
Så bygger du en 
vägg mot snedtak 

med Norgips 
Lutande Skena

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.
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Norgips Svenska AB
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DeT häR BehöveR Du:

Material
•	 Norgips lutande skena, LSK, för anslutning mot tak
•	 Norgips SK 70 för anslutning mot golv
•	 Norgips Stålregel R 70 eller träregel 45 x 70 mm
•	 Norgips 12,5 mm gipsskivor
•	 Norgips skruv S25 eller likvärdig (till 1:a gipslag)
•	 Norgips skruv S38 eller likvärdig (till 2:a gipslag)
•	 ev. isolering

verktyg
•	 Skruvdragare
•	 Plåtsax
•	 Penna
•	 Lod
•	 Gipsskruv
•	 Rasp



Så här bygger du en vägg mot snedtak i fyra enkla steg:

1. Markera väggens insida i taket och på golvet. Börja med mar-
keringen i taket och använd t.ex. ett lod för att göra markeringen 
på golvet. Tänk på att ta hänsyn till skenans bredd och väggbekläd-
nadens tjocklek. 95 mm om du använder två lager gips.

3. vik ned LSK till horisontellt läge. Placera reglar mellan LSK och 
golvskenan. Med 45 cm (90 cm skiva) eller 60 cm (120 cm skiva) 
mellanrum. Stål eller trä spelar ingen roll. Reglarna kan vara ca 10-15 
mm kortare än måttet mellan golv och tak. Det är inte nödvändigt att 
fästa reglarna. De fixeras när gipsskivorna monteras. Om du vill placera 
isolering i väggen ska du göra det nu.

Max 50 cm

Max 20/30 cm

4. För bästa resultat ska du montera två lag gipsskivor. Det 
kan vara lämpligt att fasa den gipskant som skall monteras 
mot snedtaket. Skjut upp första laget gips ända upp mot 
snedtaket och skruva fast den i både regel och skena. Skru-
varna kan du montera med ca 50 cm mellanrum. 
 
Montera andra laget på samma sätt men kom ihåg att 
förskjuta skivskarvarna ett regelfack. Yttersta laget skall full-
skruvas med 20 cm skruvavstånd längs skivkant och 30 cm 
inne på skivan. efter skruvning spacklas och slipas skruvskal-
lar och skarvar. Klart för målning eller tapetsering!

DeN iNNovativa LutaNDe SkeNaN   LSK
-gör Det eNkeLt att bygga eN vägg Som Ska aNSLuta mot SNeDtak.

2. Skruva fast flikarna i LSK mot taket genom de förstansade hålen. 
Tänk på att skenans bakkant skall vara i linje med markeringen. Använd 
skruv lämpligt för underlaget och använd en skruv per flik. 
Montera en traditionell skena, SK, mot golvet med skruv lämpligt för 
underlaget.  Skruva med mellanrum. 
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