N OR G I P S P LA N

för släta ytor

norgips plan
för släta ytor

försänkt på alla fyra sidor
enkel att hantera och montera
ergonomiskt format 900 x 2400
för perfekt resultat på stora ytor
samma ljud- & brandegenskaper som normalgips

Användningsområden

900

Skivbredd

900

Norgips Plan är gipsskivor med fyra försänkta
kanter som man uppnår en bättre och mer jämn
yta med samt ett enklare montage. Skivorna
ger ett perfekt resultat med mycket liten risk för
sprickbildning och jämfört med traditionell kortkantsspackling får man med Norgips Plan mycket
jämnare skarvspackling. Möjligt att krysskarva
och spackla skivorna istället för att förskjuta och
fasa kortkanter vilket underlättar montaget och
slutresultatet väsentligt.
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Skivan rekommenderas alltid som yttersta lag där
kvalitetskravet på ytan är YBG-klass Q4 (Målad yta
vid extra höga krav på ytjämnhet).
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Y ttersta lag med Norgips Plan 13
Undre lag med Norgips Normal 13
Generellt centrumavstånd mellan reglar/läkt
1 lag: s 300 mm. Flera lag: s 450 mm

Beklädnad

Montera skivorna tvärs mot reglarna. Vid beklädnad i 2 eller 3 lag, ska yttersta laget skall vara Norgips Plan. Förskjutningen av Norgips Plan mot underliggande
skivlag är en halv skivbredd i sidled och minst 400 mm längsled. Skivorna i de undre lagen bör ha samma dimensioner som Norgips Plan, 900 x 2400 mm för att undvika linjerade skarvar mellan lagen.

Montering

Börja skruvning av Norgips Plan i mitten av skivan och
fortsätt ut mot sidorna för att undvika knäckning. Skruv
placeras ej närmare långkanten än 10 mm och kortkanten
15 mm. I hörnen får skurven ej vara närmare lång- och
kortkant än 60 mm.
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Spackling och målning

Spackling av Norgips Plan skall utföras enligt YBG-klass Q4 eller Q3. Spackling utförs lämpligast på kortkanterna
först och sedan på långkanterna för att undvika uppbyggnad vid krysskarven. Nedan beskrivs grundläggande
behandling vilket motsvarar YBG-klass Q3.
Pappremsa
Skarvspackel

Första behandling, Kortkantskarv; fyll skarven med spackel och
lägg i pappremsan. Observera att kortkantskarven är något djupare än
långkantskarven. Spackla alla skruvskallar.

Pappremsa
Skarvspackel

Första behandling, Långkantskarv; fyll skarven med spackel och
lägg i pappremsan. Spackla alla skruvskarvar.

Skarvspackel

Andra behandlingen, Kortkantsskarv; innan andra behandlingen
måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och påför därefter andra skiktet spackel.
Skarvspackel

Andra behandlingen, Långkantsskarv; innan andra behandlingen
måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och påför därefter andra skiktet spackel.

montering av skivor längs eller tvärs underlaget

Skivorna kan monteras både längs och tvärs underlaget. Vid montage av endast ett lag gipsskivor är det en fördel att
montera dessa tvärs underlaget då detta ger möjligheten att placera kortkantsskarvarna över en läkt. Vid flerlagsbeklädnad skall både lång och kortkantsskarvar förskjutas mellan lager. Det kan också vara en fördel att montera första
laget längs läkten och det efterföljande vinkelrätt mot detta då det ger möjligheten att skruva kortkantsskarvarna
i läkten. Om detta ej är möjligt, eller om skivorna monterats längs läkten, även i andra lag, skall kortkantsskarvarna
understödjas med t.ex. T-kortling eller plåtband. Det yttersta lagets kortkantsskarvar skall alltid ha understöd.

Ett lag skivor

Alla kortkantsskarvar skall ha understöd av t.e.x T-kortling eller bandstål.

fler lag skivor

Vid flerlagskonstruktioner måste yttersta laget kortkantsskarvar understödjas med t.ex. bandstål eller T-kortling om detta lag monteras längs
med läkten.

Bandstål, PB100
T-kortling, T-60

norgips plan
målarens dröm
Med Norgips Plan behöver du inte
längre oroa dig över att skarvarna mellan gipsskivorna ska synas vid släpljus.
Norgips Plan hjälper dig att snabbt och
enkelt att få ett professionellt resultat, utan
att behöva spackla brett över kortkanterna.
Norgips Plan är försänkt på alla fyra sidor - detta
skapar ett utmärkt underlag för efterföljande
spackling och ytbehandling - dessutom går det åt
mindre spackel.
Det är precis lika enkelt att montera Norgips Plan som
en vanlig, traditionell gipsskiva men du använder spackelremsa och spackel även på kortsidorna. På så vis minimerar
du även risken för sprickor mellan skivorna.

Helt enkelt - ett perfekt resultat!

Miljösatsing på tillverkning, användning och återvinning

Norgips lägger stor vikt vid miljövänlighet, kvalitet och
säkerhet - från produktionsprocess och distribution till
användning och återvinning.
Vårt miljömärke ska synliggöra det.
Som den första gipsskiveproducenten i Europa är vi stolta
över att kunna presentera en EPD (Environmental Product
Declaration, enligt standard ISO 14025), som är ett kortfattat
dokument om en produkts miljöprofil.
En EPD baseras på livscykelanalys (LCA), som tar hänsyn
till allt från råvaruuttag, produktion och användning till
deponi och återvinning.
Våra EPD:er verifieras av EPD-Norge, en stiftelse som etablerades 2002 av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)
och BNL (Byggnæringens Landsforening).
Våra EPD:er kan laddas ned från vår webbplats
www.norgips.se under ”Miljö och Kvalitet”.
Norgips är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001
och ISO 14001.
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