
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produkta datu lapa  

Standarta 

ģipškartona plāksne 

Siniat Smart H 

 
Apraksts 

Standarta ģipškartona plāksne paredzēta izmantošanai telpās ar periodiski (līdz 10 

stundām) paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu līdz 85%, piemēram: vannas istabas, 

virtuves u.tml. Plāksnei raksturīga samazināta ūdens uzsūcamība – absorbcija 

mazāka par 25%. 

Pielietojums 

Starpsienas, sienu un griestu apdare uz nesošās konstrukcijas vai kā sausais 

apmetums. Izmantošanai telpās ar periodiski paaugstinātu gaisa mitrumu līdz 85%. 

Priekšrocības 
• Nodrošina samazinātu ūdens uzsūcamību – absorbcija mazāka par 25%. 

• Ūdensizturība. 

• Izturība pret mitruma iedarbību. 

Drošība 

• Plāksnes un citus ģipša izstrādājumus nepieciešams sargāt no mitruma un 

laika apstākļu iedarbības. 

• Ģipškartona plāksnēm, kas uzglabāšanas laikā tikušas pakļautas mitruma 

iedarbībai, pirms montāžas jāļauj izžūt. Tās jānovieto horizontāli uz līdzenas 

virsmas, nodrošinot brīvu gaisa plūsmu. 
• Ģipškartona plāksnes jāpārvieto ar sānu malu vertikāli vai jātransportē ar 

attiecīgi pielāgotu transportlīdzekli (autoiekrāvējs, kravas automašīna, kravas 

transportēšanas ratiņi). 
• Ģipškartona plāksnes jānovieto uz sausas un līdzenas pamatnes (uz paletēm 

vai koka paliktņiem, kas izvietoti ne vairāk kā 35 cm attālumā). Šāda novietošana 

novērš plākšņu bojājumus. 
• Plākšņu uzglabāšanas laikā jāņem vērā grīdas nestspējas. 
• Plāksnes iespējams griest ar nazi vai ģipškartona zāģi (manuālu vai 

elektrisku). 
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Tehniskie parametri 
 

Parametrs Vērtība 

Nosaukums Siniat Smart H 

Biezums [mm] 12,5 

Platums [mm] 1200 

Garums [mm] 2000; 2600; 3000 

Mala KS 

Plāksnes tips saskaņā ar PN-
EN 520+A1:2012 H3 

Ugunsreakcijas klase 
saskaņā ar PN-EN 

520+A1:2012 

A2-s1,d0 

Lieces izturība gareniski 
saskaņā ar PN-EN 

520+A1:2012 

 
550 N 

Lieces izturība šķērseniski 
saskaņā ar PN-EN 

520+A1:2012 

 
210 N 

Ūdens tvaika caurlaidība (ūdens 
tvaika difūzijas kontrolei) [ų] 

 
10 

Termiskā pretestība (izteikta 
kā īpatnējā 

siltumvadītspēja) [λ] 

0,25 W/(mK) 

Tilpuma blīvums 570 kg/m3
 

Virsmas blīvums 
(nominālais) 

7,20 kg/m2
 

 

 
 

 

 
 

Siniat Sp. z o.o. 

ul. Przecławska 8 

03-879 Warszawa 

 
tel.: +48 41 357 82 00 

fax: +48 41 357 81 61 

Info Nida: 801 11 44 77 

 
www.siniat.pl 

 
Izdošanas datums: 2022. gada jūnijs. 

 

 

Standarta ģipškartona plāksne Siniat Smart H 

 
 
 

Ģipškartona plāksnes 

Sienām un griestiem 
 

http://www.siniat.pl/

