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NORGIPS GIPSSKIVOR
 EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT 

Norgips erbjuder en rad olika typer av gipsskivor som ger ett näst intill oändligt 

antal möjligheter när det gäller tak- och väggkonstruktioner. Ett mycket brett 

sortiment som även rymmer produkter för olika typer av speciallösningar – 

bågar, golv, utvändig beklädnad och mycket annat. Ett komplett verktygs- och 

tillbehörsprogram för snabb och effektiv montering finns också i sortimentet.

KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR 
Norgips gipsskivor byggs upp av en gipskärna klädd med kartong. Norgips 

gipsskivor är en miljövänlig byggnadsprodukt som är fri från föroreningar och 

som inte avger några giftiga gaser. Därför kan Norgips gipsskivor bearbetas 

och monteras utan hälsorisker, och utgör en säker ram runt vardagen. Även vid  

vår produktionsanläggning anstränger vi oss för att värna om miljön. Spillet i 

produktionen är minimalt och återanvändningsgraden är mycket hög. Genom 

betydande investeringar har energiförsörjningen vid vår fabrik lagts om från olja 

till ett mer miljövänligt alternativ. 

Väggar och tak med Norgips gipsskivor har flera goda egenskaper. De spricker 

inte, de är starka, stabila och de uppfyller även de strängaste krav på brandmot-

stånd och ljudisolering. De dämpar svängningar i temperatur och luftfuktighet 

vilket hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Norgips gipsskivor tillverkas av enbart återvunna material. Merparten av råvaran 

är industrigips och resterande del är returgips från tillverkning eller återvinning 

från byggplatser. Kartongen är tillverkad av returpapper. Byggvarudeklarationer 

finns på samtliga produkter.

GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR 
Norgips glasfiberklädda gipsskivor byggs upp av en gipskärna klädd med vatten-

avvisande glasfiberduk. Norgips glasfiberklädda gipsskivor är likt kartongklädda 

gipsskivor, en miljövänlig byggnadsprodukt, som är fri från föroreningar och 

som inte avger några giftiga gaser. Därför kan Norgips glasfiberklädda gipsskivor 

bearbetas och monteras utan hälsorisker om man iakttar föreskivna arbetsmiljö-

åtgärder. De utgör en säker ram runt vardagen. 
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KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR
NORMAL 13 TYP A
Norgips Normal kan användas till alla typer av invändiga 

tak- och väggbeklädnader. Normal har försänkt, kartongklädd 

långkant och kapad, rak kortkant. På beställning kan Normal 

levereras med icke försänkt långkant. Specialtillverkas i 

önskade längder, max 4200 mm. CE-märkt.

HÅRD 13 TYP IR
Norgips Hård har extra stort motstånd mot slag och stötar. 

Skivtypen är lämplig i aktiva miljöer som t ex skolor, barnstu-

gor, sjukhus och industribyggnader.  Skivans styrka och styvhet 

kan inte utnyttjas för att reducera antalet skivlager som är  

nödvändiga för konstruktionens brand- och ljudmässiga krav.

Skivan produceras med en extra hård gipskärna som är arme-

rad med glasfiber. Kartongen är också starkare än på vanliga 

gipsskivor. Hård väggskiva har försänkt, kartongklädd långkant 

och kapad, rak kortkant. CE-märkt.

BRAND 15 TYP F
Norgips Brandskiva har speciellt goda brandskyddande egen-

skaper och lämpar sig för brandbeklädnad av pelare, balkar, 

väggar och tak. Brandskivan har en förstärkt gipskärna med 

bl a lera och vermikulit. Försänkt, kartongklädd långkant och 

kapad rak kortkant. CE-märkt.

PLAN TYP A
Norgips Plan är försänkt på alla fyra sidor vilket gör den till den 

perfekta produkten för stora, släta ytor som utsätts för släpljus 

från fönster eller ljusarmaturer. 

KORTPLANK TYP A
Norgips Kortplank är en takbeklädnad med fasade kanter som 

skapar ett dekorativt mönster. Det är en precisionsprodukt med 

exakta dimensioner och mycket små toleranser. Kortplank har 

maskinskuren fas på alla sidor. Levereras med enkelplast på 

engångspall. CE-märkt.

NORGIPS HÅRD levereras nu med en ljusare 

kartong för enklare ytbehandling!
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KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR
YTSKIVA 6 TYP A
Norgips Ytskiva är lämplig som ytavjämnare på befintliga 

väggar och kan användas mot alla underlag. T ex putsade ytor, 

tegel- och träväggar. Skivan är förstärkt vilket gör den lämplig 

till böjda former. Skivan kan böjas i radie ner till 300 mm. Ytski-

van har försänkt långkant och kapad, rak kortkant. CE-märkt.

GOLV 13 TYP IR
Norgips Golvskiva är en hård skiva som är avsedd för golvkon-

struktioner som t ex underlag för mattläggning, golvvinyl, 

klinker, trägolv etc. Den lämpar sig bra för renovering vid t ex 

gamla träbjälklag. Golvskivan har kartongklädd, rak långkant 

och kapad, rak kortkant. CE-märkt.

UTVÄNDIG X9 TYP EH2
Norgips Utvändig-X 9 är en skiva med förbättrade fukt- och 

vattenavvisande egenskaper samt förbättrade täthets- och 

vindskyddsegenskaper. Avsedd för utvändigt vindskydd och 

vindavstyvning.  Kartongen är specialbehandlad och är både 

vattenavvisande och diffusionsöppen. Gipskärnan är

impregnerad för att få en lägre absorbtionsförmåga. Utvändig-X 9 har kartongklädd, rak långkant och

 kapad, rak kortkant. Skivan är inte avsedd för ytbehandling och/eller att användas inomhus. CE-märkt.

GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR
HUMID BOARD TYP GMH2
Humid Board är en gipsskiva med vattenavvisande glasfiberduk 

som ytskikt och en impregnerad glasfiberarmerad kärna. Skivan 

är avsedd för invändigt bruk i fuktkänsliga miljöer,  som t.ex. 

väggar i våtrum och ouppvärmda utrymmen. Skivan är icke 

alkaliresistent, vilket innebär att skivan måste förbehandlas

med en primer innan applicering av cementbaserade produkter som t ex golvspackel. Kritiskt fukttillstånd är minst 90% RF i 

rumstemperatur. Humid Board har klädda försänkta långkanter och raka skurna kortkanter. CE-märkt.

WEATHER BOARD TYP GMH2
Weather Board är en vindskyddsskiva med förbättrat skydd 

mot nederbörd. Weather Board har en impregnerad kärna av 

specialgips med ett ytskikt av vattenavvisande glasfiberduk. 

Skivan används som vindskyddsskiva i ytterväggkonstruktioner 

där man vill undvika luftströmningar som nedsätter värmeisoleringsförmågan och fungerar även som lufttäthetsskikt. Skivan har 

dessutom stabiliserande egenskaper. Skivan är icke alkaliresistent. Kritiskt fukttillstånd är minst 90% RF i rumstemperatur. CE-märkt.
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HANTERING

-    Lyft skivorna rakt upp från bunten, drar man skivorna av bunten 

finns risk för  onödig dammexponering.

-  Skyddshandskar rekommenderas vid hantering av skivorna.

ARBETSMILJÖ  HUMID BOARD & WEATHER BOARD

ARBETSMILJÖ

-  Var noga med att hålla arbetsplatsen ren, rutiner för städning 

skall finnas, dammsugning rekommenderas. Det är olämpligt med 

torrsopning och blåsning med tryckluft.

-  Gör även rent arbetskläder efter avslutat arbetsmoment med ski-

vorna, lämpligast är att dammsuga av kläderna. Vid tvättning måste 

arbetskläderna tvättas separat.

-  När det inte är möjligt att hålla dammhalten på en godtagbar nivå, 

t.ex. vid maskinell bearbetning, skall CE-godkänt andningsskydd 

(P2)  användas.

-  Vid starkt dammande arbete (t ex omfattande maskinell bearbet-

ning utan punktutsug eller andra åtgärder) skall det användas 

skyddshandskar och skyddskläder som täcker känsliga hudpartier, 

t.ex. hals och  underarmar.

BEARBETNING

Skivorna är lätta att kapa (som kartongklädda gipsskivor). 

1. Skär igenom glasfiberduken med en vass gipskniv på framsidan.

2. Knäck skivan över en skarp kant.

3. Skär ev. igenom glasfiberduken på baksidan.

OBS! Maskinell bearbetning (t ex kapning med cirkelsåg) bör 

undvikas för att minimera dammbildning. Om maskinell bearbet-

ning skall företas skall punktutsug finnas eller sådan anordning att 

dammspridning undviks.

Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2004:01/2005:13 ”Syntetiska oorganiska fibrer”.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Baserat på krav i EN 520:2004 Europeisk standard för kartongklädda gipsskivor och EN 15283-1Europeisk standard för glasfiberför-

stärkta gipsskivor. Där standarden inte sätter krav, är de uppgivna värdena interna krav.

SKIVTYPER I TABELLEN NEDAN:

1 Normal 13 (STD) 6 Golvskiva 13 (GLV)

2 Ytskiva 6 (RHB) 7 Plan 13 (PLN)

3 Kortplank 13 (KPL) 8 Utvändig X-9 (GUX)

4 Brandskiva F 15 (BRN) 9 Humid Board 13 och 15 (HB)

5 Hård 13 (HRD) 10 Weather Board 9 (WB)

Specifikationer / 

Skivtyper

1

(STD)

2

(RHB)

3

(KPL)

4

(BRN)

5

(HRD)

6

(GLV)

7

(PLN)

8

(GUX)

9

(HB)

10

(WB)

Typ Enligt EN 520:2004 

och EN 15283-1

A A A F IR IR A EH2 GMH2 GMH2

Tjocklek Produktionstjocklek 

(mm)

12,5 6,5 12,5 15,0 12,5 12,5 12,5 9,5 12,5/ 15,0 9,5

Toleranser (mm) +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5/0,7 +/-0,5

Vikt Produktionsvikt (kg/m2) 9,0 5,5 9,0 12,5 12,0 14,0 9,0 7,2 10,0 / 12,0 7,6

Tolerans (%) +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-4 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2

Bredd (mm) Toleranser +0/-3 +0/-3 +0/-5 +0/-3 +0/-3 +0/-4 +0/-3 +0/-3 +0/-3 +0/-3

Längd (mm) Toleranser +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-4 +0/-5 +0/-5

Försänkt långkant Bredd (mm) 40-80 40-80 - 40-80 40-80 - 40-80 - 40-80 -

Djup (mm) 0,6-2,5 0,6-2,5 - 0,6-2,5 0,6-2,5 - 0,6-2,5 - 0,6-2,5 -

Försänkt kortkant Bredd (mm) 35-50

Djup (mm) 1,5-3,5

Långsida Avvik från parallellitet

(mm/m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kortsida Avvik från rät-vinkel 

(mm/m) 1)

+/-2 +/-1,5 +/-1 +/-2 +/-2 2,5 +/-2 +/-2 +/-2,5 +/-2,5



19

Specifikationer / Skivtyper 1

(STD)

2

(RHB)

3

(KPL)

4

(BRN)

5

(HRD)

6

(GLV)

7

(PLN)

8

(GUX)

9

(HB)

10

(WB)

Hållfasthet Böjningsstyrka på längden 

(MPa)

6,2 11,6 6,2 5,1 8,1 8,1 6,2 7,8 6,0/7,2 4,5

Böjningsstyrka på tvären 

(N)

2,4 4,6 2,4 1,9 3,4 3,4 2,4 3,1 2,4/2,8 1,8

Skjuvhållfasthet 

(N/fästdon)

500 400 500 600 800 NPD 500 400 600 500

Tryckhållfasthet (MPa) 2,0 - 2,0 2,0 3,3 3,3 2,0 - - -

Elasticitetsmodul på 

längden (MPa)

2900 1500 2900 3800 4800 4200 2900 3000 2800/

2300

3100

Elasticitetsmodul på tvären 

(MPa)

2300 800 2300 3200 4100 3300 2300 4000 2600/

2300

2900

Brand 2) Material, ytskikt A2-

s1,d0

A2-

s1,d0

A2-

s1,d0

A2-

s1,d0

A2-

s1,d0

B-

s1,d0

A2-

s1,d0

A2-

s1,d0

A1 A1

Beklädnad K
2
10 - K

2
10 K

2
10 K

2
10 K

2
10 K

2
10 K

2
10 K

2
10

Värme Värmemotstånd 

(m2°C/W)

0,05 0,03 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03

Högsta tillåtna temp (°C) 

korttids (5-10 min)

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Högsta tillåtna temp (°C) 

långtids

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Fukt Ånggenomgångsmotstånd 

(GPa s m2/kg) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,36/0,4 - -

Ånggenomgångsmotstånd

Sd 3) (m)

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078

Längdändring vid variation 

i RF 30-90% (‰)

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - -

Tjockleksökning vid varia-

tion i RF 30-90 % (%)

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 - -

Kritisk relativ fuktighet vid 

rumstemperatur (% RF)

70 70 70 70 70 70 70 70 90 90

Täthet Luftgenomsläpplighet 

(m3/m2 s Pa) 4)

- - - - - - - 1,4x10-6 - 1,4x10-6

Värmeledning W/mk 0,25 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,25 0,21

1) Gäller för bredd 1200, för andra bredder gäller 1200/2=annan bredd/x, där x = ny tolerans.
2) Enligt NS Sertifiseringslisens nr 403 från Nemko Certification. 
3) Värdena är beräknade värden, ånggenomgångsmotstånd bestäms enligt mätningsmetod i EN 12572.
4) Luftgenomsläpplighet bestäms enligt mätningsmetod i EN 12114.
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NORGIPS STÅLPROFILER 
FÖR ENKLARE OCH SNABBARE MONTERING 

Hos Norgips hittar du ett brett sortiment av stålprofiler för gipsskivekonstruktioner av 

väggar och tak i alla typer av byggnationer. Merparten av Norgips olika gipsskivor kan användas för detta 

ändamål. Snabb och enkel montering i kombination med väldokumenterat goda egenskaper gör dessa kon-

struktioner klart fördelaktigare än andra. 

För att kontinuerligt utvecklas har vi ett tätt samarbete med ledande tillverkare av stålprofiler i Sverige. Vi 

har dessutom drygt 40 års erfarenhet av denna typ av konstruktioner vilket gör oss till en trygg och säker 

samarbetspartner. Vi kan erbjuda all support du behöver för att du ska hitta de optimala lösningarna i varje 

enskilt projekt. En stor del av vår kunskap och erfarenhet finns dokumenterad i utförliga vägledningar för 

projekterings- och montagearbete och på vår webbsida.

Ytterligare produktdata och information finns på norgips.se > Produkter > Stålprofiler

Läs mer om ljudtätning på norgips.se > Projektering > Generellt > Ljud

REGLAR  NORGIPS dB+
Reglar används till enkel-, dubbel- och schaktväggar samt fribärande undertak. Reglar i väggar används stående mellan golv- 

och takskena. Flänshöjd 38/40.

     dB+ STANDARDREGEL
Vår standardregel dB+ med förbättrade ljudegenskaper - utan 

att det kostar något extra. En regel till fl era användningsområ-

den - enkelt och bra! 

Speciallängd: Det går snabbt att jobba när man slipper kapa. Vi 

kan leverera dB+ tillsammans med gipsskivor i önskad längd.

EAN: Vi streckkodsmärker alla våra lagerförda standardlängder 

av Norgips dB+ - därmed blir hanteringen ännu enklare och 

mer kostnadseff ektiv.

Ergonomi: Norgips dB+ har lägre vikt än andra stålprofi ler. 

Hanteringen blir lättare - från att reglarna bärs på plats tills att 

monteringen är avslutad. 



En stålregel till flera användningsområden

Låg vikt, lätt att transportera och montera

Leverans i önskad längd

Tillfredsställer ljudtekniska krav

Enkel att kapa med profilsax eller plåtsax Konkurrenskraftigt pris

EAN-märkt

Bred fläns
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REGLAR
Reglar för enkel-, dubbel- och schaktväggar samt fribärande undertak. Reglar i väggar 

används stående mellan golv- och takskena, samt till fribärande undertak.

R  TRADITIONELL REGEL
Flänshöjd 35/37 mm. 

RH  REGEL MED BRED FLÄNS
Används när man behöver större 

marginaler vid skivmontage.  

Flänshöjd 48/50 mm. 

FR  FÖRSTÄRKNINGSREGEL
En kraftigare regel med grövre godstjocklek som används när man vill bygga höga väggar utan att 

regla tätare eller ändra regeldimension. Används tillsammans med FSK förstärkningsskena och FRK 

klammer vid montage av stålkarmar eller där karmen kan utsättas för stor belastning. Flänshöjd 

46/42 mm. 

HR  HÖRNREGEL
Används till invändiga hörn i 

mellanväggar.  Flänshöjd 60 mm. 

Finns även med torr fogtätning, 

HRT.

AR  AKUSTIKREGEL
Används för att klara extra höga 

ljudkrav. 

DR  DÖRREGEL MED 15 MM 
PLYWOODSKIVA FÖR 1 LAGER 

13 MM GIPSSKIVA
Används vid dörröppningar

med lätta innerdörrar. Plywood-

skivans längd är 2100 mm.

Flänshöjd 35/37 mm

DR  DÖRREGEL MED 15 MM 
PLYWOODSKIVA FÖR 2 LAGER 
13 MM GIPSSKIVA
Används vid dörröppningar med 

lätta innerdörrar. Plywood-

skivans längd är 2100 mm.  

Flänshöjd 35/37 mm. 
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SKENOR UTAN TÄTNING
Skenor för mellanväggar mot anslutande väggar, tak och golv.  Används vid enklare väggar med ljudkrav R’

W 
< 30 dB och schakt-

väggar.

SK  SKENA MED 42 MM 
FLÄNS

SK  SKENA MED 55 MM 
FLÄNS

SK 40/50  BÖJBAR SKENA
Används parvis som golv- och 

takskena vid böjda  väggar.

BSK  BÖJBAR SKENA MED 55 
MM FLÄNS
Används som tak- och golvskena 

vid böjda väggar.

SKU  ÖPPNINGSSKENA MED 
30 MM FLÄNS
Används över t ex dörr- och andra 

väggöppningar. Urtagen är 40 

mm. Beställningsmått = önskat 

öppningsmått + 80 mm. Kom 

ihåg att ta hänsyn till plywoodens 

tjocklek om DR används.

LSK  LUTANDE SKENA
Används som takskena vid  anslut-

ning mot snedtak.

SKENOR MED 4 MM POLYETEN 
Skenor för mellanväggar mot anslutande väggar, tak och golv. SKP-skenor används för mellanväggar med: 

 -  Ljudkrav R’
W

= 35 dB utan fogmassa.

 -  Ljudkrav R’
W

 = 40-44 dB med fogmassa på en väggsida.

 -  Ljudkrav R’
W

 = 48-65 dB  med fogmassa på båda väggsidor.

SKP  SKENA MED 42 MM 
FLÄNS OCH 4 MM POLYETEN

FSKP  FÖRSTÄRKNINGS
SKENA MED 60 MM FLÄNS OCH 
4 MM POLYETEN
Används i kombination med för-

stärkningsreglar FR och i samband 

med teleskoplösningar.

SKP  SKENA MED 55 MM 
FLÄNS OCH 4 MM POLYETEN
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SKENOR MED TORR FOGTÄTNING
Skenor för mellanväggar mot anslutande väggar, tak och golv. 

SKT skenor används för mellanväggar med:

 - Ljudkrav R’
W

 = 40-44 dB.

 - Ljudkrav R’
W

 = 48-65 dB.

SKT finns i tre varianter:

SKT-1 - tätningar i botten

SKT-2 - tätningar på båda flänsar och två i botten

SKT-3 - tätningar på en fläns och en i botten

SKT1  SKENA MED 55 MM 
FLÄNS OCH TORR FOGTÄTNING
Används t. ex. vid limmontage 

med GSL 600 av gipsskivor på 

stålreglar. 35 dB

SKT2  SKENA MED 42 MM 
FLÄNS OCH TORR FOGTÄTNING
48-65 dB

SKT2  SKENA MED 55 MM 
FLÄNS OCH TORR FOGTÄTNING
48-65 dB

SKT3  SKENA MED 42 MM 
FLÄNS OCH TORR FOGTÄTNING
40-44 dB

SKT3  SKENA MED 55 MM 
FLÄNS OCH TORR FOGTÄTNING
40-44 dB

INNERTAKPROFILER
P  PRIMÄRREGEL
Monteras ihop med sekundärregel 

med hjälp av sekundärbyglar eller 

skruv. Hängs upp med pendel-

band PPB 25.

S  SEKUNDÄRREGEL
Används för montage av gips-

skivor i direktmonterade och 

nedpendlade undertak. Sekun-

därregeln har flera användnings-

områden än undertak och kan 

användas även på vägg för påsal-

ningar, renoveringar etc. 

Höjd 25 resp 45 mm.

SB  SEKUNDÄRBYGEL
Används för sammankoppling av 

primär- och sekundärregel, utan 

skruv vilket ger ett snabbare, flexi-

blare och enklare montage samt 

minskad arbetsbelastning.

AP  AKUSTIKPROFIL
Används för att förbättra 

ljudisolering, t ex stegljudsiso-

lering i bjälklag och förbättrad 

luftljudsisolering i träväggar. 

Höjd 25 mm.

LB  LJUDBYGEL
Används tillsammans med 

sekundärregel för att förbättra 

stegljudsisolering av bjälklag.
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PROFILER FÖR BRANDINKLÄDNAD
HA 25/35  ANSLUTNINGS
LIST 
Används vid inklädnad av liv- eller 

rörbalk vid anslutande byggnads-

delar. Höjd 35 mm.

PHL  HÖRNPROFIL
Används vid brandskyddsinkläd-

nad av stålpelare- och balkar av 

hålprofiler. Höjd 25 mm.

PEDI  BALKBESLAG
Används tillsammans med LP 

50 vid brandskyddsinklädnad av 

stålpelare- och balkar av H och 

I-profiler.Plåttjocklek 0,60 mm. 

Höjd 50 mm.

LP 50  VINKELPROFIL
Används till hörnlösningar och 

vid brandinklädnad av stål.

Flänshöjd 50 mm.

T60  TKORTLING
Används vid skarvning av gips-

skivor där understöd för skarven 

önskas. Höjd 10 mm. 

CLIPS  LÅSCLIPS FÖR CD
Används tillsammans med 

CD-profil 60x27 som underlag för 

brandinklädnad av flänsprofiler.

ÖVRIGA STÅLPROFILER & KOMPONENTER
J13 L  AVSLUTNINGSLIST FÖR 
SYNLIGT MONTAGE
Vitlackad

KS 13  KANTSKYDD FÖR 
INSPACKLING
Används vid avslut på gipsskivan, 

t ex rörelsefogar, teleskoplös-

ningar. För 1-lag gipsskivor. 

Profilen spacklas in. 

LP 50  VINKELPROFIL
Används till hörnlösningar och vid 

brandinklädnad av stål.

Flänshöjd 50 mm.

LPP 50  VINKELPROFIL 
MITTPERFORERAD
Vikbar profil för hörnlösningar. 

Flänshöjd 50 mm.

VK  VÄGGKLAMMER
Används som distans i saxade 

stommar, åtgång: 2 st per regel. 

Höjd 25 mm.

FRK  KLAMMER TILL 
FÖRSTÄRKNINGSREGEL
För infästning av förstärknings-

regel vid t.ex. dörröppningar, 

åtgång: 2 st per regel. 

CLIPUP  ISOLERHÅLLARE
Används för att förhindra mjuk 

isolering från att sjunka samman 

inne i hålrummet i stål- och 

träregelstommar. Självhäftande.

KB 12  KORTLINGSBESLAG 
FÖR 12MM PLYWOOD
Används för att montera 

kortlingar av plywoodskivor 

bakom gipsskivor i stål- och 

träreglestommar, t ex för tyngre 

upphängningar. Höjd 100 mm. 

Självhäftande.
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ÖVRIGA STÅLPROFILER & KOMPONENTER
PD  POLYETENDUK 4 MM PÅ 
RULLE
Ljudtätning som används tillsam-

mans med reglar och skenor vid 

anslutning mot angränsande 

byggnadsdelar.

LVD  TÄTNINGSLIST AV 
EPDMGUMMI PÅ RULLE
Ljudtätning som används tillsam-

mans med reglar och skenor vid 

anslutning mot angränsande 

byggnadsdelar.

VFL   VENTILERAD FASADLÄKT 
Med avrinningshål för att undvika 

vattenansamlingar mellan profil 

och skivbeklädnad.

IBP  INBROTTSPLÅT IBPH  INBROTTSPLÅT, HÅLAT 
Plåten är föberedd med 4,2 mm 

hål längs plåtens kant och mitt. 

Ca s 100 mm.

Används som inbrottsskydd i innerväggar. Norgips inbottsplåtar uppfyller kraven i  SSF 200:4 Regler för mekaniskt inbrottsskydd. 

För att uppnå föreskriven skyddklass gäller: 

Skyddsklass 1 - stålplåt med godstjocklek 0,8 mm

Skyddsklass 2 - stålplåt med godstjocklek 1,0 mm

Skyddsklass 3 - stålplåt med godstjocklek 2,0 mm

PB  BANDSTÅL PÅ RULLE
Används t ex som förstärkning vid 

skarvar över dörröppningar.

PPB - BANDSTÅL PÅ RULLE 
VIKBART
Används t ex som förstärk-

ning bakom gipsskiveskarvar i 

hörnlösningar.

PPB  HÅLBAND
För t.ex. upphängning av ned-

pendlade undertak.

YTTERVÄGGSPROFILER
YSKP  YTTERVÄGGSKENA
Ytterväggsskena med polyeten-

duk. Godstjocklek 1 mm.
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UNDERTAK CDSYSTEM
CD 60x27  BÄRPROFIL/
TVÄRPROFIL

UD 28x27 KANTPROFIL

CD 58x28 SKARVPROFIL
För skarvning av CD 60x27

NIVÅBESLAG
För sammankoppling av CD 

60x27 i en nivå

KRYSSBESLAG
För sammankoppling av CD 60x27 

i två nivåer

JUSTERBART ANKARE
Kompletteras med pendel

PENDEL DIREKTBESLAG

NONIUSHÄNGARE  UNDERDEL
Kompletteras med överdel & 

sprint x 2

NONIUSHÄNGARE  ÖVERDEL

SPRINT DIREKTMONTAGECLIPS FÖR CD

DIREKTBESLAG MED GUMMI  
För bättre ljudisolering. Maxlast 

40 kg
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TILLBEHÖR

   

VTK TÄTNINGSPROFIL FÖR 
UTVÄNDIG GIPS 
Skarvprofil. För horisontell 

skarvning av utvändig gipsskiva. 

Plåttjocklek 0,7 mm.

VTH TÄTNINGSPROFIL FÖR 
UTVÄNDIG GIPS 
Dränerad skarvprofil i UV-bestän-

dig ABS för horisontell skarvning 

av utvändig gipsskiva. 

VTV TÄTNINGSPROFIL FÖR 
UTVÄNDIG GIPS
Skarvprofil, ABS. List av UV-

beständig ABS för horisontell 

skarvning av utvändig gipsskiva. 

VTU TÄTNINGSPROFIL FÖR 
UTVÄNDIG GIPS
Kantbeslag, ABS. List av UV-

beständig ABS-plast för tätning 

av skurna kanter på utvändig 

skiva. 

HS 29  HÖRNSKYDD FÖR 
GIPSYTTERHÖRN 90°
Skydd för utåtgående hörn 

inomhus. Hörnskyddet underlättar 

spacklingen samt ger ett skydd 

mot slag och stötar. Monteras med 

fästverktyg eller skruv. 

HS 29   HÖRNSKYDD FÖR 
GIPSYTTERHÖRN 135° 45°
Skydd för utåtgående hörn in-

omhus. Hörnskyddet underlättar 

spacklingen samt ger ett skydd 

mot slag och stötar. Monteras 

med skruv.

HS 39  HÖRNSKYDD FÖR 
GIPSYTTERHÖRN 90°
Skydd för utåtgående hörn 

inomhus. Hörnskyddet underlättar 

spacklingen samt ger ett skydd 

mot slag och stötar. Monteras med 

skruv. 

J13 L - AVSLUTNINGSLIST FÖR 
SYNLIGT MONTAGE
Vitlackad

KS 13  KANTSKYDD FÖR 
INSPACKLING 

Används vid avslut på gipsskivan, 

t ex rörelsefogar, teleskoplösning-

ar. För 1-lag gipsskivor. Profilen 

spacklas in.

SORTIMENTBOX MED 
FÄSTMATERIAL

GIPSHUV
Skyddar gipsskivor vid längre 

lagringsperioder men även för 

bättre skydd på byggplatser och 

lager.



28

HIO  MAGNETSÖKSYSTEM FÖR ELDOSOR
HOLE IN ONE
Magnethåltagningssystem vid 

håltagning för eldosor i skivmate-

rial. Lösa sökare och insatser finns 

som reservdel.

HOLE IN ONE 1 ½
Magnethåltagningssystem vid 

håltagning för eldosor i skiv-

material. Sats för apparatdosa 

1 ½

SUPERSÖKARE 2000
Komplement till Hole in one. 

Lämpar sig även för dubbla skivor. 

Med inbyggd fjädrande stämpel.  

Med ett enkelt tryck på toppen får 

man en borrmarkering.

DOSFRÄS
För håltagning för eldosor.

INLYFTSYSTEM FÖR GIPSSKIVOR
GIPS OCH SKIVBOCK
Lagra gipsskivorna i arbetshöjd 

och flytta dem lätt. Ihopfällbar. 

Max last 600 kg/st. Använd minst 

4 bockar vid skivlängder över 2500 

mm. Höjd: 645 mm. Längd: 1220 

mm. Plan yta: 750 mm

EMBALLAGE FÖR GIPSBOCK
Emballage för upp till 100 st 

bockar på en yta av ca 1,2 m2.

GIPSVAGN
Fyrhjulsstyrd och utrustad med 

punkteringsfria hjul. Vagnen blir i 

kombination med gipsbockar ett 

bekvämt sätt att transportera och 

hantera gipsskivor.

INLYFT INKL. KÄTTING OCH 
SPÄNNBAND
Specialgjord för transport av 

gipsskivor. Används tillsammans 

med gipsvagn och gipsbock. In-

lyften lastas med truck eller kran. 

Anpassad för både 900 och 1200 

mm breda gipsskivor. Inklusive 

specialkätting och spännband.

HJÄLPMEDEL FÖR GIPSSKIVOR
GIPSVAGN/TRANSPORTVAGN 
9001200 MM 
Kombinerad transportvagn och 

arbetsbord för gipsskivor 900 och 

1200 mm breda. Hjulkonstruktio-

nen gör transporten säker också vid 

ojämt underlag. Vagnen är utrustad 

med alla tillbehör som är nödvän-

diga ur säkerhetssynpunkt, t.ex. 

stödben och punkteringsfria hjul.

BÄRHANDTAG
Gör det möjligt för två personer 

att bära 1-2 gipsskivor i bekväm 

höjd. Säljs i par. Öppningsmått ca 

45 mm vilket möjliggör använd-

ning till andra, tjockare, material.

SKIVHISS
Möjliggör bekvämt montage av 

takskivor för en person.
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VERKTYG FÖR GIPSSKIVOR
FOTLIFT
Lyfter gipsskivan mot taket vid 

väggmontage.

VINKEL
Rätvinkel för kapning av skivor.

SKIVHÅLLARE
Lyfter och pressar gipsskivan både 

mot vägg och tak vid väggmon-

tage.

KANTSKÄRARE
Verktyg som skär smala remsor 

av gipsskivan, max 16 cm.

STICKSÅG
För enkel håltagning i gipsskivor.

FASHYVEL
För fasning av gipsskivor

GIPSRASP

VERKTYG FÖR STÅLPROFILER
FIXERTÅNG
För fixering av regel mot skena. 

Max 1+1 mm plåt. 

HÅLTÅNG
För enkel håltagning i stålregel 

för t.ex. elrör.

FÄSTVERKTYG FÖR HÖRNBE
SLAG
Verktyg för montering av 29 mm 

hörnbeslag.

PROFILSAX CMC 45120
Klipper av stålreglar och stålske-

nor i bredd 45, 70 och 95 mm 

med plåttjocklek max 0,7 mm.
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PUTS, BRUK, LIM OCH SPACKEL
ARDEX ARDURIT S48
Högflexibelt plattsättningslim 

för limning av gips skivor på olika 

underlag. 

MONTAGELIM GSL 600
Säljes i kartong om 20 förpack-

ningar á 600 ml. Avsett för limning 

av gipsskivor mot t.ex. stålreglar. 

Även lämplig som mjukfog vid 

ljudtätning.

FOGSPRUTA FÖR MONTAGELIM
Batteridriven fogspruta för både 

korvar och tuber. Reglerbar has-

tighet och droppfri mekanism, 

som ger en effektiv och precis 

användning. Levereras i praktisk 

väska med batteriladdare och 2 st 

BG-4 batterier. 4,8 V. Vikt 2,1 kg.

NORGIPS GIPSBRUK 25 KG
Gipsbruk för limning och lagning 

av gipsskivor som fäster på de 

flesta underlag förutom trä. 

Gipsbruket används för montering 

av gipsskivor (6 och 13 mm) 

istället för puts på väggar av tegel, 

betong och lättbetong, även vid 

renoveringar. 

STUCKGIPS 30 KG
För reparation och fixering.  

Snabbhärdande gipsbruk till 

invändiga reparationsarbeten 

och fastsättning av  putsprofiler, 

installationer och liknande.

GOLDBAND GIPSPUTS 20 KG
Handgipsputs för invändig puts-

ning. Normal putstjocklek 8-50 

mm. Åtgång: 0,85 kg/mm/m2.

SPACKEL UNIFLOTT
Gipsbaserad spackelmassa som 

efter blandning med vatten är 

klart att använda på invän-

diga gipsskivor. Används till 

handspackling av gipsskivor med 

försänkt kant för iläggning av 

pappremsa.

SPACKELREMSA PAPP, RULLE 
77 M
För skarvning av invändiga gips-

skivor med försänkt kant.

MULTIFLEX RULLE 33 M
Armerad pappremsa, för t ex 

invändiga hörn.
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INSPEKTIONSLUCKOR
INSPEKTIONSLUCKOR SOM SMÄLTER IN
Inspektionsluckorna ska finnas där, men helst inte synas alltför mycket. Vi erbjuder fyra olika typer av luckor i en mängd olika 

storlekar, enkla att montera direkt i gipsskivorna. De fästprofiler du behöver för att montera luckorna följer med vid leverans.

Standardluckorna från Norgips levereras i tre delar; ram, lucka och monteringsbleck. Det gäller även modellerna El 30 samt El 60, 

våra inspektionsluckor med mejsellås och pianogångjärn. Vill du ha en näst intill osynlig lucka, välj Norgips Push Up lucka som 

öppnas med ett enkelt tryck. Genom att ytbehandla luckan med samma tapet, målarfärg eller kakel som rummet i övrigt blir den 

näst intill osynlig.

STANDARD
Standardluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. 

Luckan tillverkas av galvaniserad stålplåt som pulverlackerats 

med NCS-0502-Y. Ramen och fästbleck är tillverkad av galva-

niserad stålplåt. Luckan fästes i ramen med snäpplås. Ramen 

fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 

12,5 - 52 mm.

EI30
EI 30-lucka med mejsellås och pianogångjärn. Luckan är 

klassad i EI 30 och har samma utseende som Standardluckan. 

EI 30-luckan är isolerad med 40 mm mineralull. Ramen fästes 

i vägg eller tak med monteringsbleck för 1-3 lag gipsskivor. 

EI 30-luckan är tillverkad i 0,7 mm galvaniserad stålplåt och 

pulverlackerad i kulör vit NCS-0502-Y. 

EI60
EI 60-lucka med mejsellås och pianogångjärn. Luckan är 

klassad i EI 60 och har samma utseende som Standardluckan. 

EI 60-luckan är isolerad med 50 mm mineralull. Ramen fästes 

i vägg eller tak med monteringsbleck för 2-4 lag gipsskivor. 

EI 60-luckan är tillverkad i 0,7 mm galvaniserad stålplåt och 

pulverlackerad i kulör vit NCS-0502-Y. 

PUSHUP
Du behöver varken nyckel eller verktyg för att öppna Push-up 

inspektionslucka, bara ett lätt tryck - med nästa tryck låser du. 

Luckan passar in i vilken miljö som helst, från det lilla lager-

utrymmet till de modernaste kontoren och de stora offentliga 

lokalerna.  Den släta ytan gör den lätt att måla eller tapetsera 

på, - kan till och med kaklas. 
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SKRUV & BITS
VIKTIGA DETALJER 
På Norgips tänker vi även på de små detaljerna och erbjuder ett brett sortiment av skruvar och andra fästdon. Små men ytterst 

viktiga detaljer i en lättbyggnadskonstruktion. Här hittar du olika typer av skruvar för montering av gipsskivor och för en rad 

andra ändamål. I våra utförliga projekterings- och montageanvisningar ser du snabbt vilken typ av skruv du bör använda för olika 

ändamål och konstruktioner.

TSS15L  STÅL MOT STÅL
Skruv, invändigt bruk

Används t ex till montering av stål-

reglar och skenor mot varandra. 

Platt skalle. Max 2 x 0,9 mm.

THS16ZL  STÅL MOT STÅL
Skruv, invändigt bruk

Används t ex till montering av 

stålreglar och skenor mot varan-

dra. Max 2 x 2 mm.

S25  S38  S57  S63 
GIPS MOT STÅL
Skruv, invändigt bruk för skiv-

typerna Normal, Brand, Ytskiva, 

Humid Board. Max 1,0 mm.

S25/BOR  S 41/BOR  
S 48/BOR  GIPS MOT STÅL
Skruv med borrspets, invändigt 

bruk för skivtyperna Normal, 

Brand, Ytskiva, Humid Board. Max 

3,0 mm.

H32HL   GIPS MOT STÅL
Skruv, invändigt bruk

för skivtyperna Norgips Hård, Golv 

& Kortplank. Max 1500 rpm för 

bästa resultat. Max 1,0 mm.

HGP DIAMANT 38  
HGP DIAMANT 23  
GIPS MOT STÅL & TRÄ
Lämplig till Hårdgips. Max 1,0 

mm.

SS 25 ZHL Max 1,0 mm

SS BOR 32Z Max 3,0 m

GIPS MOT STÅL
Skruv, utvändigt bruk 

för skivtypen Utvändig

U 25 HL B  U 25 BOR B
KOMBI BANDAD
”Originalet” sedan 2005. Vår 

egenutvecklade skruv för mon-

tage av utvändiga gipsskivor mot 

trä- och stålstomme.

S 30 HL B  S 40 HL B  
GIPS MOT STÅL
Skruv, invändigt bruk 

för skivtypen Normal, Brand, 

Humid Board, Plan & Ytskiva.

T 32 Z  T 41 Z  T 57 Z 
GIPS MOT TRÄ
Skruv, invändigt bruk 

för skivtyperna Normal, Brand, 

Ytskiva, Humid Board.

H32HL   GIPS MOT TRÄ
Skruv, invändigt bruk

för skivtyperna Norgips Hård, Golv 

& Kortplank. Max 1500 rpm för 

bästa resultat.

SS 25 ZHL  GIPS MOT TRÄ
Skruv, utvändigt bruk 

för skivtypen Utvändig

PH 2  BITS
Till alla skruvtyper

Norgips Original!


