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Renotech DGG (DensGlass® Sheathing) on palamaton, kosteuden- ja homeenkestävä, keltaisella lasikuitupinnoitteella päällystetty 
kipsipohjainen MED-hyväksytty rakennuslevy.

• Lasikuitupinnoite estää homekasvuston leviämiselle tärkeän ravinnonlähteen muodostumisen ja vähentää paperipintaisille kipsile-
vyille tyypillisiä, rakennusurakoiden viivästymisien vuoksi syntyviä materiaalivahinkoja. 

• Korvaa tavanomaiset paperipintaiset kipsilevyt.
• 12 kk:n DGG-levyn rakenteen hajoamattomuustakuu altistettuna normaaleille sääolosuhteille.*
*Takuun yksityiskohtaiset ehdot löytyvät osoitteesta: www.buildgp.com/warranties.

ASTM D3273 mukaisessa, neljän viikon kontrolloidussa, homekestävyyttä mittaavassa laboratoriokokeessa DGG-rakennuslevy sai kor-
keimman arvosanan, 10.

Ohjeiden ja hyvän rakentamistavan mukaisesti käytettynä DGG rakennuslevyjen homeenkestävyys on tavanomaisia paperipintaisia 
kipsilevyjä parempi.

Koot ja mitat

Renotech DGG -levyjä on saatavana kahta eri paksuutta: 12,7 mm ja 15,9 mm. Standardikoossa, yhden levyn pinta-ala on 1219 x 2438 
mm. Voimme toimittaa muita kokoja tarvittaessa.
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Renotech DGG on erinomainen sisäkatto ja -seinämateriaali. Sen avulla voidaan rakentaa suuriakin sisäpintoja. Oikein 
asennetun DGG-alustan pinta on saumaton, halkeilematon ja kestävä. Se säilyttää muotonsa ja rakenteellisen lujuutensa – 
DGG-rakennuslevy on ylivoimainen valinta kohteisiin, joissa vaaditaan helppoa ja nopeaa asentamista sekä pitkienkin ra-
kennusvaiheiden väliin jäävien taukojen kestoa. Renotech DGG -levyn tunnistaa sen kullankeltaisesta pinnasta.

Homekasvua estävä

ASTM D3273 mukaisessa, puolueettomassa, homeenkestävyyttä mittaavassa kokeessa, DGG-rakennuslevy sai korkeimman 
arvosanan 10.

Luja

Lasikuitukangas on upotettu rakennuslevyn pintaan niin, että se on osa levyä. Lasikuitukankaalla vahvistettu levy on erit-
täin luja, rakenteellisesti kestävä ja hajoamaton ja asennettuna vakaa. DGG-levyn taivutuslujuus on suurin piirtein yhtä 
korkea molempiin suuntiin: DGG-levy voidaan asentaa joko pystysuoraan tai horisontaalisesti, koolinkien väliseen lujuu-
teen vaikuttamatta. DGG-levy suojaa ja vakauttaa rakenteen runkoa.

Vakaa

Renotech DGG on erittäin vakaa: tasaiselle alustalle asennettu DGG ei aaltoile tai muodosta taipumia kosteissakaan olo-
suhteissa. Se soveltuu sisäkattorakenteisiin erinomaisesti. ASTM C1396 mukaisessa kosteuden aiheuttamaa vääntymää mit-
taavassa testissä, DGG-rakennuslevy suoriutui viisi kertaa paperipäällysteistä kipsilevyä paremmin.

Palonkestävä

Renotech DGG on palamaton (ASTM E136 ja CAN/ULC S114).

Säänkestävä

Renotech DGG rakentuu vedenkestävästä, kyllästetystä ytimestä, joka on pinnoitettu lasikuitukankaalla. Rakenteen sään 
vaikutuksilta suojaavat ominaisuudet ovat huippuluokkaa. DGG-levyn pintaa ei tarvitse suojata kosteudelta asennustyön 
aikana. DGG on ihanteellinen alusta tuulensuojalevyille ja vedeneristysjärjestelmille. 

Helposti käsiteltävä

Renotech DGG on kevyt ja helppo käsitellä. Leikkaaminen ja kiinnittäminen onnistuu tavanomaisilla kipsilevytyövälineillä ja 
-kiinnikkeillä. DGG:n käsittely on raskaita ja helposti murenevia sementtipohjaisia- tai magnesiumlevyjä vaivattomampaa.

Takuu

Renotech DGG -levyjen valmistajan antama, levyn rakenteen hajoamista (delaminaatio) tai heikentymistä, normaaleille sää-
olosuhteille altistettuna, koskeva takuu on 12 kk. Valmistusvirheitä koskeva takuu on 5 vuotta. Arkkitehtonisesti määritel-
lyissä lämmöneristysjärjestelmissä, alustakäytössä, DGG-levyn valmistusvirhetakuu on 12 vuotta.

For a copy of the limited warranty, visit our website at www.buildgp.com/warranties.

Standardien mukainen

Renotech DGG on valmistettu ASTM C1177 mukaisesti. Sovellusstandardit ovat soveltuvin osin, kipsilevyjä koskevan Gypsum 
Association -julkaisun GA-253 tai ASTM C1280 mukaiset.

Renotech DGG on MED-hyväksytty (MEDB00003JZ).

Palo- ja ääni -testattuja kokoonpanoja koskevat tiedot perustuvat materiaalien ja järjestelmien ominaispiirteisiin, ominaisuuksiin ja 
suorituskykyyn, jotka on saatu kontrolloiduissa, asianmukaisen ASTM-standardin mukaisissa (E119 - palo, E90 - ääni tai E72 - rakenne) 
testiolosuhteissa.

Kestävä kehitys

Renotech DGG -levyjen valmistaja (Georgia-Pacific Gypsum) ja Renotech Oy toimivat kestävän kehityksen ehdoilla niin, et-
tä tämän päivän tuotannolliset tarpeet tulee toteuttaa tulevien sukupolvien elämänlaatua heikentämättä. Olemme sitou-
tuneet käyttämään resursseja tehokkaasti tuottamaan innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden ja 
yhteiskunnan tarpeita ympäristöystävällisellä, vastuullisella ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Keskitymme edelleen:

• Energiatehokkuuden parantamiseen tuotannossa 
• Mahdollisuuksien löytämiseen vähentää veden käyttöä ja käyttää vettä tehokkaammin
• Kustannustehokkaisiin tapoihin vähentää ilmapäästöjä
• Tuotannosta kertyneen jätemateriaalin kierrättämiseen ja uusiokäyttöön.
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Ekologiset rakennusmääräykset, standardit ja ohjelmat ovat vakiintumassa koko maassa. Ne edistävät rakennuksen suori-
tuskykyä parantavien tuotteiden käyttöä sekä minimoivat ympäristön ja ihmisen terveyttä heikentävät vaikutukset raken-
nuksen tai kodin koko elinkaaren ajan. Koska tuotteiden suorituskyky on meille tärkeää ja koska toimintamme on ympä-
ristöystävällistä sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti järkevää, omistajat ja arkkitehdit voivat tuntea olonsa hyväksi tuottei-
demme käytön suhteen.

OMINAISUUDET

Vertailukohteet Renotech DGG
12,7 mm

Renotech DGG
15,9 mm

Leveys, nominaalinen5 1219 mm (± 2,4 mm) 1219 mm (± 2,4 mm)
Pituus, standardi5 2438, 2743, 3048 mm (± 6 mm) 2438, 2743, 3048 mm (± 6 mm)
Paino, nominaalinen9 9 kg/m² 12 kg/m²
Taivutussäde (pituussuunnassa) 1829 mm6 2438 mm6

Kuormituslujuus (kuiva)7

Lopullinen - ei suunnitteluarvo 7878 N/m 9544 N/m

Taivutuslujuus, paralelli2 356 N 445 N
Puristuslujuus 3445 kPa 3445 kPa
Kosteavääntymä2, 5 6 mm 3 mm
Läpäisykyky3 1300 ng/Pa•s•m² 970 ng/Pa•s•m²
R arvo4 0,099 m²•K/W 0,118 m²•K/W
Palavuus Palamaton Palamaton
Lineaarinen laajentuminen10 (kosteuden vaihtelun 
aiheuttama)

158,75 x 10 – 6

mm/mm %RH
158,75 x 10 – 6

mm/mm %RH
Liekin leviäminen/savun muodostus
(per ASTM E84 tai CAN/ULC-S102) 0/0 0/0

Lämpölaajenemiskerroin11 15,3 x 10 – 6

mm/mm/°C
15,3 x 10 – 6

mm/mm/°C
1 ASTM C1396 mukaiset määritellyt arvot
2 ASTM C473 mukaisesti testattu
3 ASTM E96 mukaisesti testattu (kuiva kuppi menetelmä)
4 ASTM C518 mukaisesti testattu (lämpövirtausmittari)
5 ASTM C1177 mukaiset määritellyt arvot
6 Tuplakiinnikkeet päissä tarpeen mukaan
7 ASTM E72 mukaisesti testattu
8 ASTM E136 tai CAN/ULC S114 mukaisesti testattu, kuvauksen mukaisesti
9 Arvioitu paino suunnittelua ja rahditusta varten. Todellinen paino saatta vaihdella valmistuspaikasta ja muista tekijöistä riippuen.
10 Gypsum Association GA-235 ilmoituksen mukaisesti
11 ASTM E228-85 mukaisesti testattu

TOIMITUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Kaikki toimitettu materiaali on merkitty MED-hyväksynnällä sekä valmistajan- ja toimittajan nimellä. Kuljetusta varten 
DGG-levyjen ympärille kääritty muovi suojaa levyjä kosteudelta kuljetuksen aikana. Suojamuovi ei ole tarkoitettu varastoin-
tisuojaksi ja se tulee poistaa heti toimituksen saavuttua perille. VAROITUS: Jos suojamuovia ei poisteta, muovin alle jäänyt 
kosteus saattaa tiivistyä ja aiheuttaa home- ym. vaurioita.

Levyt tulee säilyttää kuivana ja pinota tasaisesti niin, etteivät levyt pääse taipumaan ja levyjen sivut, päädyt ja pinnat ovat 
vahingoittumiselta suojassa. Vääränlainen varastointi saattaa vääntää tai vahingoittaa DGG-levyjä. Suojaamattomia DGG 
levyjä käsitellessä, käytä suojakäsineitä.

KIPSILEVYJEN MITOITUS JA SAHAUS
Kipsilevyt mitoitetaan niin, että levysaumojen takana on aina runkoputki. Puskusaumoihin jätetään noin 1–3 mm:n rako, mi-
kä täytetään huolellisesti CA-120 liimakipsillä.

Katkaisu tehdään mattopuukolla, sirkkelillä tai pistosahalla. Sahaamisesta syntyvä hengitysilmaan leviävä pöly saattaa si-
sältää pieniä määriä piioksidia. Minimoi pölyn leviäminen käyttämällä sahaan liitettävää pölynkerääjää. Tee sahaustyö ul-
kotiloissa tai hyvin tuulettuvassa tilassa. Käytä aina suojalaseja, hengityssuojainta ja suojavaatteita. Silmiin, hengityse-
limiin tai iholle päässyt sahauspöly saattaa aiheuttaa ärsytystä. Asennusvaiheessa DGG-levyä voidaan taivuttaa loivasti 
kaarevalle pinnalle (taivutussäde ks. ominaisuudet).                                                               
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KÄYTÖN SUOSITUKSET JA RAJOITUKSET
Seuraavat DGG-levyjen käyttöä koskevat suositukset ja rajoitukset varmistavat tuotteen oikeasta käyttötavasta saatavan 
hyödyn. Suosituksien ja rajoituksien noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä valmistajan antaman tuotetta koskevan 
takuun. For additional warranty details, please go to www.buildgp.com/warranties.

Renotech DGG kestää normaaleja sääolosuhteita, mutta sitä ei ole tarkoitettu upotettavaksi veteen. Valumavedet tulee oh-
jata pois DGG-levyjen läheisyydestä, kunnes asianmukainen viemärijärjestelmä on asennettu.

Vältä ilman kosteutta nostavia olosuhteita ja kosteuden tiivistymistä ulkoseiniin, kun ulkolämpötila on sisälämpötilaa al-
haisempi. Rakennuslämmittimen käyttö tuottaa paljon vesihöyryä, joka heikosti ilmastoidussa tilassa saattaa tiivistyä ra-
kennusmateriaalien pintaan. Tämän kaltaisten lämmittimien käytöstä johtuvat vauriot eivät ole DGG-levyjen valmistajan tai 
toimittajan vastuulla. Noudata lämmittimen valmistajan antamia käyttöä ja ilmanvaihtoa koskevia ohjeita.

Kalteviin rakenteisiin asennetut DGG-levyt on väliaikaisesti suojattava vedenkestävästi ennen pintamateriaalin asennusta. 
Veden ei saa antaa lätäköityä tai asettua DGG-levyn pintaan. Paljaat DGG-levyn päätyreunat (esim. sokkelia vasten) on suo-
jattava niin, ettei rakoon pääse vettä.

DGG-levyjen valmistaja tai välittäjä ei ole vastuussa DGG-levyjen päälle asennettavista pintamateriaaleista, pinnotteista tai 
julkisivujärjestelmistä. Järjestelmän soveltuvuus ja yhteensopivuus on järjestelmän valmistajan tai suunnittelijan vastuulla.

Raskaita verhousmateriaaleja, kuten laatoitus ja marmori, kannattavia kiinnikkeitä ei saa asentaa suoraan DGG-levyyn.

Älä liimaa DGG-levyjä muurausalustoille; käytä koolinkeja tai rankoja.

DGG-levy ei sovellu ulkokattokäyttöön.

DGG-levy ei sovellu laatoitusalustaksi.

DGG-levyä ei tule käyttää vanerin sijasta, vanerin käyttöä vaativissa kohteissa.

Älä asenna DGG-levyä maanpinnan alapuolelle.

Kaikki järjestelmän määrittämät kiinnikkeet, tiivisteet, kontrollisaumat yms. tulee asentaa asianmukaisesti kaikissa asen-
nustöissä. Aukot ja läpiviennit tulee käsitellä tiivistysaineella huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mi-
tätöi takuun.

Älä käytä DGG-levyä naulaus- tai kiinnitysalustana. DGG-levyn asennuksessa käytettävien kiinnikkeiden on oltava 
tasaisesti levyn pintaan nähden, kiinnikkeitä ei saa upottaa levyyn.

Elementtirakenteet on asenettava tiiviisti puskusaumaan, horisontaalisesti ja vertikaalisesti.

ASENNUS
Renotech DGG on MED-hyväksytty. Se soveltuu käytettäväksi sisäkatto ja -seinärakenteissa. Renotech DGG kestää kosteut-
ta ja sen keltainen pinnoite sisältää homeensuoja-aineen. Tasaiselle alustalle asennettu DGG-levy säilyttää muotonsa: se ei 
aaltoile eikä taivu notkolle. Asennusvaiheessa, DGG-levyä voidaan taivuttaa kaarevalle alustalle (taivutussäde ks. ominai-
suudet). Tämä ohje on yleisluontoinen.

KOOLAUSOHJEET
Levyjen kiinnitys runkoon tapahtuu aina ruuveilla ja liimalla. Liimattavien pintojen täytyy olla puhtaat ja pölyttömät. Ruu-
vaustiheys 150–200 mm. Koolaus cc 407 40 mm leveänä. Rungon ja levyn väliin laitetaan joustavaa, telakan hyväksymää lii-
maa. Keltainen puoli on levyn pintapuoli.

1. Käytä kiinnitykseen aina ruuveja ja liimaa. Teräsrangan on oltava rasvaton, noudata liiman ohjeita.
2. Jätä n. 1 mm rako levyjen väliin ja täytä rako huolellisesti CA-120 liimakipsillä. Peitä ruuvien päät liimakipsillä.
3. Levitä yksi kerros CA-120 liimakipsiä levyn poikkisuuntaisesti (lyhyeltä sivulta lyhyelle sivulle) leveällä lastalla. 

Kerroksen tulee olla tasainen ja sileä. Kerros tasoittaa pitkittäissuunnan epätasaisuudet (aaltoilu). Levyn keltaisen 
pinnan tulee peittyä lähes kokonaan.

4. Hio epätasaisuudet kevyesti (lasikuitupinnoite ei saa paljastua). Liikaa hiottu pinta tulee korjata CA-120 liimakipsil-
lä ja se on hiottava uudelleen.

5. Levitä pintaan ohennettu Otex-kerros ja anna kuivua.
6. Täytä suurimmat reiät soveltuvalla tasoitteella ja maalaa korjatut kohdat ohennetulla Otex-pohjamaalilla.
7. Hio kevyesti tarpeen mukaan.
8. Ylitasoita pinta kevyttasoitteella.
9. Hio huolellisesti ja levitä toinen kerros hieman ohennettua Otex-pohjamaalia.
10. Tarvittaessa kittaa ja hio uudelleen.
11. Pintamaalaus käytetyn maalin ohjeiden mukaan.
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Huom!

Raskaita verhousmateriaaleja, kuten laatoitus ja marmori, kannattavia kiinnikkeitä ei saa asentaa suoraan DGG-levyyn.

Älä käytä DGG-levyä naulaus- tai kiinnitysalustana. DGG-levyn asennuksessa käytettävien kiinnikkeiden on oltava tasaises-
ti levyn pintaa nähden, kiinnikkeitä ei saa upottaa levyyn. 

Vastuu:

Renotech Oy ei ole vastuussa tässä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista materiaali- tai muista 
vahingoista.

Renotech Oy:n on hyväksyttävä kaikki DGG-osiin kohdistuvat/vaikuttavat asennuksen jälkeiset muutostyöt. Muutostöistä 
ilmoittamatta jättäminen vapauttaa Renotech Oy:n kaikesta vahinkovastuusta.

→ Renotech Oy osallistuu tarvittaessa projektikohtaisen asennuksen/kiinnityksen suunnitteluun, veloituksetta.

CA-120 liimakipsillä käsitelty DGG-levy (kohta 3.)
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Riikka Danielsson
Tuotantopäällikkö

puh. 044 522 5467 | email: riikka@renotech.fi

www.renotech.fi


