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GYPREX higieninės segmentinės  
kabamosios lubos

Įrengiant patalpas, kurioms keliami griežti higienos arba atsparumo drėgmei reikalavimai, dažnai kyla klausimas, 

kokias lubas pasirinkti. Paprastai tokio tipo luboms keliami tokie reikalavimai kaip paprastas ir greitas montavimas, 

tačiau svarbiausia – lengvas valymas, atnaujinimas ir priežiūra.

Visus išvardytus reikalavimus atitinka mūsų rekomenduojamos GYPREX kabamosios lubos su konstrukcija „API 

Quick-Lock“. Skirtingoms patalpoms gali būti keliami skirtingi higienos reikalavimai, todėl GYPREX lubų grupė 

siūlo rinktis 2 tipų skirtingas kabamąsias lubas: SATINSPAR arba BIO. 

Kad ši segmentinių lubų sistema tinkama įrengiant higienos arba drėgnas patalpas, įrodo ir tai, kad šios plokštės ir 

konstrukcija turi visą reikiamą dokumentaciją (EC atitikties deklaracijos, laboratorijų bandymų protokolai ir t. t.).



Atsparumas aplinkos poveikiui
GYPREX kabamąsias lubas galima naudoti patalpose, 
kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 90 %, o pastovi 
temperatūra ne aukštesnė kaip +49 °C. Kadangi lubų 
plokštės padengtos PVC plėvele, atsiradęs kondensatas 
neturės įtakos plokštės charakteristikoms ir galės būti 
lengvai pašalinamas. GYPREX lubos taip pat tinkamos 
patalpoms, kuriose palaikoma pastovi neigiama 
temperatūra (pavyzdžiui, pramoniniai šaldikliai).

Patvarumas
GYPREX kabamosios lubos gaminamos iš 8 mm storio 
gipskartonio plokščių, kurių paviršius padengtas PVC 
plėvele. GYPREX lubų plokštės gerokai atsparesnės 
smūgiams negu šlapio spaudimo metodu pagamintos 
lubos, tad daug metų bus atsparios tokiam fiziniam 
poveikiui kaip lenkimas arba gniuždymas. Papildomi lubų 
priedai, tokie kaip šviestuvai, gaisro detektoriai ir t. t., 
lengvai įmontuojami į plokštes. Be to, GYPREX lubos 
išlaikys visas savo fizikines ypatybes, net jei patalpoje bus 
palaikoma pastovi aukšta santykinė drėgmė.

Atsparumas ugniai
GYPREX kabamosios lubos priskiriamos B-s1, d0 degumo 
klasei.

Akustinės charakteristikos
GYPREX kabamosios lubos išsiskiria puikiomis garso 
izoliacinėmis ypatybėmis. Tai ypač aktualu šiuolaikiniuose 
biuruose, ligoninėse, poliklinikose, kur kilnojamosios 
pertvaros montuojamos nuo grindų iki segmentinių lubų. 
Tokiu atveju GYPREX lubos užtikrina, kad nepageidaujamas 
triukšmas ar konfidencialus pokalbis nesklis į gretimas 
patalpas. GYPREX lubų pasiekiamas 
garso izoliacijos tarp patalpų dydis D

ncw = 37 dB. 

Priežiūra ir valymas
GYPREX kabamosios lubos gali būti valomos sausai arba 
drėgnai. Atliekant plokščių priežiūrą drėgnuoju būdu, 
galima naudoti įvairius valiklius. Tinkami valikliai: muilas, 
alkoholis, rūgštinės ir kitos standartinės valymo bei 
dezinfekavimo priemonės. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad valymo priemonių sudėtyje negali būti ketono, esterio, 
aromatinių angliavandenilių ir kitų stiprių tirpiklių, galinčių 
pažeisti PVC plėvelę.



GYPREX SATINSPAR
Segmentinės kabamosios lubos, padengtos baltos spalvos lengvai groblėta PVC plėvele. Šios lubos – idealus 
sprendimas patalpose, kurioms keliami papildomi higienos reikalavimai. Puikus kainos ir kokybės santykis!
Tinka naudoti maisto ruošimo patalpose, prekybos salėse, gamyklose, sporto salėse, dušinėse, tualetuose, 
pramoniniuose šaldytuvuose ir saugyklose.

GYPREX BIO
Segmentinės kabamosios lubos, padengtos baltos spalvos antibakterine PVC plėvele. Laboratorijoje įrodyta, kad 
plokščių paviršius stabdo mikrobų plitimą, todėl plokštės tinkamos naudoti patalpose, kurioms keliami labai aukšti 
higienos reikalavimai. Antibakterinė PVC danga atspari tiek sausajam, tiek drėgnajam valymui. Plokščių antibakterinės 
ypatybės nekis, net jeigu lubos bus valomos medicinos įstaigose naudojamais standartiniais valikliais.
Tinka naudoti operacinėse, vaistų gamybos patalpose, laboratorijose.

GYPREX kabamųjų lubų techninės charakteristikos

GYPREX 
modelis

Briaunos 
tipas

Matmenys, 
mm

Svoris,
kg/m2

Degumo 
klasė

Garso 
sugertis αw

Garso 
izoliacija

Šviesos 
atspindėjimas

Atsparumas 
drėgmei

SATINSPAR
A

600 x 600 x 8
1200 x 600 x 8

6,2 B-s1, d0 0,1 37 dB
88 %

90 %
BIO 83 %

Garso izoliacija
GYPREX SATINSPAR ir BIO garso izoliacija tarp dviejų patalpų Dncw = 37 dB

dažnis (Hz)

GYPREX segmentinės kabamosios lubos – garso izoliacija tarp patalpų
 

Garso izoliacija tarp patalpų – Dncw

F (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k Dncw

16.5 27.4 33.1 38.8 41.9 43.8 37

GYPREX SATINSPAR GYPREX BIO

GYPREX higieninių kabamųjų lubų 
pasirinkimas



GYPREX lubos montuojamos ant standartinės 
segmentinių lubų konstrukcijos. Kad 
būtų pasiektas kokybiškiausias rezultatas, 
rekomenduojame lubas montuoti su 
konstrukcija „API Quick-Lock T24/38“. 
Kai kuriais atvejais gali būti numatytas lubų 
drėgnasis arba sausasis valymas. Kad valant 
plokštės nejudėtų, reikėtų naudoti specialius 
fiksatorius, kurie prispaus plokštę prie kabamųjų 
lubų konstrukcijos.
Patalpose, kuriose galima labai aukšta pastovi 
santykinė drėgmė (pavyzdžiui, baseinuose) 
arba tiesioginis drėgmės poveikis (pavyzdžiui, 
lubų valymas drėgna šluoste), GYPREX 
lubas siūlome montuoti su specialia korozijai 
atsparesne konstrukcija „API Quick-Lock 24/38 
corrosion resistant“.
GYPREX lubos atlaiko 3 kg taškinę apkrovą, 
todėl be papildomų tvirtinamųjų detalių galima 
montuoti standartinius halogeninius šviestuvus, 
priešgaisrinių sistemų elementus, evakuacijos 
ženklus, reklaminius skydus ir kitus dažniausiai 
naudojamus kabamųjų lubų priedus.

GYPREX  
montavimas

1. GYPREX SATINSPAR arba BIO kabamosios lubos

2. „API Quick-Lock“ pagrindinis profilis, L = 3 600 mm

3. „API Quick-Lock“ skersinis profilis, L = 1 200 mm

4. „API Quick-Lock“ skersinis profilis, L = 600 mm

5. API perimetrinis profilis 19/24, L = 3 000 mm

6. Laikantieji elementai

7. Lubų plokščių fiksatoriai „API PaneelClip“
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UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“

Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva

Tel. (8 5) 263 8682

Faks. (8 5) 263 6238

Kaune tel. (8 37) 22 71 62

Faks. (8 37) 37 52 22

www.gyproc.lt, www.rigips.lt, www.isover.lt

GYPREX SATINSPAR

GYPREX BIO




