
Vi delar vår kunskap med dig

Norgips har lång erfarenhet och 
stor kunskap inom området för 
konstruktioner med gipsskivor 
och tillhörande lättbyggnads-
system. Denna kunskap ställs till 
våra kunders förfogande genom 
vår tekniska support.

Använd vår webbplats 
www.norgips.se och fråga gärna 
våra experter.

NSAB-11-011 Rev A

Norgips Svenska AB
Tel. 019-20 74 50 - Fax 019-20 74 59 www.norgips.se

NORGIPS HÖRNSKYDD

VÄGGHÖRN

1 lag gips 2 lag gips
HS29  - 90°
(29 x 29 mm)

Monteras med verktyg Monteras med verktyg
Skruvas eller spikas

HS39  - 90°
(39 x 39 mm)

Skruvas eller spikas Skruvas eller spikas

HS29S  - 135°
(29 x 29 mm)

Skruvas eller spikas Skruvas eller spikas
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FÖR UTÅTGÅENDE VÄGGHÖRN
INOMHUS

MONTAGEMETOD VID:



HÖRNskydd

 Klipp till Norgips Hörnskydd 10 mm kortare 
än  vägghöjden för 5 mm mellanrum 
 mellan golv/tak och hörnskydd.

Använd gummiklubban och verktyget för 
att bestämt slå fast Norgips Hörnskydd. 
Gör detta med ca 150 mm mellanrum.

FÖR UTÅTGÅENdE

 

Innerväggar klädda med Norgips gipsskivor skapar ett underlag 
som lämpar sig väl för tapetsering eller målning, men väggarnas 
utvändiga hörn är känsliga för slag och stötar. För att skydda hörnet 
och underlätta för den efter följande spacklingen kan Norgips 
Hörnskydd användas. 

Norgips Hörnskydd är tillverkade av galvaniserat stål och finns i 
olika ut föranden. Dessa kan monteras med några olika tekniker och 
valet av hörnskydd görs beroende på konstruktion och vilken metod 
som ska användas vid infästningen. 

Norgips Hörnskydd kan monteras med specialverktyg eller skruvas 
eller spikas fast. 

G ipsskivor är ett naturligt brandskyddande material för vägg-
beklädnad inomuhus på stomme av stålprofiler eller träreglar. 

HÖRNSKYDDSMONTAGE
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 Klipp till Norgips Hörnskydd 10 mm kortare 
än  vägghöjden för 5 mm mellanrum 
 mellan golv/tak och hörnskydd.

1.
Montera gips skivorna med överlapp.

Skruva fast med gipsskruv för 1 eller 2 lag 
gips. Använd t.ex. en spackelspade för att 
kontrollera att skruvskallen går fri.
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