PRODUKTOVERSIKT

INSPEKSJONSLUKER

Push-up-luken kan males, tapetseres eller flislegges. Her er den malt med tavlemaling. Se mer på side 8.

INSPEKSJONSLUKER TIL INSPIRASJON
Inspeksjonsluker fra Norgips gir ikke bare nødvendig tilgjengelighet til koblingspunkter, kraner,
ventilasjon og lignende. De gir deg frihet til å tenke inspeksjonsluker som en del av det helhetlige
designuttrykket. Lukene kommer i alle farger du ønsker, og kan bestilles i de mål du måtte ha
behov for utover standardstørrelsene. Alle luker kan monteres i tak, vegger og himlinger.
Med inspeksjonsluker fra Norgips går form og funksjon hånd i hånd.
• Lukene kommer i alle farger du ønsker
• Kan monteres i tak, vegger og himlinger
• Enkel montering

IN S P IS E R
VÅ R E
IN S P E K S J
ONSLUKER!
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INSPEKSJONSLUKE STANDARD

STANDARD

STANDARD
En standard inspeksjonsluke trenger ikke være helt A4. Men om du vil, så
kan de leveres i den størrelsen også. Som lagervare har du ti størrelser å
velge mellom, fra 150 x 150 mm små og opp til 600 x 600 mm store, men
for spesialmål er det bare å kontakte kundeservice. Det samme gjelder for
fargene luken kan leveres i. En standard inspeksjonsluke trenger ikke å være
hvitlakkert, selv om det er standard for lagervarene.
GENERELL INFO
Standardluken består av tre deler: Ramme, luke og festebeslag. Luken,
ramme og festeblekket er produsert av galvanisert stål. Luken er som
lagervare pulverlakkert i farge, NCS 0502 Y.
Luken festes til rammen med en knepplås. Rammen festes i vegg og tak med
festebeslaget. Festebeslaget kan brukes til ett eller to lag 12,5 mm gipsplater.
Utskjæringsmal for rammen er på esken. For dimensjonene på lagervarene,
se produktoversikten på norgips.no og velg Standard under inspeksjonsluker.
For andre dimensjoner ta kontakt med kundeservice.
Luken leveres med myntlås som standard fra og med 500 x 500 mm.
Som spesialbestilling kan lukene leveres med andre låssystemer.
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INSPEKSJONSLUKE

EI 30 / EI 60

EI 30

EI 60

BRANNKL ASSIFISERTE INSPEKSJONSLUKER
Valgmuligheter for mål og farge går ikke på bekostning av brannsikkerhet.
Norgips har inspeksjonsluker som møter kravene til vegger med ekstra
behov for å stå i mot brann. Brannklassifiserte inspeksjonsluker møter
kravene til EI 30 og EI 60. Tallet tilsier hvor mange minutter lukene kan
opprettholde sine vesentlige funksjoner under brannbelastning. Innenfor
denne tiden sprer ikke brann seg til den andre siden av veggen på grunn
av flammer og/eller varme gasser (som «E» står for), eller på grunn av
varmegjennomgang (som «I» står for).
EI 30
EI 30 luken er hengslet sammen med rammen. Luken leveres standard med
myntlås, men kan også leveres med andre låssystemer. Rammen festes til
tak eller vegg. For dimensjoner på lagervarene, se produktoversikten på
norgips.no og velg EI 30 under inspeksjonsluker. Lukene kan også leveres
i andre dimensjoner, men de er bestillingsvare.
SITAC TYPEGODKJENNINGSBEVIS 1240/95 EI30 BS30 OG SINTEF FA 080
EI 60
EI 60 luken er hengslet sammen med rammen. Luken leveres standard
med myntlås, men kan også leveres med andre låssystemer. Rammen
festes til tak eller vegg. Monteringsanvisning/utskjæringsmal er på esken.
For dimensjoner på lagervarene, se produktoversikten på norgips.no og
velg EI 60 under inspeksjonsluker. Lukene kan også leveres i andre
dimensjoner (bestillingsvare). Luken passer til 3 x 12,5 mm standardplate
og 2 x 15 mm brannplate.
SITAC TYPEGODKJENNINGSBEVIS 1240/95 EI60 BS60 OG SINTEF FA 081
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INSPEKSJONSLUKE RUSTFRI

STANDARD

EI 30

EI 60

RUSTFRI
Rustfrie luker kommer ikke bare i de fargene du måtte ønske, de holder
seg godt – uansett fukt og værforhold. Rustfrie luker er valget for deg
som ønsker en tidløs design i tøffe omgivelser.
Rustfrie luker har både ramme og luke fremstilt av børstet, rustfri plate
som tilfredsstiller kravet til rustbeskyttelse A2 (2333). Lukene har
tetnings-list. Alle stållukene kan leveres i andre dimensjoner enn
standarddimensjonene. Ta kontakt med salgs-/ordrekontoret.
STANDARD
Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm.
Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som Standardluke i galvanisert stål. Fra og med dim. 500 x 500 leveres lukene utstyrt
med ”myntlås”.
EI 30
Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm.
Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 30/A30
i galvanisert stål. Godkjenningsnr. SITAC FA 080
EI 60
Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm.
Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 60/A60
i galvanisert stål. Godkjenningsnr. SITAC FA 081
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INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP

PUSH-UP

PUSH-UP

PUSH-UP
Push-Up er laget for å gå i ett med omgivelsene. Siden luken er av gips kan
den nemlig overflatebehandles slik du ønsker. Den kan males, tapetseres eller
flislegges som resten av veggen og gjøre minst mulig ut av seg. Push Upluken fra Norgips kalles derfor ofte for den usynlige inspeksjonsluken. Om
man ikke da velger å overflatebehandle den i kontrast til omgivelsene den
står i. Materialet i rammesystemet er av aluminium og luken kan enkelt
monteres i tak, vegger og himlinger.
Ingen knapper, tapper eller håndtak – den usynlige luken åpnes og stenges
med et lett trykk på luken, uten bruk av nøkkel eller verktøy. Push-Up fås
både med ett- og tolags gipsplater. Luken fås i fem standardstørrelser,
men kan bestilles i alle størrelser du etterspør. Kan leveres med Abloylås
og trekantlås hvis ønskelig.

LÅSER

FIRK ANTL Å S

TREK ANTL Å S

MYNTL Å S

ABLOYL Å S

A SSA-L Å S

* Myntlås og ASSA-lås er ikke tilgjengelig på Push-up luker
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INSPEKSJONSLUKE F-TEC

F-TEC
F-tec-luken er luft, støv og røyktett og egner
seg i rom der det er krav til et konkrollert og trygt
inneklima.
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INSPEKSJONSLUKE F-TEC

F-TEC

F-TEC

F-TEC MED FESTER

F-TEC MED FESTER

F-TEC
Inspeksjonsluken som kontrollerer luftrommet. F-tec er en luft- støvog røyktett inspeksjonsluke til rom der det stilles ekstra strenge krav til
sikkerhet og kontroll.
Luken er lufttett og støvtett klasse 4, NS EN 1026 + 12207 (gjelder både sug
og trykk). Røyktett i samsvar med DIN 18095. F-tec er laget for montering
både i vegger og tak, og passer tilkledningstykkelser opp til 30 mm.
Luken består av:
• Eloksert aluminiumsramme med avtakbart lokk
• Limt Knauf Diamant plate (i standardstørrelser)
• Tetning
• Sikkerhetslenke
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