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GUSTAFS LINEAR SYSTEM
VÄGG

DESIGNED FOR EYES AND EARS

GUSTAFS LINEAR PLANK

EN TRÄPLANKA MED UNIKA EGENSKAPER
Gustafs Linear Plank är en vackert fanerad träplanka med brandklass b-s1,d0. Plankornas skiva av fibergips
mantlas med önskat fanér. Vi använder kärntecknat, odelat fanerblad som ger plankorna dess lyxiga utseende och känslan av ett massivt trämaterial. Gustafs Plank går att integrera med Gustafs Panels och Gustafs
Linear Rib och tillsammans med G
 ustafs Capax installationssystem garanteras ett perfekt slutresultat.

FIBERGIPSSKIVA

FORMSTABIL

SNABB INSTALLATION

Vid konstruktion av träplankor är
det många saker som styr valet av
skivmaterial. Kravet på planhet,
dimensionsstabilitet, brandklass
och akustik gör att traditionellt
uppbyggda träribbor inte utgör
fullgoda alternativ. Fibergipsskivan
är konstruerad av hårt pressat gips
och cellulosafibrer, där gipsskivans
goda egenskaper vad gäller akustik
och brandmotstånd kombineras
med träskivans överlägsenhet vid
bearbetning.

Gustafs Linear Plank med fibergipsskiva i kombination med vårt Capax
installationssystem, garanterar
dig formstabilitet och 100% raka
plankor, hela livstiden. Oavsett om
plankorna påverkas av fukt- eller
temperaturskillnader.

Capax är vårt dolda installationssystem i aluminium som ger dig en
pålitlig, snabb och kostnadseffektiv
installation. Plankorna och installationsramen är designade som ett
system, som garanterar en spikrak
installation. Inga särskilda verktyg
behövs för att montera plankorna.

FORMSTABILT

INSTALLATION

HÅLLBART

Wood based planks will
show bulging or shrinkage when humidity and
temperature change. A fiber
gypsum plank is considerably less susceptible to these
effects. Over time this will
result in a planer and more
linear installation.

Gustafs Linear System är
användarvänliga att installera tack vare vårt unika
Capax Quick-Up system.
Jämfört med liknande
system, ger Gustafs Linear
System avsevärda tidsbesparingar i installationen och
ger ett vackert, formstabilt
och hållbart slutresultatet.

Genom att använda en
fibergipsskiva blir resultatet ett lägre utsläpp och
användning av återvunnet
material. Med hemvisten i
Dalarna använder vi endast
förnyelsebar energi i vår
produktion.

EUROCLASS A2-s1,d0

LEADING ACOUSTICS,
DESIGNED FOR EYES & EARS

BRAND

AKUSTIK

Den icke-brännbara fibergipsskivan tillsammans med
ytmaterialet binds starkt
tillsammans vid tillverkningen och gör att plankan får
en brandklass”Reaction to
fire b-s1,d0.”

Från ett akustiskt perspektiv
är användningen av tyngre
material ett bättre val än
lättare material. Gustafs
plankor är ungefär dubbelt
så tunga som andra träbaserade paneler och skapar
därför bättre förutsättningar
för en bättre akustik.
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YTOR - DESIGN UTAN GRÄNSER

FANÈR

LACK & GLANS

PIGMENTERING

Trä har en naturlig variation i struktur och färgton som åldras i harmoni
med naturen. Det faktum att trä är ett
naturligt material är en inneboende
aspekt av dess charm och attraktion. På
Gustafs.com hittar du vår fanér-kollektion. Vi hjälper dig även med att hitta
nya fanér som passar till ditt projekt.
Vi erbjuder två typer av fanér, NATURE och GEMINI, läs mer om dem på
Gustafs.com

En lackad yta är den absolut vanligaste metoden. Den ger dig en underhållsfri och hållbar träyta som består.
Genom att använda en flerstegs
UV-lackeringsprocess får ytan dess
egenskaper samtidigt som den behåller dem tekniska aspekterna som
brandklass och uppfyller miljökraven.
Vår lack består av flera lager UV-härdad lack som kan bestämmas efter
önskemål.

Pigmentering kan användas för att
ändra färgtonen på en fanérad Gustafs
Plank. Vi har utvecklat en trestegsskala
av vitpigmentering för våra träfanér.
Eftersom olika träslag reagerar olika i
processen så rekommenderar vi att ni
kontaktar oss innan.

MÅLAT

BETSAT

PRINT

En av många fördelar med en Gustafs
Plank är den plana ytan. Genom att
måla plankan så får du en riktigt fin
yta som kan vara riktigt svår att få till
på montageplatsen. Våra plankor kan
målas i valfri NCS- eller RAL-kulör upp
till ett glanstal på 50 och du uppnår
självklart samma brandklass, B-s1,d0.

Vi kan även betsa träfanéret för att få
fram olika effekter på ditt undertak.
Olika träfanér reagerar olika på den här
ytbehandlingen så kontakta oss innan
för rådgivning.

Du kan trycka vilket motiv som helst direkt på ditt träfanér. Med Gustafs Print
ger vi dig nya designmöjligheter som
gör det möjligt att skapa unika väggpaneler. Designa planka för planka eller
tryck ditt mönster över flera plankor.
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INSTALLATION
VÄGGINSTALLATION
Genom att använda våra Capax-profiler kan du installera Gustafs Plank vertikalt, horisontellt eller diagonalt med stängd fog
eller med en färgad fog mellan plankorna. Gustafs Plank fungerar även utmärkt för böjda installationer och går även att kombinera med våra paneler och övriga produkter i Gustafs Linear System.

FALLANDE LÄNGDER

RAK INSTALLATION

DIAGONAL

3201

FISKBENSMÖNSTER

FJÄLLPANEL

3206

13 mm

VÄGGMODELLER

100 mm

150 mm

200 mm
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BRANDKLASS
Reaction to Fire Classifications Gustafs Panel and Linear Systems (EN 13501-1)
Gustafs System
Gustafs
Linear Plank
System

Core Material

Modell

High Density Fibre Gypsum

Plank-P

High Density Fibre Gypsum

Plank

FR-MDF (B-s1,d0)

Plank

MDF

Plank

Lacquer

VENEER
Stain
Paint

Print

-

HPL

Print

-

CPL

Print

-

FOIL
Paint

Print

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Core Class Core Class Core Class Core Class
D-s2,d0

D-s2,d0

D-s2,d0

D-s2,d0

Core Class Core Class Core Class
D-s2,d0

D-s2,d0

D-s2,d0

KORTFAKTA

Typ 				
Gustafs Linear Plank med brandklass B-s1,d0
				
Skivmaterial			
Förstärkt Fibergipsskiva, hög densitet, 1150 kg/m³
		
Akustikfilt			
Svart, Gustafs Acoustex 0,2 mm B-s1,d0
				
Svart, Gustafs Acoustex 0,1 mm A2-s1,d0
				
Vit, Gustafs Acoustex 0,2 mm B-s1,d0
				
Grå, Gustafs Acoustex 0,2 mm B-s1,d0
Standard
		
13x100x2970 mm
mellanrum 0, 5 or 13 mm, för installation med slejf
Dimensioner			
13x150x2970 mm
mellanrum 0, 5 or 13 mm, för installation med slejf
Vägg (HxBxL)			
13x200x2970 mm
mellanrum 0, 5 or 13 mm, för installation med slejf
					
Slejf
			
Slejfar kan tillverkas av alla typer av laminat, trä, metall eller aluminium
				
Installationssystem
Gustafs Capax, aluminiumprofiler som fäster hela längden av sidorna på panelen,
Vägg				
som gör installation rak och jämn.
Reaction to Fire		
B-s1,d0 (EN 13501-1)
				
(Godkänd för hela panelen, inklusive installationssystemet, ytan, ytbehandlingen, insta
				
lation med isolerad luftspalt, och alla typer av efterbehandling, som sågning			
				
och fräsning.)										
						
TVOC 			
Godkänd utsläpp (EN ISO 16000-9)
Formaldehyd 		
Godkänd utsläpp (EN 717-1)
Urea formaldehyd		
Inget tillsatt
Återvunnet Material		
17% Post konsument
Certifierat trä 		
FSC tillgänglig, Certifikat-kod: SCS-COC-005137
EPD				
Tillgänglig
Tillverkning
		
Ort: Gustafs / land: Sverige
Livslängd			
Förväntad > 50 years

Gustafs Scandinavia AB
Stationsvägen 1
SE-781 60
Gustafs, Sweden

Tel: +46 (0)243 79 20 20
Email: info@gustafs.com
www.gustafs.com
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