
ClimaFit

Dé gipskartonplaat voor
koelings- en verwarmingssystemen



ClimaFit is de eerste 
gipskartonplaat waar grafiet 
in verwerkt is.

Deze combinatie van gips en 
grafiet zorgt voor een 
optimaal geleidingsvermogen 
en een bijzonder hoge 

Kenmerken ClimaFit
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en een bijzonder hoge 
warmtegeleiding 

(Lambda > 0.5 W/mK).

Wereldwijd gepatenteerd. Gypsum Graphite



Standaard GKP

0.23 W/mK

ClimaTop Plus

Kenmerken ClimaFit 

Lambda waarden
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0.28 W/mK

ClimaFit

0.52 W/mk



ClimaFit verbetert de 
koelingscapaciteit tot 40%.

Bespaart tot 15% op 
materiaal:

technische 

Kenmerken ClimaFit

ClimaFit

93.5 W

Standaard 

gipskartonplaat

66.8 W

+ 40%
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technische 
klimaatinstallatie;

koelelementen.

Gelijkmatige verdeling van 
warmte.

66.8 W



Voordelen klimaatplafonds

Hoge architecturale vrijheid.

Akoestische absorptie mogelijk.

Geen luchtcirculatie.

Goed voor de gezondheid.

Geen installatie geluiden.
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Geen installatie geluiden.

Gebruik maken van moderne warmtetechnieken zoals warmtepompen.



Afwerking

Base

Heeft kantvorm VARIO en is te 
vergelijken met een ABA 
kantvorm.

Deze heeft bijgevolg dezelfde 
ABA-voegtechnieken en wordt met 
een papieren voegband P50
gewapend. 

RigiTone

Heeft kantvorm RBD
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gewapend. 

VARIOFILLER



Dilatatie

Bij RigiTone platen dilatatievoegen voorzien bij:
koelplafonds met een lengte vanaf 10m of een oppervlakte > 
100m²;

verwarmingsplafonds met een lengte vanaf 7.5m of een 
oppervlakte > 50m².
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Bij Base platen dilatatievoegen voorzien bij:
koelplafonds met een lengte vanaf 15m of een oppervlakte > 
100m²;

verwarmingsplafonds met een lengte vanaf 7.5m of een 
oppervlakte > 50m².

=> Koelen/verwarmen: 7.5m of opp >50m²



Bevestiging

De bevestiging van de ClimaFit platen aan de profielen gebeurt bij 
een kamertemperatuur > 5°C.

Ophangpunten 800 x 800mm

De afstand tussen de onderste draagprofielen bedraagt maximum 
(DIN 18181:2008-10)
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plaattype
Plaatdikte

(mm)

dwarse 
plaatsing

(mm)

overlangse 
plaatsing

(mm)

Base 10 400 300

RigiTone 10 320 -



Bevestiging

Het vastschroeven van de platen aan de draagprofielen gebeurt:

bij RigiTone platen met GOLDschroeven (3.5x30mm) met een afstand 
van maximum 170mm;

bij Base platen met TN GOLDschroeven (3.5x19mm - 3.5x25mm -
3.5x35mm – 3.5x45mm) met een afstand van maximum horizontaal 
170mm en verticaal 250mm.
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170mm en verticaal 250mm.

GOLD

TN GOLD



ClimaFit

Dé gipskartonplaat voor
koelings- en verwarmingssystemen


