
Produktmontering och allmänna uPPlysningar
Norgips Golvskiva är en 13 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som 
undergolv i ett bostadshus. Skivan består av en glas fiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har 
rak kant utan för sänkning, och dess format, vikt och styrka skiljer den från vanliga gipsskivor för väggar och tak. Om man använder 
olika skivtyper i en 2 lags konstruktion är det viktigt, att golvskivan ligger överst.

användningsområden 
Norgips Golvskiva är avsedd som underlag för parkett, golvplattor,
heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite 
som möjligt. Detta krav uppfylls av Norgips Golvskivor. 

1.  Vid renovering av trägolv används golvskivan ofta för att plana ut ojämnheter i golvet. Oftast räcker det med ett lag. 
2.  Till flytande golv använder man två lag Golvskiva – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än ett lag. Det krävs ett fast 

underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor. 
3.  Ännu bättre ljuddämpning får man med två lag Golvskiva på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och 

lösningen kan användas på alla hårda underlag. 

På golv som kan komma att  utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Det samma gäller ytor 
som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning. Om du är osäker kontakta Norgips.
 
Brandsäker 
Som alla andra gipsskivor är Norgips Golvskiva brandsäker. Skivan klassificeras som A2, s1, d0 och Tändskyddande beklädnad, som 
ger ett brandskyddande tillägg till golvkonstruktionen.

ljuddämPning 
Golvskivan dämpar stegljud och bästa resultat nås med två lag skivor flytande på isolerskivor eller stegdämpningsmattor. Speciellt 
vid renovering kan det vara svårt att få tillräcklig ljudmässig förbättring mellan våningsplanen. Ett extra innertak på våningsplanets 
undersida kan då vara en god lösning.
Fukt 
Norgips golvskiva tar inte skada av kortvarig fuktpåverkan, men som andra gipsskivor tar den lättare skada eller deformeras i vått 
tillstånd.
 

1.  Ett lag golvskivor på träunderlag 2.  Flytande golv med två lag golvskiva 
på fast underlag

3.  Två lag skivor på isolerande 
material

golv

Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna
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montage

innan skivorna monteras
För golvläggning i samband med nybyggnation måste man se till att undergolvet är plant och rent från damm och smuts. Om 
golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort. Rengöring och avfettning skall göras före läggning 
av golvskivorna.

Vid renovering krävs det ytterligere förberedelser: 
•	 Befintlig beläggning och lister skall tas bort. 
•	 Golvlister kan sitta kvar om golvet inte skall isoleras, annars måste alla lister tas bort. 
•	  Kontrollera att det blir min 10 mm avstånd mellan underkant på dörrar till överkant på färdigt golv. Om inte måste dörrarna 

höjas. 
•	  Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lump-papp eller liknande. Vid större ojämnheter måste 

golvet jämnas ut med golvspackel.

hantering av skivorna 
För att Norgips golvskivor ska levereras raka kommer de på pall. Det är mycket viktigt att de är plana och raka. Var därför försiktig 
om skivorna måste lastas om. Se till att de placeras på ett plant underlag och att de täcks över vid förvaring utomhus för att undvika 
regn och vattenstänk.

kaPning och tillPassning 
Golvskivorna har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen görs med fintandad 
såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt.
 
eFter montering 
Om man avser att lägga en tunn beläggning på gipsskivorna måste man göra en mycket noggrann punkt- och skarvspackling med 
golvspackel. Lagningar och skarvar måste slipas och allt slipdamm tas bort innan beläggningen monteras. 

När man lägger parkett eller mattor räcker det att spackla skruvhål och eventuella ojämnheter i golvskivorna. Skall man sätta kakel 
eller klinker på golvskivorna bör skivorna behandlas med primer över hela ytan för att undvika för snabb uttorkning av kakelfixet. 

OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ. Det kan skapa spänningar som orsakar sprickor och 
ojämn yta.
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1. ett lag golvskivor På träunderlag 

Den här lösningen används ofta vid renovering för att plana ut ett slitet trägolv. Vid mindre ojämnheter läggs det med ett lager 
lump-papp, korksmulpapp eller motsvarande under skivorna, men vid större ojämnheter kan det vara nödvändigt att först jämna 
ut med spackelmassa innan skivorna läggs på plats. Skivorna monteras vinkelrätt mot riktingen på underlaget som bilden visar. De 
läggs alltid med skarvarna förskjutna minst 600 mm.

inFästning i underlaget 
Skivorna fästs med Norgips skruvar H 41 HL. Det är viktigt att skruvarna inte hamnar i sprickor i underlaget eftersom det ger sämre 
fäste. Det kan också medföra att skruven arbetar sig upp igen. Tunn ytbeläggning eller heltäckningsmatta kräver alltid skruvat 
underlag. 

Om man skall lägga parkett eller något annat trägolv ovanpå skivorna, kan skivorna monteras flytande genom att limmas samman 
kant i kant. Både lång- och kortsidor måste limmas. Använd så mycket lim så att det trycks upp ur skarvarna när skivorna pressas 
samman. Överflödigt lim kan skrapas bort med en spackel eller skäras bort när det torkat. 

Norgips Golvskiva
Event. papp

Undergolv

Skruvavstånd:
a Längs skivkanterna max. 200 mm 
    Inne på skivan, max. 200 mm 
b Till skivans kant max. 20 mm, min. 10 mm

Golvskivorna måste ha helt stödjande underlag och slitna 
eller böjda  golvplankor kan behöva spacklas

Skarv
Golvspackel

min 600
a

a

a

b
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2.  Flytande golv med två lag golvskiva På 
Fast underlag 

Norgips Golvskiva kan läggas som flytande golv på olika underlag av trä eller direkt på annat fast undergolv. Till flytande golv skall 
man alltid använda två lag golvskivor. Flytande golv med bara ett lag skivor rekommenderas endast då trägolv eller parkett skall 
läggas ovanpå. Dessutom ger två lag skivor bättre ljuddämpning och bättre brandskydd än ett lag.

läggning På golvBrädor, sPån- eller Plywoodskivor 
Om underlaget är plant kan skivorna läggas direkt på dessa underlag. Vid små ojämnheter läggs t.ex. ett lager lump-papp eller 
korksmulpapper under det första laget. Större ojämnheter måste däremot planas ut med lämplig spackelmassa.
 
Första laget 
Första laget skall läggas vinkelrätt mot riktningen på undergolvet. Skivorna läggs med förskjutna skarvar, förskjutningen skall vara 
minst 300 mm.
 
andra laget 
Innan man lägger lag två måste damm och smuts avlägsnas. Använd gärna dammsugare. 
Andra laget läggs vinkelrätt mot det första laget så att inga skarvar ligger parallellt i de två lagen. De bägge lagen skall hellimmas 
med t.ex. golvlim.

Lägg på limmet med t.ex. en tandspackel och limma flödigt. Skivorna trycks ned i limmet så att det uppstår full kontakt mellan 
de två skivlagen. Det är bra om limmet kommer upp genom skarvarna. Skrapa av överflödigt lim innan det torkar. För övrigt: se 
limtillverkarens anvisningar. Hörn och ändar kan eventuellt belastas eller fixeras med skruvar som tas bort när limmet torkat. 

För att säkerställa god kontakt mellan de två lagen kan skivorna också fästas samman med häftklammer, max. längd 25 mm. 
Använd lämplig häftpistol.

Första lag skivor

Andra lag skivor

Event. papp

Lim

Undergolv

min 300
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3. två lag skivor På isolerande material 

Den här konstruktionen ger den bästa ljuddämpningen samtidigt som den förbättrar värmeisoleringen. Den passar på alla torra 
golvkonstruktioner, i bostäder, hotell, kontor och liknande som utsätts för normal gångbelastning.  Konstruktionen kan användas på 
lägenhetsskilljande bjälklag, på golv av bräder, spån- eller plywoodskivor och på betongplatta.

isoleringsskivor 
Man kan använda skivor av cellplast eller mineralull med tillräcklig densitet och tryckstyrka. Det är viktigt eftersom prover visat att 
konstruktionens förmåga att uppta punktbelastning främst beror på isoleringsunderlagets styrka. 

Erfarenhetsmässigt måste t.ex. cellplastskivor ha en densitet på minst 30 kg/m3. I övrigt hänvisas till respektive tillverkares anvis-
ningar. Isoleringsmaterialets tjocklek bestämms av aktuella behov men skall vara minst 20 mm.
 
uPPByggnad 
Det kan vara nödvändigt att börja med en utplaning av golvet. Därefter läggs en kantlist längs alla väggarna. Listen skall vara lika 
hög som isoleringsskivorna som i sin tur skall ligga tätt mot varandra. Syftet med kantlisten är att ta upp belastning från tunga 
möbler då tyngden från detta lätt kan trycka ihop isoleringen närmast väggen. Eventuell diffusionsspärr skall föras upp längs 
kanterna till överkant på golvskivan. I övrigt avhänger spärrens placering av aktuella förhållanden.
 
golvskivor 
Vid läggning av golv på isolerskivor skall man alltid använda två lager Norgips Golv såvida ytskiktet inte är tryckfördelande som t.ex. 
parkettgolv, då räcker det med ett lag Norgips Golv. 

Läggningen av golvskivorna görs på samma sätt som beskrivs för flytande golv på fast underlag. Samtliga lag skall läggas vinkelrätt 
mot föregående så att det inte uppstår parallella skarvar mellan  isolering och golvskivor. 

Bägge skivlagren skruvas eller spikas fast i kantlisten. 

oBs! diffusionsspärrens placering är en fråga om dimensionering som beror på aktuella förhållanden. 

1.  Undergolv av betong, plank, spån- eller plywood-
skivor.

2.  Eventuell diffusionsspärr.
3.  Isolerskivor.
4.  Det första laget Golvskivor läggs på tvären av isoler-

skivorna med alla skarvar förskjutna i förhållande till 
isolerskivorna.

5. Lim.
6.  Det andra laget Golvskivor läggs på tvären av första 

laget och med alla skarvar förskjutna i förhållande till 
första laget.

Golvskivorna skruvas mot 
kantlisten

6

5

4

3

2

1

Lim
min 300
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Brandskydd av Bärande stålkonstruktioner
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Brandskydd av Bärande stålkonstruktioner

allmänt

Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat 
brandskydd. Med speciella balkbeslag och profiler utförs arbetet snabbare och enklare, och därmed mer ekonomiskt, än med traditio-
nella metoder. 

Där brandskyddskravet är R30 eller R60 kan man i många fall använda Norgips Normal 13. I övriga fall används Norgips Brand 15, som 
med ett enkelt lag uppfyller kravet på 30 minuters brandskydd. Brandskyddet ökas med ytterligare skivlag till dess önskad brandskydds-
nivå är uppnådd. 

norgiPs Brandskiva 15
Norgips Brand 15 är en gipsskiva med speciellt goda brandskyddande egenskaper. Den är obrännbar med kraftig glasfiberarmering 
och har tillsatt brandhämmande material. Norgips Brand 15 är 15 mm tjock och kan bearbetas, monteras, spacklas och ytbehandlas 
på samma sätt som vanliga gipsskivor.

Brandklassning
Norgips kartongklädda gipsskivor har följande klassbeteckningar:
•	 A2-s1, d0: Reaktion på brand, obrännbart material
•	 K210: Beklädnadsklass, tändskyddande beklädnad.

giPs och Brand
Vid upphettning sker en kemisk förvandling av gipset i skivan. Det kemiskt bundna kristalliserade vattnet, som utgör ca 21% av 
gipsskivans vikt, frigörs och gipset kalcinerar. Under tiden som processen pågår är temperaturen på den icke brandpåverkade sidan 
måttlig, ca 100°C. Med andra ord tar gipsskivan energi från branden. I takt med att vattnet avdunstar uppstår det sprickor i skivan. 
Brandskivans speciella uppbyggnad och starka armering håller den samman också en stund efter att allt vatten avdunstat. Brand-
skivan står därför på plats och skyddar längre än vanliga gipsskivor.

motstånd eFter Behov
De föreliggande konstruktionerna är brandprovade i England och utvärderade av SP SITAC. Samtliga krav på brandmotstånd uppfylls 
genom brandskydd med Norgips Brand 15. Ju fler lager skivor dess högre brandskydd.

antal lag skivor
Beroende på profiltyp och brandkrav skall man använda ett eller två lag Norgips Brand 15. Tabellerna i slutet på denna anvisning 
anger hur många lag skivor som behövs för 30, 60 och 90 minuters brandskydd.

OBS!  Denna anvisning behandlar enbart brandtekniska förhållanden. Använd alltid 
Norgips vägledningar för komplett information.
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PEDI, Balkbeslag för inkläd-
nad av flänsprofiler

Vinkelprofil, LP50 Balkbeslaget träs över 
profilens fläns. Vinkelprofilen 

skruvas i beslaget.

Låsclips CD för inklädnad av 
flänsprofiler

CD-profil, CD 60x27 Låsclipset träs över profilens 
fläns. 
CD-profilen snäpps fast i 
clipset.

Pelarhörnlist, PHL, för inkläd-
nad av fyrkantrör.

Anslutningsprofil, HA 25/35 
för anslutning mot annan 
byggnadsdel

Hörnskydd, HS 29 och HS 39. Underlättar spackling, armerar 
hörnet och ger ett skydd mot slag och stötar. Monteras med 
fästverktyg eller skruv.

Figur (a)

skivBeklädnad
För val av inklädning hänvisas till tabellerna i slutet på vägledningen. Om enbart ett lag skivor används skall tvärgående skarvar 
understödjas med tvärgående stag. Sådana kan tillverkas av ett stycke vinkelprofil, plåtband eller en regel som klipps till i båda 
ändarna (a).

När man använder dubbla lager skivor skall tvärgående skarvar förskjutas med minst 300 mm (b), så att inga genomgående skarvar 
uppstår. De två skivlagren monteras med förskjutna skarvar över hörnen (c).

Alla hörn skall förstärkas med med hörnskydd (d) som spacklas in. Det rekommenderas 
att montera de skivor som går vinkelrätt mot flänsarna först och avsluta med dem som går 
parallellt med flänsarna.

Över hörn- och tvärförstärkningar får det inbördes avståndet mellan skruvarna vara max 
200 mm. Om det skall monteras två lag skivor kan avståndet ökas till 300 mm i det inre 
laget. Skruvarna skall fästas minst 10 mm från skivkanterna.
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min. 300 mm

Figur (b)

Figur (d)

Vid två lager skivor skall  skivornas kanter förskjutas  
över hörnen

Figur (c)

inFästning
Skruvavstånden för Norgips Brand-
skiva är de samma som för Norgips 
Normal 13.

Följande skruvtyper används:
antal skivor skruvtyp

1 lag S25 eller likvärdig
2 lag S41 eller likvärdig
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Pelare - hålProFil

Pelare - FlänsProFil

1.  Norgips Balkbeslag PEDI monteras på profilens fläns, max tjocklek 25 
mm, per max s 600. 

2.  Norgips Vinkelprofil LP 50 skruvas mot balkbeslagen med plåtskruv 
TSS15L el likvärdig.

3.  Norgips gipsskiva, Normal 13 el Brand 15, skruvas mot vinkelprofiler-
na med max s 200 mm med gipsskruv S25 / S41 el likv. Vid montering 
av två eller fler lag kan skruvavståndet ökas till max 300 mm i de inre 
lagen. Skruvarna skall fästas minst 10 mm från gipsskivans kant.

4.  Hörnskydd HS 29 eller HS 39 monteras med fästverktyg eller skruv och 
spacklas in.

konstruktionsPrinciPer - Pelare

1

3

Alternativ lösning med CD

 alternativ lösning cd
1.  Norgips Låsclips CD monteras på profilens fläns, max tjocklek 25 mm, 

per max s 1000. 
2. Norgips CD 60x27 profil snäpps fast mot Låsclipsen.
3.  Norgips gipsskiva, Normal 13 el Brand 15, skruvas mot CD-profilerna 

med max s 200 mm med gipsskruv S25/S41 el likv. Vid montering av 
två eller fler lag kan skruvavståndet ökas till max 300 mm i de inre 
lagen. Skruvarna skall fästas minst 10 mm från gipsskivans kant.

4.  Hörnskydd HS 29 eller HS 39 monteras med fästverktyg eller skruv och 
spacklas in.

tvärFörstärkningar
Tvärförstärkningar av PHL-profil fästes på hålprofilen vid 
golv, tak samt mellan hörnprofilerna med s 1200 mm i 
lodled. Om beklädnaden endast består av 1 lag skivor 
skall skarvarna understödjas med tvärförstärkningar av 
vinkelprofil, plåtband eller regel. Se sidan 3 figur (A). 

4

1
2

3

4
11

2

1.  Norgips Pelarhörnlist PHL monteras genom att skruvas eller skjutas 
fast mot hålprofilen med max 600 mm avstånd.

2.  Tvärförstärkningar som tillverkas av vinkelprofil, plåtband eller regel 
som klipps till i båda ändar, se sidan 3 figur (A), monteras mellan Pe-
larhörnlister med s 1200 mm, vid varje skivskarv och vid golv och tak.

3.  Norgips gipsskiva, Normal 13 el Brand 15, skruvas mot pelarhörn-
listerna och tvärstag med max s 200 mm med gipsskruv S25/S41 el 
likv. Vid montering av två eller fler lag kan skruvavstånden ökas till 
max 300 mm i de inre lagen. Skruvarna skall fästas minst 10 mm från 
gipsskivans kant.

4.  Hörnskydd HS 29 eller HS 39 monteras med fästverktyg eller skruv och 
spacklas in.

3

2
11
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Balk - FlänsProFil

1.  Norgips Vinkelprofil LP 50 monteras genom att punktsvetsas, skruvas eller 
skjutas fast mot flänsen per max s 600 mm. 

2.  Norgips Balkbeslag monteras på profilens fläns, max tjocklek 25 mm, per 
max s 600 mm. Alternativ lösning med CD-profiler kan göras enligt anvis-
ningar på föregående sida i denna anvisning.

3.  Vinkelprofilen skruvas mot balkbeslagen med plåtskruv TSS15L eller 
likvärdig. 

4.  Norgips gipsskiva, Normal 13 el Brand 15, skruvas mot vinkelprofilerna med 
max s 200 mm med gipsskruv S25/S41 el likv. Vid montering av två eller fler 
lag kan skruvavståndet ökas till max s 300 mm i de inre lagen. Skruvarna 
skall fästas minst 10 mm från gipsskivans kant. 

5.  Hörnskydd HS 29 eller HS 39 monteras med fästverktyg eller skruv och 
spacklas in.

konstruktionsPrinciPer - Balk

Alternativ lösning HA 25/35

 alternativ lösning ha 25/35
1.  Norgips Anslutningslist HA 25/35 monteras mot tak/bjälklag med för under-

laget lämpligt infästningsdon av stål per max s 400 mm. 
2.  Norgips Balkbeslag monteras på profilens fläns, max tjocklek 25 mm,  

per max s 600.  
3.  Vinkelprofilen skruvas mot balkbeslagen med plåtskruv TSS15L eller 

likvärdig. 
4.  Norgips gipsskiva, Normal 13 el Brand 15, skruvas mot anslutningslist erna 

och vinkelprofilerna med max s 200 mm med gipsskruv S25/S41 eller likvär-
dig. Vid montering av två eller fler lag kan skruvavståndet ökas till max s 300 
mm i de inre lagen. Skruvarna skall fästas minst 10 mm från gipsskivans kant.

5.  Hörnskydd HS 29 eller HS 39 monteras med fästverktyg eller skruv och spacklas in.

Brandskydd av FlänsProFiler
val av skivtyP och antal lag skivor
För att få tillräckligt tillförlitliga kalkyler grundas tabellerna på stålbalkar med en kritisk yttemperatur av 450°C. Balkstål börjar 
förlora styrka vid 550°C.

Beklädnad med norgiPs normal 13
r30 - r60
Brandklass R30 och R60 kan för vissa profildimensioner uppnås med Norgips Normal 13. För profildimensioner och brandklasser 
utöver de i tabellerna nedan hänvisas till instruktioner för brandinkädnad med Norgips Brand 15 på följande sidor.

Pelare
r30 r60 Profil Profilhöjd i mm

1 lag Norgips 
Normal 13

2 lag Norgips 
Normal 13

IPE 120-600

HEA 100-600

HEB 100-600

Balkar
r30 r60 Profil Profilhöjd i mm

1 lag Norgips 
Normal 13

2 lag Norgips 
Normal 13

IPE 80-600

HEA 100-600

HEB 100-600

3

4
11

2

5
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Pelare
30 
minuters 
Brandmotstånd

Alla typer I- och H-balkar är 
skyddade mot brand i 30 minuter 
med 1 lag Norgips Brand 15.

60 
minuters 
Brandmotstånd
2 lag Norgips Brandskiva  
ger 60 minuters skydd 
för alla bakomliggande 
konstruktioner

Pelare Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm

IPE 80-360 2 lag
400-600 1 lag

HEA 100-200 2 lag
220-600 1 lag

HEB 100 2 lag
120-600 1 lag

120 
minuters 
Brandmotstånd

Pelare Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm90 

minuters 
Brandmotstånd

Pelare Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm IPE 80-330 3 lag

IPE 80-600 2 lag 360-600 2 lag
HEA 100-600 2 lag HEA 100-180 3 lag
HEB 100-400 2 lag 200-600 2 lag

450-600 1 lag HEB 100-600 2 lag

Brandskydd av FlänsProFiler
Beklädnad med norgiPs Brand 15

Balkar
30 
minuters 
Brandmotstånd

Alla typer I- och H-balkar är 
skyddade mot brand i 30 minuter 
med 1 lag Norgips Brand 15.

60 
minuters 
Brandmotstånd
2 lag Norgips Brandskiva 
ger 60 minuters skydd 
för alla bakomliggande 
konstruktioner

Balkar Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm

IPE 80-270 2 lag

300-600 1 lag

HEA 100-600 1 lag

HEB 100-600 1 lag

90 
minuters 
Brandmotstånd

Balkar Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm

120 
minuters 
Brandmotstånd

Balkar Profilhöjd 
i mm

Brand 
15 mm

IPE 80-600 2 lag IPE 80-220 3 lag

HEA 100-340 2 lag 240-600 2 lag

360-600 1 lag HEA 100-600 2 lag

HEB 100-220 2 lag HEB 100-600 2 lag

240-600 1 lag
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val av antal lag skivor
Tabellerna anger hur många lag Norgips Brand 15 som krävs för att uppnå avsett brandskydd. 
Antalet lag skivor har beräknats utifrån en kritisk yttemperatur för stålprofilerna på 450 °C.

30 minuters Brandmotstånd
Alla här nämnda typer av hålprofiler är skyddade mot brand i 30 minuter med 1 lag Norgips Brand 15.

60 minuters Brandmotstånd
kvadratiska profiler rektangulära 

Profildimension
i mm

Godstjocklek 10
0 x

 10
0

12
0 x

 12
0

14
0 x

 14
0

15
0 x

 15
0

18
0 x

 18
0

20
0 x

 20
0

25
0 x

 25
0

30
0 x

 30
0

35
0 x

 35
0

40
0 x

 40
0

10
0 x

 50

10
0 x

 60

12
0 x

 60

12
0 x

 80

15
0 x

 10
0

16
0 x

 80

20
0 x

 10
0

25
0 x

 15
0

30
0 x

 20
0

40
0 x

 20
0

45
0 x

 25
0

50
0 x

 30
0

3,0 mm 2 2 2 2 2 2 2
4,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6,3 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8,0 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10,0 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12,5 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16,0 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20,0 mm 1 1

Antal lag Norgips Brand 15

Brandskydd av hålProFiler
kvadratiska och rektangulära

90 minuters Brandmotstånd
Kvadratiska profiler Rektangulära 

Profildimension
i mm

Godstjocklek 10
0 x

 10
0

12
0 x

 12
0

14
0 x

 14
0

15
0 x

 15
0

18
0 x

 18
0

20
0 x

 20
0

25
0 x

 25
0

30
0 x

 30
0

35
0 x

 35
0

40
0 x

 40
0

10
0 x

 50

10
0 x

 60

12
0 x

 60

12
0 x

 80

15
0 x

 10
0

16
0 x

 80

20
0 x

 10
0

25
0 x

 15
0

30
0 x

 20
0

40
0 x

 20
0

45
0 x

 25
0

50
0 x

 30
0

3,0 mm 2 2 2 2 2 2 2

4,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6,3 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10,0 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12,5 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16,0 mm 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

20,0 mm 1 1

Antal lag Norgips Brand 15
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