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Ripstaal	  KlicK-‐board	  
	  

Omschrijving	  
Ripstaal	  Klick-‐Board.	  Gipskartonplaat,	  dikte	  12,5	  mm	  voorzien	  van	  in	  gefreesd	  pvc	  Klick-‐profiel	  aan	  
achterzijde.	  Het	  pvc	  Klick-‐profiel	  is	  voorzien	  van	  transportbescherming.	  Het	  KlicK-‐board	  wordt	  

horizontaal	  getransporteerd	  naar	  de	  bouwplaats.	  Op	  de	  bouwplaats	  wordt	  de	  plaat	  op	  maat	  gezaagd	  
en	  de	  transportstrip	  verwijderd.	  Na	  het	  verwijderen	  van	  de	  transportstrip	  wordt	  de	  plaat	  eenvoudig	  
in	  elkaar	  geKlickt	  en	  ontstaat	  een	  permanente	  hoek-‐constructie.	  De	  gecreëerde	  hoek	  heeft	  	  

inwendige	  hoekbescherming.	  
	  
	  

	  

	  
Typen	  
Het	  Ripstaal	  Klick-‐	  board	  plaat	  wordt	  geleverd	  met	  een,	  twee	  of	  drie	  KlicK-‐profielen.	  	  	  	  

Het	  Ripstaal	  Klick-‐board	  wordt	  geproduceerd	  met	  standaard	  gipskartonplaat	  en	  vochtwerende	  
gipskartonplaat.	  (te	  herkennen	  aan	  de	  groene	  kleur).	  Voor	  extreme	  situaties,	  zoals	  zwembaden	  en	  

openbare	  douche	  gelegenheden	  wordt	  de	  PregyWAB	  gipsplaat	  toegepast.	  	  

Standaard	  gipsplaat	  type	  A	  conform	  NEN	  EN	  520	  
Hydro	  gipsplaat	  type	  H1/H2	  conform	  NBN	  EN	  520	  
PregyWAB	  gipsplaat	  confrom	  EN	  15283-‐1	  

Alle	  Ripstaal	  KlicK-‐boarden	  worden	  vervaardigt	  volgens	  de	  norm	  	  re-‐processed	  	  EN	  14190.	  

PVC	  met	  hoge	  slagvastheid	  volgens	  DIN	  en	  ISO	  1163-‐1	  /BS	  	  	  EN	  607	  kwaliteitsnorm	  IN	  16941.	  
	  

Afwerking	  
Het	  Ripstaal	  KlicK-‐board	  is	  kant	  en	  klaar	  voor	  iedere	  gewenste	  afwerking.	  	  

	  
Afmetingen	  
Het	  Ripstaal	  KlicK-‐board	  worden	  geproduceerd	  in	  de	  lengte	  maten	  250,	  260	  en	  300cm.	  

Standaard	  breedtematen	  voor	  1	  KlicK:	  15x15	  cm,	  per	  5	  cm	  oplopend	  naar	  maximaal	  60x60cm.	  

Standaard	  breedtematen	  voor	  2	  KlicK:	  15x15x15,	  per	  5	  cm	  oplopend	  naar	  maximaal	  40x40x40	  cm.	  
Standaard	  breedtematen	  voor	  3	  KlicK:	  alleen	  maatwerk	  
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