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Decogips - esteticì èi funcêionalitate

Decogips cuprinde o serie completì de plafoane din
ipsos, disponibile modele decorative. Datoritì materi-
alului de bazì, ipsosul, palfoanele Decogips satisfac
cele mai înalte standarde de sìnìtate, confort, rezis-
tenêì în caz de incendiu èi durabilitate. Fiind armate
cu fibrì de sticlì, plafoanele Decogips nu îèi modificì
forma èi dimensiunea. Astfel ele par noi èi dupì ani de
utilizare. Aceste avantaje fac din Decogips soluêia ide-
alì pentru plafoane în cele mai diverse proiecte.
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Ipsosul este un material natural, neutru care pre-
zintì foarte multe avantaje, astfel încât atunci
când se monteazì sau se demonteazì, plafonul
Decogips nu existì pericolul de a degaja particule
de material nedorite sau dìunìtoare. Plafoanele
Decogips au èi un foarte bun efect de reglare a
umiditìêii. 
Pe scurt, plafoanele Decogips contribuie la
menêinerea unui mediu adaptat profilului profe-
sional sau familial sìnìtos.
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Caracteristici tehnice Decogips

fonului sau de construcêia masivì
din spate. Pentru încìrcìtura maxi-
mì pe care o suportì structura
plafonului  trebuie urmate  indica-
êiile corespunzìtoare puse la
dispoziêie de fabricant.

GREUTATE
Plìcile èi panourile Decogips au o
grosime de 21 mm. Plìcile au o
greutate de cca. 9 kg/m2. 

DOMENII DE UTILIZARE
Plafoanele Decogips pot fi utilizate
în sìli de mari dimensiuni, dar èi în
încìperi modeste, în clìdiri civile,
spaêii administrative cu carater
protocolar, clìdiri socio-culturale,
învìêìmînt, sport-turism.

Forme muchie

MATERIAL
Plìcile Decogips sunt realizate  din
ipsos armat cu fibrì de sticlì sub
forma unei êesìturi, pentru
sporirea capacitìêii de rezistenêì la
întindere èi încovoiere.

CALITëéILE ACUSTICE
Plìcile DECOGIPS au un înalt grad
de fonoabsorbêie, fìcând spaêiile
mai confortabile, limitând pìtrun-
derea zgomotelor din exterior.
Fonoabsorbêia este obêinutì cu
ajutorul perforaêiilor practicate în
placì, a unui strat de vatì mineralì
èi prin adìugarea unei folii de alu-
miniu pe spatele plìcii.

REZISTENéA ÎN CAZ DE INCENDIU
Plafoanele Decogips sunt foarte
rezistente în caz de incendiu èi
aceasta datoritì comportamen-
tului unic al ipsosului care nu este
inflamabil atunci când este expus
la temperaturi  ridicate. Cu
Decogips se poate realiza, prin
aplicarea de vatì mineralì pe
spatele plafoanelor, o rezistenêì la
foc de 30 de minute.

TEMPERATURë
Izolaêia termicì a plìcilor
DECOGIPS este foarte bunì.  Cu
densitatea de 900kg/mp., valoarea

lui λ este de 0,16 W/mk, la o tem-
peraturì medie de 200 C.

CONDIéII DE INTERIOR
Decogips are o rezistenêì la
umezealì de 30 zile la 380 C èi la o
umiditate relativì de 95%. Practic,
un tavan poate fi instalat oricând,
fìrì a aètepta sì se usuce con-
strucêia. Umiditatea mediului nu
influenêeazì consistenêa plìcilor,
diemensiunile, planeitatea acesto-
ra rìmânând neschimbate.

EFECTE ASUPRA SëNëTëéII
Proprietìêile èi compoziêia pro-
dusului îl fac un excelent regulator
de umiditate, menêinând un echili-
bru în atmosferì.  
Datoritì calitìêilor lor de reglare a
umiditìêii, plafoanele Decogips au,
printre altele, un efect benefic
asupra sìnìtìêii.

REZISTENéë ÎN TIMP
Datoritì materialului de bazì
(gipsul), Decogips este foarte
rezistent, plìcile demontându-se
uèor când este nevoie de
asigurarea întreêinerii.

ÎNTREéINERE
Plafoanele Decogips nu necesitì
întreêinere specialì èi  se pot curìêa
cu un prosop umed èi cu o soluêie
neabrazivì.

RENOVARE
Plìcile Decogips se pot revopsi
foarte uèor cu un trafalet. Acest
lucru nu  va afecta în nici un fel
absorbêia fonicì a plafonului. Se
recomandì zugrìvelile pe bazì de
apì.

ÎNCëRCëRI
De plafoanele Decogips pot fi
prinse:
- Obiecte pânì la 6 kg de plìci, cu
ajutorul agìêìtoarelor speciale. 
- Obiectele cu o greutate mai mare
trebuie ancorate de structura pla-

A

E 24

E 15

D

Model Formì Dimensiuni
muchie în mm

Golf A, E24, E15 600 X 600 mm

Apolo A, E24, E15, D 600 X 600 mm

Capri A, E24, E15, D 600 X 600 mm

Coral A, E24, D 600 X 600 mm

Fisurada A, E24, D 600 X 600 mm

Leon A, E24, E15 600 X 600 mm

Micro E24, D 600 X 600 mm

Moon E24, D 600 X 600 mm

Square E24           600 X 600 mm

Tramer E24, D 600 X 600 mm
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Plafoane casetate Decogips

Decogips reuneète toate calitìêile unui plafon modern: 
- montaj rapid
- rezistenêì la foc
- calitìêi termo èi fonoizolante
- durabilitate
- aspect foarte plìcut

Apolo

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,17



Coral

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >75%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Curba absorbêiei acustice

αw=0,64
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Capri

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Curba absorbêiei acustice

αw=0,28

Fisurada

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,21
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Golf

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >75%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,17

Micro

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,28

Square

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,32
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Moon

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,32

Tramer

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,32

Leon

Clasa de 
combustibilitate: C0

Reflexia 
luminii: >80%

Zugrìvealì
posibilì

Rezistenêa la 
umezealì 95% UMR

Dimensiuni
600 x 600 x 21 mm

Absorbêia fonicì
αw = 0,30



Decogips - schemì montaj pentru muchie A

Fixare de perete
Fixarea de perete se poate efectua dupì cum urmeazì:

Consum de materiale
Cantitìêile indicate se raporteazì la un plafon Decogips de 10m2.

Instrucêiuni
Plìcile Decogips corespunzìtoare
tipului A sunt prevìzute pentru
montare într-un sistem vizibil de
agìêare T-15 sau T-24. Vì sfìtuim
sì montaêi plìcile la o umiditate
de cca. 40-80%.

În momentul montìrii trebuie
luate în consideraêie urmìtoarele:
- Când aêi început montarea
plìcilor plafonului este indicat sì
purtaêi o pereche de mìnuèi albe èi
curate.
- Menêineêi mereu aceeaèi direcêie
de aplicare a plìcilor: orientaêi-vì
dupì semnele marcate pe spatele
plìcilor.
- Nu folosiêi într-o încìpere plìcile
de acelaèi tip, dar din alte serii de
producêie.
- Dimensiunile plafonului se
moduleazì pentru plìci întregi  de
600 x 600, iar diferenêele se împart
simetric la marginile suprafeêelor,
completìrile fiind > 300 mm.
Pentru dimensiuni < 300 mm se
renunêì la un  modul, iar diferenêa
cumulatì cu dimensiunea plìcii se
împarte simetric pe laturile plafo-
nului.
- Menêineêi o distanêì de suspen-
dare de minim 120 mm.
- În unele situaêii pot deveni
vizibile anumite diferenêe de
umbrì.
- În cazul sistemului de agìêare, a
se respecta instrucêiunile fabri-
cantului.

1

2

5

6

3b
3a

4

Profil perimetral cu
compensator

Profil perimetral Profil dublu L

T-15T-24

Articol Dimensiuni Consum

în mm tehnic

1 Plìci Decogips cu muchie A 600 x 600 28 buc.

2 Profil principal 3600 3 buc.

3a Profil secundar 1200 14 buc.

3b Profil compartimentare 600 14 buc.

4 Profil perimetral 3000 3 buc.

5 Tije de suspendare 1000 10 buc.

6 Piesì de ancorare 10 buc.

7 Diblu DN 6 - 10 buc.



12

Decogips - schemì montaj pentru muchie E

Instrucêiuni
Plìcile Decogips cu muchie E sunt
prevìzute pentru montare într-un
sistem de prindere T-24. Vì sfìtuim
sì montaêi plìcile la o umiditate
relativì a aerului de cca. 40-80%.

În momentul montìrii trebuie
luate în consideraêie urmìtoarele
aspecte:

- Când aêi început montarea
plìcilor este indicat sì purtaêi o
pereche de mìnuèi albe èi curate. 
- Menêineêi mereu aceeaèi direcêie
de montare a plìcilor.
- Orientaêi-vì dupì semnele
marcate pe spatele plìcilor.
- Nu folosiêi într-o încìpere plìci de
acelaèi tip, dar din alte serii de
producêie.
- Orientaêi-vì dupì dimensiunile
optice, pentru a asambla în ambele
pìrêi ale încìperii plìci de aceeaèi
mìrime.
- Menêineêi o distanêì de
suspendare de minim 100 mm.
- În cazul sistemului de prindere,  se
vor respecta instrucêiunile fabri-
cantului în respectiv.

T-24

Consum materiale

Cantitìêile indicate se raporteazì la o suprafaêì de 10 m2 de plafon

Decogips.

T-24 T-15

Fixare de perete
Fixarea de perete se poate efectua dupì cum urmeazì:

Profil perimetral cu
distanêier din ipsos

Profil perimetral èi plìci
cu muchie A

Profil perimetral dublu L

1

2

5

6

3b
3a

4

Articol Dimensiuni Consum
în mm tehnic

1 Plìci Decogips cu muchie A 600 x 600 28 buc.

2 Profil principal 3600 3 buc.

3a Profil secundar 1200 14 buc.

3b Profil compartimentare 600 14 buc.

4 Profil perimetral 3000 3 buc.

5 Tije de suspendare 1000 10 buc.

6 Piesì de ancorare 10 buc.

7 Diblu DN 6 - 10 buc.
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Decogips - schemì montaj pentru muchie D

La distanêì Direct

Ancorarea de perete

Ancorarea de perete se poate efectua dupì cum urmeazì:

1

2

4

3

5

Articol Dimensiuni Consum

în mm tehnic

1 Plìci Decogips cu muchie D 600 X 600 28 buc.

2 Profil principal oculto 4000 5 buc.

3 Profil distanêier oculto 600 10 buc.

4 Profil perimetral 3000 3 buc.

5 Tije de suspendare 1000 20 buc.

6 Piesì de ancorare 20 buc.

7 Clemì elasticì - -

8 Diblu DN 6 - 20 buc.

Instrucêiuni
Plìcile Decogips corespunzìtoare
tipului A sunt prevìzute pentru
montare într-un sistem vizibil de
agìêare T-15 sau T-24. Vì sfìtuim
sì montaêi plìcile la o umiditate
de cca. 40-80%.

În momentul montìrii trebuie
luate în consideraêie urmìtoarele:
- Când aêi început montarea
plìcilor plafonului este indicat sì
purtaêi o pereche de mìnuèi albe èi
curate.
- Menêineêi mereu aceeaèi direcêie
de aplicare a plìcilor: orientaêi-vì
dupì semnele marcate pe spatele
plìcilor.
- Nu folosiêi într-o încìpere plìcile
de acelaèi tip, dar din alte serii de
producêie.
- Dimensiunile plafonului se
moduleazì pentru plìci întregi  de
600 x 600, iar diferenêele se împart
simetric la marginile suprafeêelor,
completìrile fiind > 300 mm.
Pentru dimensiuni < 300 mm se
renunêì la un  modul, iar diferenêa
cumulatì cu dimensiunea plìcii se
împarte simetric pe laturile plafo-
nului.
- Menêineêi o distanêì de suspen-
dare de minim 120 mm.
- În unele situaêii pot deveni
vizibile anumite diferenêe de
umbrì.
- În cazul sistemului de agìêare, a
se respecta instrucêiunile fabri-
cantului.

Consum materiale
Cantitìêile indicate se raporteazì la un plafon Decogips de 10 m2.
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Decalog despre manevrare

Trebuie evitatì împingerea cu motostivui-
torul èi lovirea.

Trebuie evitat transportul pe drumuri
pavate cu piatrì cubicì sau pe drumuri
denivelate.

Atenêie la vitezì!

Trebuie evitatì montarea peste 
alêi paleêi.

Trebuie evitatì legarea excesivì èi 
fìrì a proteja canturile èi marginile.

Plìcile de tavan demontabile Decogips sunt foarte
fragile atunci când sunt manevrate, în timpul trans-
portìrii lor, întrucât sunt elemente rigide èi dure.

OBLOGATORIU: Cutiile de Decogips se transportì,
se manipuleazì èi se depoziteazì numai în poziêie
verticalì.

Pentru ca produsul sì ajungì în condiêii bune la
destinaêie, permiteêi-ne sì vì facem câteva reco-
mandìri:

1

2

3

4
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Trebuie evitatì urcarea peste 
încìrcìturì, mersul peste aceasta 
èi forêarea legìrii ansamblului.

5

Trebuie evitatì încìrcarea pe suprafeêe
înclinate èi transportul fìrì a asigura încìr-
cìtura. A se evita miècarea paleêilor.

6

Trebuie evitatì încìrcarea
sau descìrcarea folosind
cabluri sau sfori.

Trebuie evitatì mane-
vrarea paleêilor incom-
pleêi sau nelegaêi.

7

Trebuie evitatì strângerea plìcilor defor-
mate cu celelalte plìci; din cauza fragilitìêii
lor, acestea din urmì se pot deteriora.

8

Trebuie evitatì lìsarea produsului în afara
depozitelor, pentru a împiedica producerea
condensului.

10

Trebuie evitatì lovirea plìcilor atunci când
se vor descìrca, cât èi sprijinirea lor pe
colêuri.

9




