovumas
„fermacell Gipsfaser-Platte“, "“fermacell Vapor“ ir „fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ plokščių
storis yra nuo 10 mm iki 25 mm.
Ilgis ir plotis ne mažesnis kaip 500 mm.
Plokščių nominalaus pločio matmenų leidžiamosios nuokrypos 0/-4 mm, nominalaus ilgio 0/5 mm, nomi nal aus storio ± 0.2 mm. Pagal EN 15283-2+A1, jos atitinka C1 plokščių tipą.
10 mm - 18 mm storio „fermacell“ gipso plaušų plokščių santykinis ilgio pokytis, atliekant išbrinkio
bandymą pagal EN 318, yra δl65,85 = 0.33 mm/m. „fermacell“ gipso plaušų plokščių santykinis ilgio
pokytis, atliekant nuodžiūvio bandymą yra δl65,30 = -0.31mm/m.
A.2.4 Paviršiaus kietis
„fermacell“ gipso plaušų plokštės, kurių paviršiaus kietis išbandytas pagal EN 15283-2+A1
5.11. punktą, žymimos kaip GF-I tipo, jei jų skersmens įdubą yra ≤ 15 mm.

7

EN 15283-2:2008+A1:2009

Pluoštu sustiprintos gipso plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Gipso
plaušų plokštės

fermacell Gypsum fibre boards - "fermacell Gipsfaser-Platte", "fermacell Vapor", fermacell
Gipsfaser-Platte
greenline"
„fermacell“ gipso plaušų
plokštės – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell“
Specifications
of specifikacĳa
essential characteristics
Esminių
savybių
Creep and duration of the load, dimensions and dimensional stability,
surface
hardness,
embedment
strength,
partial
safety factor
Valkšnumas
ir apkrovos
trukmė,
matmenys
ir matmenų
pastovumas, paviršiaus kietis
Z26009.18

Annex
2.2
2.2
priedas
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A.2.5 Glemžiamasis stipris
„fermacell“ gipso plaušų plokščių glemžiamasis stipris nustatomas pagal šią lygtį (1):
-0.7

0.9

fh,1,k = 7·d ·t
(N/mm²)
(1)
kurioje d = nominalus jungiamojo elemento skersmuo
(mm)
t = plokštės storis (mm)
(„TB-Kante“ gaminiuose plokštės storis mažesnis)
Kiekvienos šliejamosios jungties R k jungiamųjų įtaisų būdingosios laikomosios gebos vertės
nustatomos plokštėms, kurių storis t ≥ 7d („TB-Kante“ gaminiuose plokštės storis mažesnis),
supaprastinant pagal lygtį (2):

kurioje My,k = jungiamojo įtaiso būdingo takumo momento vertė (Nmm).
Jei plokštės storis t yra mažesnis nei 7d, Rk santykyje t / 7d turi būti sumažinta.
Jei būdinga laikomoji geba Rk nustatoma „TB-Kante“ plokštėms, kabių sujungimams, kurių apkrova
statmena plokštės kraštui, būdingoji laikomoji geba Rk turi būti sumažinta santykiu 1.5: d. Jei
sujungimams naudojamos vinys, būdingoji laikomoji geba Rk visuomet mažėja santykiu 2.5: d, kai
plokštės storis t ≤ 12.5 mm, o vinies skersmuo d > 2.5 mm.
Naudojant vieną jungiamųjų elementų komplektą, kurio poveikis konstrukcĳoms lygiagrečiai gipso
plaušų plokščių kraštui daugiausia trumpalaikis, nustatyta būdingoji laikomoji geba Rk gali būti
padidinta ∆Rk dalimi pagal šią formulę:
∆Rk = min { 0,5 ⋅ Rk ;0,25 ⋅ Rax,k }
A.2.6 Atsparumas vinies galvutės pervėrimui
4 lentelė. „fermacell Gipsfaser-Platte“ 10 mm - 25 mm storio plokščių būdingos atsparumo vinies
galvutės pervėrimui vertės
1

2

3

4

5

Plokštės storis, t

10 mm

12.5 mm

15 mm

18 mm - 25 mm

Rax,head,k

500 N

900 N

1100 N

1300 N

A.2.7 Laidumas vandens garams – vandens garų perdavimo koeficientas
„fermacell Gipsfaser-Platte“ plokščių vandens garų varža, kurios bandymas atliekamas pagal EN ISO
125728, yra µ = 13.
„fermacell Vapor“ 10 mm / 18 mm storio plokščių sd vertė, kuri nustatoma pagal EN ISO 12572, yra
sd = 3.1 m / 4.5 m.
„fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ eksploatacinės savybės nevertintos.

8

EN ISO 12572:2001

Hidroterminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Pralaidumo vandens garams
savybių nustatymas

„fermacell“ gipso plaušų plokštės – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell“
Esminių savybių specifikacĳa

2.3 priedas

Glemžiamasis stipris, atsparumas vinies galvutės pervėrimui, laidumas vandens garams
Z26009.18

8.05.04-29/16

2018 m. gegužės 25 d. Europos techninis
įvertinimo ETA-03/0050 10 psl.

A.2.8 Plokštės paviršiaus vandens absorbcija
„fermacell“ gipso plaušų plokštės „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, fermacell GipsfaserPlatte greenline“, kurių bandymai atlikti pagal EN 15283-2+A19 5.8 punktą, gali būti ženklinamos kaip GFW2 plokštės, jei plokštės paviršiaus vandens absorbcĳa yra ≤ 1500 g/m 2.
A.2.9 Poveikis kietu daiktu
„fermacell Gipsfaser-Platte“ plokščių atsparumas smūgiams, kurio bandymas atliekamas pagal EN
112810, yra ne mažesnis kaip IR = 11 mm / mm plokštės storio.
A.2.10 Šilumos laidumas
„fermacell Gipsfaser-Platte“ šilumos laidumo vertė, kurios bandymas atliekamas pagal EN 1266411, yra
λ ≤ 0.32 W/(mK).
„fermacell Vapor“ ir „fermacell Gipsfaser-Platte greenline“ eksploatacinės savybės nevertintos.
A.2.11 Dalinis saugos koeficientas
Jei nėra dalinio saugos koeficiento nustatymą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų,
rekomenduojama naudoti γm = 1.3 „fermacell“ gipso plaušų plokščių dalinį saugos koeficientą.
A.2.12 Poslinkio modulis
Nustatant projektinius kiekvienos jungiamųjų įtaisų jungties Kser poslinkio modulį, kaip tankio funkcĳą pagal EN
1995-1-112 rekomenduojama naudoti Kser.

9

EN 15283-2:2008+A1:2009

10
11

12

EN 1128:1995
EN12664:2001

EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014

Pluoštu sustiprintos gipso plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis.
Gipso plaušų plokštės
Cementu sujungtos smulkinių plokštės. Atsparumo kietų daiktų smūgiams nustatymas
Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Šiluminės varžos nustatymas
apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Vidutinės ir mažos
šiluminės varžos sausi ir drėgni gaminiai.
Eurokodas 5: Medinių konstrukcĳų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.
Bendrosios ir pastatų taisyklės

„fermacell“ gipso plaušų plokštės – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell
Gipsfaser-Platte greenline“ – „fermacell Gipsfaser-Platte“, „fermacell Vapor“, „fermacell“
Esminių savybių specifikacĳa

2.4 priedas

Poveikis kietu daiktu, šilumos laidumas, dalinis saugos faktorius, poslinkio modulis
Z26009.18

8.05.04-29/16
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