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Habito® sterker op alle vlakken
Gyproc® Habito® - De stootvaste woningbouwplaat voor het stofvrij
ophangen van voorwerpen d.m.v. houtspaanplaatschroeven diameter
5 mm zonder boren, pluggen of stofzuiger!
vervangt de klassieke gipskartonplaat
met achterliggende OSB of multiplex
toegepast in voorzetwanden en scheidingswanden
brandveilig, geluidswerend en schokbestendig
30 kg draagvermogen per ophangpunt
ophangmogelijkheden voor keukenkasten,
gordijnstangen, flatscreens, schilderijen, wandrekken...
Brandveilige scheidingswanden
Een scheidingswand met 1 enkele Habito
plaat langs beide zijden op een Metal Stud®
structuur behaalt een brandweerstand van
60 minuten.

verplicht gebruik rotswol

Raadpleeg de verwerkingsinstructies en volg de
richtlijnen van het op te hangen object

SoundBloc® voor optimale geluidsisolatie
Het SoundBloc®-systeem zwakt storende geluiden af in rijwoningen, appartementen...
...tussen ruimtes waar rust nodig is en ruimtes waar lawaai wordt gemaakt.

Voorzetwand

Scheidingswand

Tussenvloer

14 cm snelbouwsteen
+ pleisterwerk

houten plankenvloer

= 42 dB geluidsisolatie

10 cm Metal Stud® wand met
dubbele standaard beplating van
12,5 mm
= 50 dB geluidsisolatie

met een SoundBloc® voorzetwand
op een Metal Stud® dB 75 mm
structuur met glaswolvulling

10 cm Metal Stud® wand met
dubbele SoundBloc® beplating
van 12,5 mm

houten plankenvloer met een
SoundBloc® plafond op plagyp dB,
glaswol en 1 plaat SoundBloc®

verhoogt de geluidsisolatie
naar 67 dB*

verhoogt de geluidsisolatie
naar 58 dB*

verhoogt de geluidsisolatie
naar 58 dB*

*een verbetering van 10dB wordt ervaren als een halvering van de geluidssterkte

= 27 dB geluidsisolatie

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop

Glasroc® voor binnen-en buitentoepassingen
Gyproc® Glasroc®
Glasvliesversterkte, waterafstotende,
geprimerde gipsplaat.

voor wanden en plafonds in ruimtes met een hoog
vochtgehalte (wasserij, industriële keuken, zwembad,
sportinfrastructuur)
Gyproc® Glasroc® op gedrenkt houten structuur

voor buitenplafond of dakoversteek
op houten structuur of op corrosiewerend regelwerk C5 -M
rechtstreeks te betegelen
lichtgewicht
onbrandbaar

Raadpleeg de verwerkingsinstructies!

Gyproc® Glasroc® op corrosiewerend regelwerk

Platen en toebehoren
Een optimaal resultaat met de juiste plaat en toebehoren.
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Metal Stud® SoundBloc®
MSV 50 en 75 dB
2600 en 3000 mm
MSH 50 en 75 dB
4000 mm
Jointfiller
universele
voegenvuller

Voegband P50
voegband
ter versteviging
van de voegen

ProMix Premium
kant-en-klare specie
voor het afwerken van
reeds gevulde voegen

Habito® schroeven
ter bevestiging van
Habito® op Metal Stud®
of hout

PlaGyp PD 60/60 dB

High Performance
schroeven
25 en 35 mm

PlaGyp PU 60/125 dB

Soepele isolatieband
30 en 50mm 10m/rol

product op voorraad in Heule, Herenthout en Latinne

Jointfiller
Vario H

Waterwerende
voegband Vario H

Snelbouwschroef
Titan TN /25 en 35

Corrosiebestendige profielen
en toebehoren op aanvraag

product op voorraad in Waregem

Extra info en tools
Als dealer van Gyproc® voor België, kan u bij Cras Woodshops terecht voor alle productadvies en volgende
ondersteunende tools:
- uitgebreid assortiment voor wand-, plafond-en vloertoepassingen
- technische info over verwerking en plaatsing
- staalmateriaal
- prijsaanbiedingen

Voor raad en voorraad
waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 452 22 95
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

+

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

versie 1/11/2020

manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be

