
20 © CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

K
A

N
A

LS
YS

TE
M

 - 
R

EK
TA

N
G

U
LÄ

R
T

Version 2.0

KG

BESKRIVNING
Crennas D-klassade gavel tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möj-
liga material- och konstruktionskvalité, Premium. 

Gavel KG tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är avsedd för att 
monteras på rektangulär kanal med PG-skarv. Gaveln stagas så att tryckklass 2 
enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en 
kvalitetsgaranti för utförande Premium.

DOKUMENTATION
Utförligare information presenteras i anvisningar, bygg varudeklarationer samt 
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

GAVEL

Gavel KG i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav 
som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

PREMIUM
Vid utförande Premium tillverkas och 
levereras gavlarna enligt följande:

• Typgodkännandemärkning 
• Rillad varmför zinkad stålplåt 

alternativt aluzink
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Märklappar på gavel
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DIMENSIONER
Gavel för gejdmontage (a = 1)

bbbb
20 9

20

cccc

KG

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT
Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium 
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor  
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgod-
kännandet skall styrkas.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL
KG-1-1500-1000-0 
Gavel i utförande Premium för montage med gejdanslut-
ning, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad. 

BESTÄLLNINGSKOD
Gavel KG-a-bbbb-cccc-d-e

Utförande
1 = PG-botten. Gejdanslutning
2 = Fast botten
4 = Falsad botten

Största sida i mm

Minsta sida i mm

Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm Invent 45 ljudisolering
2 = 50 mm Invent 45 ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
9 = 100 mm Invent 45 ljudisolering

För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt

Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange 
även ändutförande om annat än standard önskas. Vid be-
ställning av isoleringsalternativ 1-9 ange tjocklek på  
kanalisolering där gaveln ska monteras. Önskas gavel för 
popnitsmontage anges detta separat.

FLEXIBILITET
Våra gavlar levereras som standard enligt utförande Pre-
mium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföran-
den. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpas-
sas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som 
linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi 
klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna 
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute-
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbe-
handlingen ska hålla högsta kvalitet. 

Vi kan även erbjuda en mängd alternativa ändutföran-
den och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi 
tillverka gavlar i följande material och tjocklekar; 

• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,6 mm tjock plåt.

• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.


