N O R G I P S TA K & B J Ä L K L AG

UNDERTAK - INNERTAK

tak och bjälklag
undertak med norgips gipsskivor

Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler
eller träreglar är en idealisk lösning på de allra flesta undertakskonstruktioner. Det finns inga modulmått att ta hänsyn till och
tillsammans med Norgips spackelsystem är det enkelt att få
sömlösa gipskanter och sammanbyggningar med andra byggnadsdelar. Samtidigt erbjuder undertak med Norgips gipsskivor
på en rad fördelar på samma sätt som användandet av Norgips
gipsskivor på väggar.

•
•
•
•
•
•

Goda brand- och ljudegenskaper
En grund för god inomhusmiljö
Inga säsongssprickor
Bidrar inte med byggfukt
Enkel ytbehandling
Enkelt och snabbt montage

Under snart 50 år har Norgips levererat undertakssystem, direktmonterat mot eller nedpendlat från ovanliggande konstruktion.
Genom tester och erfarenhet har Norgips därför ett stort projekteringsmaterial som omfattar både brand- och ljudegenskaper.
Konstruktionsexemplen som följer ger vägledning i ditt val av
konstruktion för att tillmötesgå aktuella branschkrav. Norgips
utvecklar både produkter och konstruktioner kontinuerligt och
den senaste informationen finns på www.norgips.se
Arkitektoniska möjligheter
Utformningen av ett hus insida är lika viktig som att designa
byggets yttre arkitektur. Val och utförande av undertaken spelar
en viktig roll i hur ett rum upplevs i slutänden. De möjligheter som Norgips undertak ger när det gäller att kombinera
egenskaper med visuell upplevelse skapar den frihet i arbetet
som arkitekten vill ha för att få de kreativa möjligheterna som
ofta önskas.
Undertak med Norgips gipsskivor skapar lätta konstruktioner
som inte tillför byggfukt eller skadliga föroreningar, de är tvättoch målningsbara och bidrar därför till en bra innemiljö under
byggnadens alla faser. Tiden från det att en byggnad färdigställs
tills att förändringar måste ske blir kortare och kortare, ofta pga
förändrat bruk. Lätta undertak med Norgips gipsskivor är enkla
att montera ned eller förändra och bidrar därför på ett positivt
sätt till byggnadens totalekonomi.

Undertak utan synliga skarvar
För undertak utan synliga skarvar kan man välja mellan flera
olika skivtyper men det som passar bäst är:
- Norgips Plan, typ A (900 x 1200 mm)
Norgips Plan har försänkning på alla fyra sidor vilket möjliggör
spackling med pappersremsa i både lång- och kortkantsskarvar.
När man använder Norgips Plan behöver man inte ta hänsyn till
ljusinsläppet i rummet eftersom den inte har kortkantsskarvar
som syns i släpljus
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Följande skivor går också utmärkt att använda för undertak men
kräver noggrannare spackling av kortkantsskarvarna:
- Norgips Normal 13, typ A (Bredd: 900 mm eller 1200 mm)
- Norgips Brand 15, typ F (Bredd: 900 mm eller 1200 mm)
Bägge dessa skivor har försänkta långkanter som möjliggör dold
spackling av dessa. Kortkantsskarvarna bör läggas i samma riktning som ljuset faller in i rummet, dvs vinkelrätt mot ljusinsläppet. Vid spackling får kortkantsskarvarna oftast en svag rygg
över skarven vilka lätt kan synas vid släpljus.
Undertak med synliga skarvar
Norgips Kortplank är fasade på alla kanter och skivorna
monteras tätt utan spackling av kanterna. Den enda spacklingen
före målning är spackling av skruvskallarna. Norgips Kortplank
levereras i bredden 600 mm och längderna 1200, 1800 och 2400
mm. För att skapa spännande effekter kan man blanda de tre
längderna på samma undertak.

Installationsöppet undertak
Nedpendlade- eller fribärande undertak med Norgips gipsskivor är öppet för
installationer. Rör, kablar, kanaler osv kan dras fritt i hålrummet över
skivorna. Stora och tunga armaturer bör fästas till den ovanliggande
konstruktionen och detsamma gäller för lättare armaturer och
lampor som utvecklar hög värme. Hög värme reducerar skivornas
bäregenskaper över tid.
Underkonstruktion, stål eller trä
Både en underkonstruktion av stål eller trä kan användas, beroende på typ av byggnad
eller funktion. Montage under träbjälklag görs oftast på glespanel av trä medan nedsänkta
undertak i oftast görs på stålprofiler, antingen fribärande eller upphängda i konstruktionen ovanför.

konstruktionsförhållanden

Brandegenskaper
Norgips gipsskivor kan antingen vara klassificerade som en konstruktion med brandmotstånd i sig själv, monterad som nedsänkt
undertak. De kan också vara en del av en bärande konstruktion som är brandklassad eller de kan ge skydd till ovanliggande konstruktion. Den nya europeiska klassningen K210 A2-s1, d0 gäller för gipsskivor typ A och F (Normal och Brand).
Fasthållen mineralull
Vissa konstruktioner kräver fasthållen mineralull. Fasthållningen kan utföras
med sekundärprofiler per max 300 mm, 2 mm ståltråd per 300 mm eller med
stålnät. Fasthållningen kan också utföras med sekundärprofiler på vanligt smm
avstånd 450 - 600 mm kombinerat med ståltråd mellan profilerna. Ska skivorna
300
mm
monteras direkt under bjälklaget måste mineralullen fixeras med ståltråd och
300
stålnät. Det rekommenderade s-avståndet för inner- och undertak är 400 mm.
Sekundärprofil S 25/85
Enbart vid idealiska byggplatsförhållanden utan risk för nedböjning kan
på s 600 mm och
s-avstånd 450 - 600 mm användas. Har man krav på fasthållen mineralull
ståltråd
på s 600 mm
reduceras s-avståndet till 300 mm .
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Sekundärprofil S 25/85
på s-avstånd 300 mm

Brandcellsindelning, konstruktionsexempel
Väggen måste vara tät mot spridning av rök och brandgaser och enlagskonstruktioner skall därför
spacklas med Norgips Spacklingssystem, även över undertaket. Detta är också nödvändigt för att
uppnå de ljudmässiga egenskaperna. För tvålagskonstruktioner med förskjutna skivkanter är det inte
nödvändigt.
Brandcellsindelning
Brandcellsbegränsande skiljeväggar skall anslutas mot bärande konstruktioner. Ett nedpendlat undertak bör därför normalt inte
spänna över flera brandceller utan måste brytas av de brandcellsbegränsande väggarna.
Skydd av bärande byggnadsdelar
Norgips gipsskivor kan användas till skydd av bärande byggnadsdelar. Vid de tillfällen där sådana förkommer över undertaket så kan
hela eller delar av skyddet placeras i undertakets brandmotstånd.

Brandklassificering, exempel

NEDPENDLAT UNDERTAK EI30
1. Primärprofil P45 s 1200 mm. Fäst till upphängning med 2 st skruvar
TSS 15L, THS 16 ZL eller likvärdigt
2. Upphängning av minst. 0,8 x 35 mm bandstål per max 1200 mm.
Fästet i betongtaket skall utföras med stålplugg. Alternativt kan andra
typer av upphängningar användas
3. Sekundärprofil S 25/85 s 300 - 600 mm, fäst vid primärprofilerna
med 2 st skruvar TSS 15L, THS 16 ZL eller likvärdigt i varje krysspunkt.
Sekundärbygel, SB kan med fördel användas. 2 st per krysspunkt
4. 2 x 12,5 mm Norgips Normal, typ A
Nedpendlat undertak EI60
1. Primärprofil P45 s 1200 mm. Fäst till upphängning med 2 st skruvar
TSS 15L, THS 16 ZL eller likvärdigt
2. Upphängning av minst. 0,8 x 35 mm bandstål per max 1200 mm.
Fästet i betongtaket skall utföras med stålplugg. Alternativt kan andra
typer av upphängningar användas
3. Sekundärprofil S 25/85 s 400 mm, fäst vid primärprofilerna med 2 st
skruvar TSS 15L, THS 16 ZL eller likvärdigt i varje krysspunkt. Sekundärbygel, SB kan med fördel användas. 2 st per krysspunkt
4. 2 x 12,5 mm Norgips Brand, typ F. Alla anslutningar och icke-understödda kanter tätas med brandfogmassa
VÅNINGSPLAN REI30
1. Min 45 x 170 mm bjälkar med max s 600 mm
2. Min 150 mm fasthållen mineralull
3. 1 x 12,5 mm Norgips Normal, typ A

VÅNINGSPLAN REI60
1. Min 45 x 195 mm bjälkar med max s 600 mm
2. Min 100 mm fasthållen stenull eller 170 mm fasthållen mineralull
3. 2 x 12,5 mm Norgips Normal, typ A

BRANDSKYDD AV OVANLIGGANDE KONSTRUKTION
30 MINUTER
1. Min 22 x 70 mm glespanel med max s 400 mm fäst med
2 st 100x3,4 trådspik, t 75x3,1 mm kamspik eller skruv
2. Bjälklag / ev. mineralull t.ex. lösull
3. 1 x 15 mm Norgips Brand, typ F, med kortändarna skarvade över läkt
60 minuter
1. Min 22 x 70 mm glespanel med max s 400 mm fäst med 2 st 100x3,4
mm trådspik, 75x3,1 mm kamspik eller skruv.Bjälklag / ev. mineralull
t.ex. lösull
2. Bjälklag / ev. mineralull t.ex. lösull
3. 2 x 15 mm Norgips Brand, typ F, med kortändarna skarvade över läkt
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ljudisolering med norgips gipsskivor

Tack vare sina goda ljudmässiga egenskaper är Norgips gipsskivor det idealiska materialet när det gäller luft- och stegljudsisolation.
Skivornas relativt stora ytvikt ger en hög inre dämpning som innebär att det blir ett stora energiförluster när ljudets svängingar
sprider sig i materialet.
DubbLA konstruktioner
En konstruktions ljudisolerande egenskaper förbättras när massan ökar. För massiva konstruktioner betyder det att vikten måste
ökas väsentligt för att öka ljudisoleringen. Ljudisoleringen kan förbättras utan nämnvärd viktökning genom att använda dubbelkonstruktioner som består av två täta konstruktioner avskilda med ett hålrum. Norgips ljudisolerande undertakslösningar bygger på
principen med dubbelkonstruktioner. Förutom skivans ytvikt är tre andra faktorer väsentliga för att få bästa möjliga ljudisolering.
1. Åtskiljande av de två konstruktionerna
2. Avståndet mellan de två konstruktionerna
3. Ljudabsorptionen i hålrummet
Flanktransmission
En byggnadsdel med goda ljudisolerande egenskaper är i sig själv inte tillräcklig för att uppnå god ljudisolering. Anslutande byggnadsdelar måste ha motsvarande eller bättre egenskaper. Ljudet får inte heller kunna fortplanta sig genom flankerande väggar.
Därför måste
-- flankerande väggar ha minst samma ljudisolerande egenskaper som innertaket/mellanbjälklaget.
-- alla anslutningar måste vara tätade.
Exempel
De tre exemplen nedan visar principlösningar och tabellen visar vilka resultat som kan uppnås genom att kombinera lösningarna
med olika bjälklag. Det förutsätts att kraven till de flankerande väggarna är uppfyllda och att alla anslutande byggnadsdelar är täta.
Exemplen ska bara ses som vägledande och för varje enskilt tillfälle så bör sakkunnig rådfrågas.
Lämpliga skivtyper
12,5 mm Norgips Normal, typ A, Norgips Plan som också är typ A och Norgips Brand, typ F, är lämpliga skivor till ljudisolerande
konstruktioner, bl.a. för att kanter och tillslutningar kan spacklas helt täta. Kortplank är inte lämpligt för ljudisolering men om man
ändå vill använda Kortplank för utseendets skull så bör den monteras under ett tätspacklat undertak av Norgips Normal, typ A.
Även till Golv
Norgips gipsskivors goda ljudisolerande egenskaper kan också utnyttjas på ovansidan av bjälklaget. Här kan Norgips Golvskiva, typ
IR, användas, t.ex. som ljuddämpande skikt i flytande golv. Golvskivor är samtidigt mycket bra underlag för både mjuka och hårda
golvbeläggningar.

INNERTAK MED LJUDBYGLAR
1. U ndergolv/Norgips Golv, typ IR, med ljuddämpande ytbeläggningTräbjälklag med isolering, alternativt betong
2. Träbjälklag med isolering, alternativt betongbjälklag
3. Sekundärprofiler upphängda i ljugbygel, LB
4. Isolering i hålrum
5. 2 x Norgips Normal eller Brand
INNERTAK MED LJUDBYGLAR OCH FLYTANDE GOLV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4
6
5
7

NEDPENDLAT UNDERTAK OCH REGELGOLV
1. Uppreglat trägolv med isolering i hålrum
2. Mellanbjälklag av betong
3. Nedpendlad konstruktion av primär- och sekundärprofiler med
min. 150 mm avstånd till mellanbjälklaget
4. Isolering i hålrum
5. 2 x Norgips Normal eller Brand

1) Fältmätta värden enligt NBI med luftljud som lägsta värde och
stegljud som högsta värde
2) Erfarenhetsvärden enligt Norgips
Föreskrifternas krav beror på
typ av byggnad och funktion.
Här redovisas:
Lufljudsisolering (R´w )
Stegljudsisolering (L´n´w)
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2 x Norgips Golv, typ IR
Stegljudsskiva av mineralull (> 150 kg/m3)
Spånskiva/gles läkt på träbjälklag
Träbjälklag med isolering, alternativt betongbjälklag
Sekundärprofiler upphängda i ljudbygel, LB
Isolering i hålrum
2 x Norgips Normal eller Brand

Luftljudisolering och stegljudsnivå
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Baskonstruktion

- med
ljudbygelsundertak
1)

- med ljudbygelsundertak och
flytande golv
1)

- med nedpendlat
undertak och golv
på reglar
2)

1)

Träbjälklag

Luftljud
Stegljud

38 dB
83 dB

51 dB
61 dB

56 dB
53 dB

-

Äldre träbjälklag
med trossbotten

Luftljud
Stegljud

37 dB
80 dB

50 dB
62 dB

54 dB
57 dB

53 dB
58 dB

150 mm betong
eller betongvalv

Luftljud
Stegljud

50 dB
79 dB

55 dB
53 dB

>60 dB
<50 dB

60 dB
48 dB

200 mm betonghåldäck

Luftljud
Stegljud

48 dB
80 dB

55 dB
53 dB

>60 dB
>50 dB

60 dB
48 dB

200 mm lättbetong
med putsad yta

Luftljud
Stegljud

47 dB
84 dB

53 dB
55 dB

58 dB
52 dB

-

Yttertak
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Exempel
1. Underlagstak, plywood eller liknande
2. Luftspalt
3. Norgips Utvändig X-9
4. Sekundärregel S 25/85 eller min. 22x45 mm läkt, max
s-avstånd 600 mm
5. Fuktspärr
6. 13 mm Norgips Normal i 1 eller 2 lag
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Exempel
1. 22x45 mm läkt på sidan av takstolar
2. Luftspalt
3. Norgips Utvändig X-9 monterat mellan takstolarna
4. Sekundärregel S 25/85 eller min. 22x45 mm läkt, max
s-avstånd 600 mm
5. Fuktspärr
6. 13 mm Norgips Standard i 1 eller 2 lag

Vindtätt skikt
För vindtätt skikt kan man använda Norgips Utvändig X-9. Norgips Utvändig X-9 som vindtätt skikt ökar brandsäkerheten och
reducerar ljud.
Fuktspärr
Fuktspärr måste anläggas helt tätt. Skarvarna skall därför överlappa minst 150-200 mm och klämmas samman eller tejpas. Även
vid anslutningen mot yttervägg skall fuktspärren i de två konstruktionerna överlappa med 150-200 mm. Fuktspärren kan också
placeras mellan gipsskivorna. För detaljerade monteringsanvisningar, se information från aktuell fuktspärrsleverantör. Stomme av
stål eller trä Stommen kan vara av trä eller stål. Skivorna kan också monteras direkt mot takstolarna. Anläggningsytan mot skivorna
skall vara minst 45 mm och det normala s-avståndet max 600 mm, se tabellen.
Invändig beklädnad
Den invändiga beklädnaden görs av 13 mm Norgips Normalskivor i ett eller flera lag beroende på gällande krav och önskemål.
Norgips Hård skiva kan också användas.

Anslutningar

Allmänt
Skivorna skall ha stöd vid alla anslutningar mot andra byggnadsdelar. För ljudisolerade innertakskonstruktioner gäller att alla
anslutningar måste tätas noggrant. Vid anslutning mot ljudklassificerade väggar kan man bli tvungen att bryta innertaket. Om det
finns risk för rörelser mellan anslutande byggnadsdelar skall anslutningen göras med flexibla fogar.
Ljudtätning
Ljuddämpande innertak skall göras med täta anslutningar mot andra byggnadsdelar. Tätningen kan göras med fogmassa eller torr
fogtätning. Om anslutningen sker mot en annan gipsvägg är detta inte nödvändigt. Här räcker det att spackla med Norgipsspackel
och spackelremsa enligt anvisningar för att få tillräcklig tätning.
- med fogmassa
Använd en elastisk fogmassa, t.ex. akrylfogmassa. Fogmassa som innehåller olja får inte användas. Fogen bör vara 8-10 mm. Om
man monterar flera lag skivor görs fogtätningen bäst i samband med det första laget upp mot underlaget.
- med torr fogtätning
Skenorna kan levereras med gummilister som ger tillräcklig tätning för de flesta sammanhang. Det måste vara tätning både mot
skivorna och den anslutande byggnadsdelen. SKT 70-2 är den vanligaste profilen för det ändamålet.
1

Ljudtätning med fogmassa
Exempel på ljudtätning med fogmassa. Används det flera lag skivor rekommenderas
2 detta vid det första laget skivor.
1. Regel kompletterad med polyetenduk alternativt skena t.ex. SKP70
2. Elastisk fogmassa
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Ljudtätning med torr fogtätning
Exempel på ljudtätning med torr fogtätning. Reglarna finns att få med olika antal
gummilister.
1. Regel med gummilister, t.ex. SKT 70-3

Rörlig fog
Exempel på rörlig fog. Fogen placeras synlig i det nedersta skivlagret. Använd silikonfogmassa. Med en bredd på 15 mm kan fogen ta upp rörelser på max. 10 mm.
1. Tejp i botten
2. Fogmassa
3. Kantbeslag, t.ex. KS 13

Rörelsefogar
Eventuella rörelser skall kunna tas upp i anslutningen mellan innertaket och anslutande byggnadsdelar. Fogarna måste därför
utföras så att de kan ta upp rörelserna. I regel är fogarna synliga och det är därför lämpligt att använda en silikonfogmassa.
Gipsskivorna bör förses med kantbeslag in mot anslutningen. Det ger precis avslutning och säkrar bra fäste för fogmassan. I rörliga
fogar skall fogmassan inte häfta i botten. För att klara det kan man lägga en tejp i botten på fogen, en tejp som fogmassan inte
fäster på. Det finns givetvis gränser för hur mycket en fog kan ta upp. En fog på 15 mm kan t.ex. klara rörelser på upp till 10 mm.
- mot väggar med ljudkrav
För att ljudisoleringen i gipsskiveväggar skall kunna hållas på en nivå av 44 dB eller mer måste innertaket brytas ovanför väggen.
Bilden visar hur detta måste göras i anslutning till en vägg i ljudklass 52 dB. I tabellen här nedan finns en orientering om kravet på
innertakets utförande vid anslutning mot väggar i olika ljudklasser.
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Anslutning mot ljudklassade väggar
1. 2 x 13 mm Norgips-skivor med min. 10 mm fog.
2. Sekundärregel S 25/85. Om reglarna går på tvären
av väggarna skall de också brytas, min. 10 mm.
3. Ljudtätning med Norgips spackel och spackelremsa.
4. Mineralull, min. 50 mm.

4

Krav på innertaket vid sammanbyggning med ljudklassade väggar
Väggens ljudklass

Krav på taket

< 40 dB

Min. 1 lag 13 mm skivor

44 dB

Min. 1 lag 13 mm skivor, brutet med min. 10 mm fog eller 2 lag 13 mm skivor utan fog

48 dB

Min. 2 lag 13 mm skivor, brutet med min. 10 mm fog

*)
*)

52 dB*)

Mon. 2 lag 13 mm skivor, brutet med min. 10 mm fog. Även ett min. 10 mm brott i byggstommen.

> 55 dB

*)

*)

Min. 2 lag 13 mm skivor. Hela innertaket bryts och väggen förs till betongvalv på minst 150 mm.

Det skall finnas minst 50 mm mineralull ovanför innertaksskivorna.

Fukt

Max. 70% relativ luftfuktighet
Norgipsskivor angrips inte av röta, svamp eller andra mikroorganismer som normalt förekommer i samband med fukt. Gipsskivorna
skall inte användas i miljöer där den relativa luftfuktigheten överstiger 85 procent. Om luftfuktigheten under längre tid ligger över
70 procent minskar skivornas styrka. Efter torkning återfår de sin tidigare styrka, men i samband med innertak kan fukten medföra
risk för att skivorna “hänger sig” mellan fästpunkterna. I fuktiga utrymmen och i samband med fuktiga byggförhållanden skall
därför s-avstånden för stomkonstruktionen minskas till max. 400 mm. Fuktigheten i det trävirke som används får inte överstiga 15
procent.

Värme

Max. 50 grader
Under kortare tidsintervall tål Norgipsskivor höga temperaturer, upp till 120° C i 5-10 minuter kan accepteras. Gipsskivor bör inte
användas där temperaturen konstant ligger över 50° C. Därför bör element och andra armaturer som avger hög värme inte fästas
direkt i skivorna, utan i den ovanliggande konstruktionen eller i egna förstärkningar.

Isolering

Upphängning

Alla typer av mineralull kan användas. Av brandskyddsskäl kan I skivan eller i monteringsstommen?
det vara nödvändigt att använda stenull, och i vissa konstruktio- Man kan hänga upp det mesta i Norgipsskivorna. Tyngre föremål
ner krävs att mineralullen fixeras.
fästes i den ovanliggande stommen eller i kortlingar. Innertakets
kapacitet beror på vald skiva och den bakomliggande konstrukFuktspärr vid värmeisolering
tionen. I innertak bestående av sammanspacklade Norgipsskivor
I förbindelse med värmeisolering mot kallt rum måste det finnas kan fästpunkterna placeras fritt. För Kortplank bör fästpunkterna
en fuktspärr på konstruktionens varma sida. Fuktspärren place- placeras minst 100 mm från kanterna, alt. direkt i bakomligras direkt mot skivornas baksida. Vid täckning i flera lager kan
gande stomme.
fuktspärren med fördel placeras mellan skivorna. Fuktspärrens
fogar måste överlappa. Om den placeras bakom skivorna måste Direkt i skivorna
skarvarna stiftas mot underlaget eller fästas samman med tejp. I tabellen anger Norgips den maximala rekommenderade belastI förbindelse med efterisolering och renovering är det viktigt
ningen. Den ligger mer än 50 procent under det genomsnittliga
att det inte finns flera fuktspärrar i konstruktionen. Om den
brottvärdet som fastställts genom en rad praktiska belastningsexisterande konstruktionen har en fuktspärr bör den tas bort och prov.
ersättas med en ny i den kompletterande konstruktionen.
Begränsningar
Mellan
fullt belastade pluggar bör det vara minst 300 mm.
Installationer
Innertak
med bygeldämpning skall inte belastas med mer än 35
Installationsöppen konstruktion
kg/bygel
inklusive egenvikt. Vid stora belastningar kan skivornas
Norgips innertak är installationsöppna. Ledningar kan dras var
styrka
försvagas.
Kraftiga värmekällor som t.ex. större lamparsom helst i hålrummet ovanför innertaket, och inbyggningsmaturer
bör
därför
inte fästas i skivorna utan i den underligarmaturer m.m. kan i regel placeras var som helst i innertaket.
gande
konstruktionen.
Stora och tunga installationer måste fästas i den bärande
konstruktionen. När man planerar installationer och håltagningar måste man tänka på att eventuellt vidta åtgärder för
att bibehålla innertakets egenskaper. Det gäller speciellt med
hänsyn till brand, ljud och styrka.
Brand
I innertak med brandskyddsfunktion måste alla eventuella
genombrytningar kompletteras med mineralull som har hög
specifik vikt, t.ex. stenull.
Ljud
För att undvika ljudläckage i ljudisolerande innertak, via
kopplingsdosor för el eller liknande, bör alla kablar dras i flexibla
rör. Alla genomföringar måste tätas. I ljudisolerande innertak
får genomgående installationer genom avskiljande bjälklag inte
förekomma.
Styrka
Det är viktigt att konstruktioner där det skall utföras många och
stora upphäng anpassas till dessa belastningar. Det har i främsta
hand betydelse vid nedpendlade och fribärande innertak men
för att undvika deformeringar kan det vara nödvändigt att
reducera spännvidder eller anpassa undertakskonstruktioner
eller infästningar genom att fästa upphängning direkt i valv eller
bjälklag.

minst
50 mm
Alltid minst 50 mm mellan infästningshål vid användning av plugg

minst 300 mm
Minst 300 mm mellan
infästningar med max
belastning.

F

max

F

max

Akustikprofil AP i bjälklag

Akustikprofil AP, har utvecklats för att ge mycket goda ljudisoleringsegenskaper. Effekten uppnås
genom att Akustikprofilen ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske med insikt och noggranhet så att
eftersträvad ljudisolering verkligen uppnås. Väsentligt är att Akustikprofilen monteras med rätt centrumavstånd och att fjädringseffekten inte ”kortsluts” genom felaktig skarvning av profilerna eller genom felaktig elinstallation. Kortslutning innebär att en stum
ljudbrygga bildas mellan gipsskivorna och stommen.

•
•
•
•

A kustikprofilen skall monteras på centrumavståndet 400 mm, varken mer eller mindre.
Vid avslutningsfack får avståndet vara kortare.
Bjälkarna skall vara monterade på centrumavståndet 600 mm.
Vid tre lag gips bör Akustikprofilen monteras på centrumavståndet 300 mm

600 mm

400 mm

Profilen skall fästas i bjälkens underkant med skruv Norgips T41. Det är viktigt att
infästningen sker i det förborrade hålet eller högst 25 mm därifrån så att profilen
förblir fjädrande.

Denna typ av infästning försämrar ljudisoleringen kraftigt, d v s mitt emellan de
förborrade hålen.

Skarvning sker enkelt genom att de båda profilerna monteras kant i kant med båda
förborrade hålen mitt för varandra. Skarven skall alltid göras över ett stöd.

Profilens undre del får ej ligga omlott vid skarvning.

VP-rör får ej dras så att rören kläms mellan bjälke och AP. VP-rör skall monteras
parallellt eller vinkelrätt mot profilen, ej diagonalt. Det är en fördel att använda
slang istället för rör.

Ledningsdragningar får ej heller utföras så att kontakt uppkommer mellan
gipsskivan och den infästning som röret fästes med. Detta medför kraftig
försämring av ljudisoleringen.

Gipsskivorna bör monteras vinkelrätt mot Akustikprofilen och tillpassas så att
kortkanterna skarvas över Akustikprofilen.

Första laget gipsskivor fästes med Norgips S25 eller S30HLB och andra laget
med S38 eller S40HLB. Skruven får inte vara så lång att den riskerar att nå
stommen och orsaka en ljudbrygga.

1 2

3

4

Eldosor i innertaket skall monteras i innertaket enligt figuren och ej i den
bärande stommen. Följ dessa anvisningar annars kan så väl brand- som
ljudisolering försämras.
1. ”Kortling” av AP-profil skruvad till AP-profil med t.ex. TSS 15 L
2. Eldosa
3. Stenullsutfyllnad 400x400 mm
4. Akustikprofil monterad mot bjälken

Renovering
Akustikprofilen lämpar sig även väl för att förbättra ljudisoleringen i befintliga bjälklag, här är det viktigt att eventuella befintliga
gipsskivor eller andra byggskivor monteras ned och Akustikprofilen monteras direkt mot bjälklaget.

undertaksystem
Detta avsnitt handlar först och främst om olika underlagskonstruktioner, men du hittar också viktiga upplysningar om hur skivorna
monteras. Upplysningar om detaljer och andra projekteringsförhållanden finns på www.norgips.se > Projektering > Tak & bjälklag.
Innertak utförs i en rad skilda konstruktioner med underlag av stålprofiler eller av trä. I flera fall är konstruktionen dessutom
beroende på vilken skivtyp som används.

Allmänna upplysningar
Underlaget
Underlaget för skivorna kan vara av stålprofiler eller av trä. Även vid montering mot t.ex. träbjälkar kan det ofta vara en fördel
att använda stålprofiler. Underlaget bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvären mot profilerna. Skall flera lag
monteras gäller detta det sist monterade skivlaget. Planlägg arbetet så att kortskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot
de största ljusinsläppen. Tillse också att underlaget monteras så att skivskarvar i linje med större öppningar undviks.
Montering av skivor
För montering i tak är en skivhiss till stor hjälp. Den når upp till över tre meter, och med förlängningsarm kan lyfthöjden ökas ytterligare. Det finns också tillbehör som gör det möjligt att vinkla oket, så att den kan användas mot snedtak. Även i taket är det bäst
att börja fästa skivorna på mitten och arbeta sig ut mot sidorna.
Norgips Brand
Norgips Brand används när man har höga krav på brandmotstånd. Det finns också speciella regler för monteringen. s-avstånden
för skivunderlaget är alltid max 400 mm oavsett antal skivlag. Till nedpendlat innertak EI60 skall man alltid använda 2 lag skivor.
Skivskarvar och anslutningar skall utföras så att de uppfyller gällande brandskyddskrav.
fasthållen mineralull
När det krävs mineralull för att uppnå brandskyddskrav, skall man alltid använda mineralull av föreskriven typ och tjocklek, vilken
måste fästas. Infästningen kan utföras med sekundärreglar på s 300 mm, med 2 mm ståltråd var 300 mm, eller med ståltrådsnät.
Infästningen kan också göras med sekundärreglar och s-avstånd på 600 mm med ståltråd mitt emellan profilerna. Vid skivmontage
direkt mot bjälklag måste infästningen göras med ståltråd eller ståltrådsnät.

CD–1 och CD–2 undertaksystem

CD-systemen används där det önskas ett nedpendlat ljudisolerande och brandsäkert tak under t.ex. lägenhetsskiljande bjälklag av
trä eller betong. Vanligtvis utföres beklädnad med Norgips Normal, Kortplank eller Plan som spacklas med skarvremsa av papp till
en tät och slät yta med utseende som ett traditionellt slätt tak.
Brandsäkert och ljudtätt
Med olika antal skivlager kan olika brandtekniska krav tillfredställas. Med täta skarvar till angränsande byggnadsdelar och med delning och spackling efter Norgips spackelvägledning erhålls en god ljudisolering både när det gäller luftljudisolering och stegljudsnivå.
Enkelt montage
Montaget är enkelt och väl utprövat. Med få komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag upp som
gipsskivorna lätt och snabbt kan skruvas fast i. Här kan det vara lämpligt att använda en skivhiss.

undertaksystem cd-1
Kantprofil UD 28x27
Nivåbeslag
Upphängning
Bärprofil CD 60x27
Tvärprofil CD 60x27

a. Avstånd mellan hängare
b. Avstånd mellan bärprofiler
c. Avstånd mellan tvärprofiler, se tabell sid.187

a
b

1.
2.
3.
4.
5.

2
3
4
5
1
c

Fogmassa mellan
kantprofil, vägg
och första skivlag.
Produkt
CD-1 är ett nedpendlat undertak vars bärprofil och tvärprofil
ligger i samma nivå. Alla underlagskomponenter består av
galvaniserat stål.
Kantprofil
Längs alla anslutande väggar monteras kantprofil UD 28x27 som
skruvas, spikas eller skjuts fast s 400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar till väggreglarna.

c

c

c

CD-1 undertak med 2 lag skivor med
yttersta skivlaget längs med tvärprofilerna.

Tvärprofilerna är färdigkapade i längden 1135 mm, för att passa
in mellan bärprofilerna. Avstånden mellan tvärprofilerna beror
på skivans bredd och antal skivlager, se schema sid.189.
Beklädnad
Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett
lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera
lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar
med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om
Norgips Plan är yttersta lag. Det yttersta laget monteras så att
kortkanterna kan skarvas över en profil.

Upphängning
Det finns olika typer av upphängning, t.ex. justerbart ankare
och direktbeslag. Vald upphängning monteras mot befintligt
Norgips Plan
underlag eller med t.ex. skruv eller krok. Om plugg används
- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se
och taket är brandklassat skall dessa vara av stål då plastplugg
montering av plan.
ej är brandsäkra. Infästningen dimensioneras med hänsyn till
Norgips
Normal 13
egenvikt och belastning från t.ex. isolering, installationer och
A

nvänds
som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagsarmaturer. Avstånd mellan upphängning enligt tabell på sid.187
konstruktion.
-- Kan användas som yttersta lag
Bärprofil
Norgips Brand 15
Bärprofilerna, CD 60 x 27, monteras i vald upphängning och
- Vid brandklass EI60 används 2 lag Norgips Brand som 1:a
skjuts in i kantprofilen. Se fig (A). Det är viktigt att väga in
och 2:a lag på CD-1 systemet.
bärprofilerna med vattenpass eller laser. Bärprofilerna monteras
Norgips Plan kan användas som yttersta lag för att klara
alltid med 1200 mm avstånd. Profilerna skarvas med skarvbeextra höga krav på ytjämnhet och finish.
slag om nödvändigt.
Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.
Tvärprofil
Tvärprofilerna (CD 60 x 27, längd 1135 mm) monteras vinkelrätt
mellan bärprofilerna och fästes med nivåbeslag. De 8 flikarna på
nivåbeslaget skall vikas ner och skruvas fast i tvärprofilerna med
plåtskruv typ TSS 15 L eller likvärdig.

Ljudtätning
För bästa ljudisolering är det viktigt att alla avslutningar mot
angränsande byggdelar är täta. Detta görs med fördel med
fogmassa efter montage av första skivlag.

Kantprofil UD 28x70
monteras längs alla
anslutande väggar.

Nivåbeslag till
system CD-1. Samtliga flikar
skall vikas ned vid montage.

Bär- och tvärprofil CD 60x27.
Denna profil används både
som bärprofil och tvärprofil i
båda CD-systemen.

Fig.A
Vid system CD-1 läggs bärprofilen in i
kantprofilen och tvärprofilen monteras
mellan bärprofilerna med hjälp av ett
nivåbelag så att alla stålprofiler ligger i
samma nivå. Detta möjliggör att samtliga skivskarvar kan understödjas.

Nyckeltal - ungefärlig åtgång per m2 takyta.
Nyckeltalen i dessa tabeller är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat
skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill. För utförandebeskrivning,
mått och dimensioner, se www.norgips.se

CD-1

900

1200

1 lag

2 lag

3 lag

1 lag

2 lag

3 lag

Bärprofil

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

m

Tvärprofil

3,4

2,3

2,3

3,4

2,5

2,5

m

Nivåbeslag

2,8

1,9

1,9

2,8

2,1

2,1

st

Skarvbeslag

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

st

Upphänhning

1

1,2

1,4

1

1,2

1,4

st

Kantprofil

Rummets omkrets

m

Justerbart ankare
och upphängare.
Max belastning 25 kg/st.

Antal skivlag

Skruvtyp

1 lag

S 25

2 lag

S 41

3 lag

S 57

undertaksystem cd-2
1.
2.
3.
4.
5.

Kantprofil UD 28x27
Kryssbeslag
Upphängning
Primärprofil CD 60x27
Sekundärprofil CD 60x27

a. Avstånd mellan hängare
b. Avstånd mellan primärprofiler
c. Avstånd mellan sekundärprofiler

Fogmassa mellan
kantprofil, vägg
och första skivlag.

a
b

3
2
4
5
1

c

c

c

c

CD-2 undertak med 2 lag skivor med yttersta
skivlaget tvärs med sekundärprofilerna.

Produkt
CD-2 är ett nedpendlat undertak med primär- och sekundärprofil i två nivåer. Alla underlagskomponenter består av galvaniserat
stål.
Underlag
Kantprofil, upphängning och primärprofil monteras på samma sätt som gäller för system CD-1 men primärprofilen placeras ovanpå
kantprofilen, se Fig. (A)
Sekundärprofil
Sekundärprofilen (CD 60x27) monteras vinkelrätt under primärprofilen och fästes med
kryssbeslag. Avstånden mellan sekundärprofilerna beror på skivans bredd och antal skivlager,
se schema nedanför. Sekundärprofilernas placering kan enkelt justeras och fixeras när
kryssbeslagets låsflikar knäpps ihop.
Beklädnad
Fig. A. Vid system CD-2 läggs bärSkivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara profilen på kantprofilen. Sekundärunderstödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar profilen monteras med kryssbeslag
med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Plan är yttersta lag. under bärprofilen i samma nivå som
kantprofilen.
Norgips Plan
-- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av plan
Norgips Normal 13

-- A nvänds som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.
-- Kan användas som yttersta lag
Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.

Kryssbeslag som kopplar
samman bärprofilen och
tvärprofilen i system CD-2.

Skarvprofil för CD-profiler

Nyckeltal - ungefärlig åtgång per m2 takyta.
Nyckeltalen i dessa tabeller är endast vägledande och rimligheten i beräknade
resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill. För utförandebeskrivning, mått och dimensioner, se www.norgips.se
900

CD-2

1200

1 lag

2 lag

3 lag

1 lag

2 lag

3 lag

Bärprofil

1

1

1,4

1

1

1,4

m

Sekundärprofil

3,4

2,3

2,3

3,4

2,5

2,5

m

Kryssbeslag

3,4

2,3

3

3,4

2,5

3,4

st

Skarvbeslag

1,1

0,8

0,9

1,1

0,9

1

st

Upphänhning

1,2

1,4

2,3

1,2

1,4

2,3

st

Kantprofil

Rummets omkrets

m

Exempel på luftljudsisolering och stegljudnivå
för våningsskiljare med undertak
Konstruktion

Egenvikt
kg/m2

Luftljudsisolering
R’wdB

Stegljudsnivå
L’n,wdB

360

60

48

310

60

48

320

60

48

Värden förutsätter att skarvar och anslutningar till övriga byggnadsdelar är utförda
som täta förbindelser och att krav till flankerande väggar är uppfyllda.

Underlagsavstånd och egenvikt
System CD-1 och CD-2
Skivbredd
mm

Antal
skivlag

900

1200

a mellan upphängare mm

b mellan bärprofil mm

CD-1

CD-2

CD-1

CD-2

c mellan
tvärprofil mm

Egenvikt inkl.
underlag kg/m2

1

1000

900

1200

1000

300

13

2

650

750

1200

1000

450

22

3

650

600

1200

750

450

31

1

1000

900

1200

1000

300

13

2

650

750

1200

1000

400

23

3

650

600

1200

750

400

32

Innertak utan synliga skarvar, direktmontage på stålreglar
Konstruktionsprincip och material
1.
2.
3.
4.

Sekundärregel S 25/85
Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i ett eller flera lag
Spackling med pappremsa
Ev. isolering. Mineralull av passande typ och tjocklek

1
2
4
3

Avstånd
a Sekundärregel

max s 600 mm*

b Ev. reglar

max s 1200 mm

h Höjd sekundärregel

25 mm

*) Vid montage längs läkten av 1 lag skivor - max s 300 mm
Under fuktiga byggförhållanden - max s 400 mm
a

b

h

Fäste stål-mot-trä

Norgips skruv S 38

Fäste gips-mot-stål 1 lag

Norgips sk ruv S 25

Fäste gips-mot-stål 2 lag

Norgips skruv S 38

Fäste gips-mot-stål 3 lag

Norgips skruv S 57

Stålprofil eller läkt längs alla väggar.
Inte nödvändigt mot tvärgående väggar när
avståndet mellan sekundärreglarna är 300
mm eller mindre.

Man använder också stålprofiler eller spikläkt
längs alla väggar när man monterar
sekundärreglarna mot bjälklag.
Norgips Plan
Underlag
Den ovanliggande konstruktionen måste vara stabil. Den kan tex -- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se
bestå av trä- eller stålbjälkar, betong eller befintliga reglar.
montering av plan.
Norgips Normal 13
Sekundärreglarna skruvas, spikas eller skjuts mot underlaget
-- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagsmed max s 600 mm avstånd och med 400-600 mm mellan fästkonstruktion.
punkterna. Använd två fästen i varje fästpunkt. Sekundärreglar -- Kan användas som yttersta lag
eller läkt monteras mot alla väggar. Mot tvärgående väggar är
inte detta nödvändigt om s-avstånden mellan sekundärreglarna Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.
är 300 mm eller mindre.
Ökad ljudisolering
OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan
För att förbättra ljudisolering kan ljudbyglar användas tillsamsekundärreglarna, t ex max 300 mm vid längsmontage av 1 lag mans med sekundärprofilerna, se sid. 204. Akustikprofil AP kan
skivor.
användas för bättre ljudisolering där bygghöjden är begränsad,
se sid. 181.
Beklädnad
Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla kortkantsskarvar vara understödda. Vid beklädnad
i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar
med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om
Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs
läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

undertak utan synliga skarvar, NEDPENDLAT PÅ STÅLREGLAR
Konstruktionsprincip och material

1. Väggskena SK 70, SKP 70 eller SKT 70
2. Sekundärbygel, SB
3. Upphängning. 0,8 x 25 mm bandstål eller liknande
4. Primärregel P45
5. Sekundärregel S 25/85
6. Gipsskivor Norgips Plan 13 eller Norgips Normal 13 i 1 eller
flera lag
7. Spackling med pappremsa
8. Ev. isolering. Mineralull av rek. typ och tjocklek
2

a

c

1

2

3

4

5

7

6

8

Fäste stål-mot-stål

Norgips skruv TSS 15 L eller
SS BOR 13 Z

Fäste gips-mot-stål 1 lag

Norgips skruv S 25

Fäste gips-mot-stål 2 lag

Norgips skruv S 38

Fäste gips-mot-stål 3 lag

Norgips skruv S 57

Avstånd

a

b

a Upphängning

max s 1200 mm

b Primärregel

max s 1200 mm

c Sekundärregel

max s 600 mm

h1 Höjd, sekundärregel

25 mm

h2 Höjd, primärregel

45 mm

*) Vid montage av 1 lag skivorlängs läkten
- max s 300 mm
Under fuktiga byggförhållanden
- max s 400 mm

H2
H1

Underlag
Skena monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Regelns
underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till skivornas
tjocklek. Regeln skruvas, spikas eller skjuts fast var 400-600 mm.
Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar mot väggreglarna.
Primärreglarna monteras med max 1200 mm avstånd. Upphängningarna monteras mellan bjälklag och primärprofil med
max 1200 mm avstånd. Primärprofilen fästes vid upphängningen med 2 st skruvar per fästpunkt. Primärprofilen skruvas
mot väggskenans övre fläns.

OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan
sekundärreglarna, t ex max 300 mm vid längsmontage av 1 lag
skivor.

Beklädnad
Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett
lager skall alla kortkantskarvar vara understödda. Vid beklädnad
i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar
Upphängningarna placeras mitt emellan sekundärreglarna. Vid
med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om
skarv av primärregel måste upphängning finnas inom 100 mm
Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs
varför extra upphängning här blir nödvändig. För brandklassade
läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.
innertak skall upphängningarna vara fästade med stålplugg.
Plastpluggar eller andra ej brandsäkra fästelement är inte til�Norgips Plan
låtna.
-- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se
montering av plan.
Väg in primärreglarna med hjälp av vattenpass eller laser.
Primärreglarna kan skarvas med ett överlapp på min 200 mm
Norgips Normal 13
och med en upphängning vid skarvstället. Sekundärreglarna
- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagsmonteras vinkelrätt mot primärreglarna med max s-avstånd
konstruktion.
på 600 mm. De fästes till primärreglarna med 2 st skruv eller
Kan användas som yttersta lag
2 st sekundärbyglar i varje krysspunkt och med 1 st skruv till
väggskenans nedre fläns. Sekundärreglarna kan skarvas med ett
Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.
överlapp på min 200 mm.
1

2
3

1.
2.
3.
4.

Skena
Upphängning
Primärregel
Sekundärregel

OBS! Upphängning och infästning skall dimensioneras, och hänsyn
måste tas till om innertaket skall bära gångbroar eller liknande.

4

Nyckeltal - ungefärlig åtgång per m2 takyta.
Nyckeltalen i dessa tabeller är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av
användaren. Hänsyn måste tas till spill. För utförandebeskrivning, mått och dimensioner, se www.norgips.se
s 300

s 400

s 450

Primärprofil

0,9

0,9

0,9

m

Sekundärprofil

3,4

2,5

2,3

m

Sekundärbygel

5,6

4,2

3,7

st

Upphängning

0,7

0,7

0,7

st

P/S

Kantprofil

Rummets omkrets

m

undertak - FRIBÄRANDE PÅ STÅLPROFILER
Konstruktionsprincip och material

1. Väggskena SK, SKP eller SKT i dimension som regel
2. Regel R eller FR 70, 90 eller 120
3. Bandstål eller stålprofil för avstyvning t.ex. sekundärregel
S25/85
4. Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i ett eller flera lag
5. Spackling med pappremsa
6. Ev. isolering. Mineralull av rek. typ och tjocklek
1

3

a

b

2

3

4

5

6

Avstånd
a Regel

max 600 mm*

b Bandstål eller liknande

2000 mm

*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten
- max s 300 mm
Under fuktiga byggförhållanden
- max s 400 mm

Underlag
Till fribärande innertak används standardreglar eller förstärkningsreglar. Skenprofil monteras på alla väggar och eventuella
bjälkar. Denna profil skall vara av samma typ och i samma dimension som regelprofilerna. Skenans underkant läggs i plan,
kom ihåg att ta hänsyn till tjockleken på beklädnaden. Profilen
skruvas, spikas eller skjuts fast s 300-600 mm. Fästpunkterna
skall, om möjligt, placeras där regelprofilerna kommer att gå
in i skenan. Mot gipsskivevägg fästes profilen med skruvar mot
väggens reglar.

h1

OBS! Skenans fästen mot väggen måste dimensioneras så att de
har bärkraft nog för att bära innertaket och eventuella installationer.

Fäste stål-mot-stål

Norgips skruv TSS 15 L eller
SS BOR 13 Z

Fäste gips-mot-stål
1 lag

Norgips skruv S 25 eller
S 25 BOR

Regelprofiler i hela längder monteras i innertakets fästriktning
med max s-avstånd på 450 mm, och fästes mot väggskenans
övre och nedre fläns med 1 skruv per punkt.

Fäste gips-mot-stål
2 lag

Norgips skruv S 38 eller
S 41 BOR

Fäste gips-mot-stål
3 lag

Norgips skruv S 57 eller
S 48 BOR

OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan
reglarna. Tex s 300 mm vid längsmontage av enbart 1 lag skivor.
På reglarnas översida fäster man sekundärregel, bandstål eller
liknande med hjälp av skruvar. Detta för att hindra reglarna
från att kantra vid montage av skivorna. Uppstyvningen placeras så tätt att man får nödvändig styvhet,tex s 2000 mm.

SK 70
-R 70
SK 95
-R 95
SK 120
-R 120
FSK 70
-FR 70
FSK 95
-FR 95
FSK 120
-FR 120

Antal gipsskivor
2700 mm
2900 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
3800 mm
3900 mm
4200 mm
4300 mm
4600 mm
4900 mm
5300 mm
5500 mm
5700 mm
6200 mm

Skena
Regel

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Värdena är riktvärden och är baserade på en nedböjning av 1/500 av
spännvidden.
De gäller vid 450 mm s-avstånd för
standardprofiler och vid beklädnad
med 13 mm gipsskivor i 1, 2 eller
3 lager.
Önskas större spännvidd kan
konstruktionen göras som en
kombination av fribärande och
nedpendlat innertak.

Beklädnad
Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett
lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera
lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar
med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om
Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs
läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Norgips Plan

-- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se
montering av plan.

Norgips Normal 13

-- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.

-- Kan användas som yttersta lag

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.

1

2
3

1.
2.
3.

Skenprofil
Regelprofil
Bandstål eller sekundärregel

undertak MED SYNLIGA SKARVAR, KORTPLANK DIREKT PÅ STÅLPROFILER
Konstruktionsprincip och material
1

1. Sekundärregel S 25/85
2. Gipsskivor Kortplank 13

2

Sekundärregel

Skivmontage tvärs profiler

b

a

Fäste stål-mot-stål

Norgips skruv TSS 15 L eller SS BOR 13 Z

Fäste stål-mot-trä

Norgips skruv S 38

Fäste gips-mot-stål
1 lag

Norgips skruv S 25

Fäste gips-mot-stål
2 lag

Norgips skruv S 38

Skivmontage längsprofiler

b

a

Sekundärreglar
a Tvärmontage

max s 400 mm

a Längsmontage

max s 300 mm

b Ev. bjälkar

max 1200 mm

h Höjd, sekundärregel

25 mm

h

Underlag
Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den
kan t ex bestå av trä-, stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Ibland kombineras Kortplank med hela skivor, så
att de monteras över t.ex. Normalskiva. Följande beskrivning
för montage gäller också när Kortplank monteras i en sådan
kombination.

längsmonteras på sekundärreglar med s-avstånd 300 mm
eller mindre. Sekundärreglarna kan skarvas med överlappning
på min 200 mm. OBS! Det kan bli nödvändigt med mindre
s-avstånd mellan sekundärreglarna.

beklädnad
Kortplank monteras normalt med förskjutna tvärskarvar.
Skivmontage på tvären mot sekundärreglarna rekommenderas.
Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på en sekundärregel. Vid längsmontage på underkonstruktion med max
s-avstånd på 300 mm är det inte nödvändigt att understödja
Mot väggar som går på tvären mot reglarna monteras sekundär- kortkantsskarvarna om det inte uttryckligen står så i beskrivningen. Skivorna fästes med gipsskiveskruvar.
reglar eller liknande. Det är inte nödvändigt när skivorna skall
Sekundärreglarna skruvas, spikas eller skjuts fast mot underlaget med 2 st fästen per 400–600 mm. Reglarna monteras
med s-avstånd på max 400 mm när skivorna skall monteras på
tvären av reglarna och max s 300 mm när skivorna monteras på
längden.

Sekundärreglar längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar
då s-avståndet är max s 300 .

Sekundärreglar längs alla väggar när man monterar direkt på bjälklag.

Innertak utan synliga skarvar DIREKT PÅ TRÄUNDERLAG
Konstruktionsprincip och material
1.
2.
3.
4.

Läkt
Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i 1 eller flera lag
Spackling med pappremsa
Ev.isolering. Mineralull av rekommenderad typ och
tjocklek

Läkt

4
1
2

3

Fäste gips-mot-trä 1 lag

Norgips skruv T32

Fäste gips-mot-trä 2 lag

Norgips skruv T 41

Fäste gips-mot-trä 3 lag

Norgips skruv T 57

Avstånd
a

Läkt

b

Fäste för läkt/regel

*)

max s 600 mm*

För läkt 22x45 mm

max 600 mm

För läkt 22x70 mm

max 800 mm

För läkt 22x95 mm

max 1000 mm

För läkt 36x70 mm

max 1200 mm

Vid montering av 1 lag skivor längs läkten – max s
300 mm
Under fuktiga byggförhållanden – max s 400 mm

a

b

Underlag
Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid.
Den kan t ex bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller
befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material
i minst klass T1 enligt SS 230120. Anläggningsytan mot skivorna
skall vara minst 45 mm.
Läkt sätts upp längs alla väggar. Kom ihåg att ta hänsyn till
gipsbeklädnadens tjocklek. Det gäller också vid montage direkt
mot bjälklag. Vid montage på läkt med s-avstånd 300 mm eller
mindre är läkt in mot tvärgående väggar inte nödvändigt.
Använd 2 st fästen i varje fästpunkt och montera läkten med
aktuellt s-avstånd, max 600 mm. Vid montage mot befintligt
innertak kan man få justera läkten. Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befintligt innertak skruvas, spikas
eller skjuts läkt mot underlaget per 400– 600 mm. .

beklädnad
Skivorna fästes mot läkt/bjälkar med hjälp av gipsskiveskruvar
som ger en snabb och säker montering. Man bör aldrig använda
klammer. Skivorna monteras i 1, 2 eller flera lag. Vid gipsskivor i
1 lag skall tvärmontage helst användas. Vid gipsskivor i flera lag
skall skivorna förskjutas så att skarvarna inte blir genomgående.
Sista lag monteras på tvären mot underlaget och med kortkanterna skarvade över glespanel.

Ökad ljudisolering
OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten. T ex max 300 Om bättre ljudisolering önskas bör ett underlag av stålprofiler
övervägas t.ex. P/S-system med ljudbygel.
mm vid montage av 1 lag skivor längs läkten.

Läkt längs alla väggar vid montage på längden.
Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s 300 .

Läkt längs alla väggar när man monterar direkt mot bjälklag.

Innertak MED KORTPLANK PÅ TRÄUNDERLAG
Konstruktionsprincip och material

1

1. Läkt
2. Gipsskivor Kortplank 13

2

Läkt/Regel

Fäste gips-mot-trä 1 lag

Norgips skruv T32

Fäste gips-mot-trä 2 lag

Norgips skruv T 41

Skivmontage tvärs läkt

Skivmontage längs läkt

b

a
Avstånd
a Läkt
Tvärmontage

max s 400 mm

Längsmontage

max s 300 mm

b Fäste för läkt / avstånd mellan bjälkar
För läkt 22x45 mm

max 600 mm

För läkt 22x70 mm

max 800 mm

För läkt 22x95 mm

max 1000 mm

För läkt 31x70 mm

max 1200 mm

a

b

Underlag   
Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid.
Den kan t ex bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller
befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material
i minst klass T1. Anliggningsytan mot skivorna skall vara minst
45 mm. Ibland kombineras Kortplank med hela skivor så att
de monteras under t ex Normalskiva. Följande beskrivning för
montage gäller också när man monterar Kortplank i en sådan
kombination.

mm s-avstånd där skivorna monteras på tvären och max s 300
mm där man monterar på längden. Vid montage på läkt med
s-avstånd 300 mm eller mindre är läkt in mot tvärgående väggar
inte nödvändigt. Vid montage mot befintligt innertak kan man
behöva justera läkten.
OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten.

Läkt sätts upp längs alla väggar. Kom ihåg att ta hänsyn till
gipsskivebeklädnadens tjocklek. Det gäller också vid montage
direkt mot bjälklag.

beklädnad
Kortplank monteras med förskjutna tvärskarvar, tvärmontage
rekommenderas. Vid tvärmontage skall kortkanterna alltid skarvas på glespanel. Vid längsmontage på underkonstruktion med
Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befint- max s-avstånd på 300 mm är understöd av kortkantsskarvarna
ligt innertak skruvas, spikas eller skjuts läkt mot underlaget med inte nödvändigt om det inte ställs särskilda krav. Skivorna fästes
bäst med gipsskiveskruvar.
2 st fästen per 400–600 mm. Läkten sätts upp med max 400

Läkt längs alla väggar vid montage på längden.
Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s 300 .

Läkt längs alla väggar när man monterar direkt mot bjälklag.

undertak NEDPENDLAT MED NORGIPS BRANDSKIVA PÅ STÅLPROFILER EI60
Konstruktionsprincip och material
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Väggskena SK70 eller SK95
Upphängning min. 0,8x25 mm bandstål el. motsvarande
Primärregel P45
Sekundärregel S 25/85 eller S 45/85
Gipsskivor, 2 lag Norgips Brand 15
Tätning. Novatherm SP eller motsvarande tätningsmaterial
Spackling med Norgips Spackelsystem
Ev. isolering. Mineralull av rekommenderad typ och tjocklek

Fäste stål-mot-stål*

Norgips skruv TSS 15 L eller
THS 16 ZL

Fäste gips-mot-stål
Första laget

Norgips skruv S 25

Fäste gips-mot-stål
Andra laget

Norgips skruv S 38

*) Fäste mellan sekundär- och primärregel kan också göras
med Norgips sekundärbygel SB

a

c

1

2

3

4

5

6

7

Sekundärreglarna monteras vinkelrätt mot
primärreglarna max s 400 mm. De fästes vid primärreglarna
med 2 st skruvar i varje kryss, och med 1 st skruv till väggskenans
nedre fläns. Fästet mot primärreglarna kan också göras med 2 st
fästbyglar i varje krysspunkt.
Avstånd

a

a

Upphängning

max s 1200 mm

b

Primärregel

max s 1200 mm

c

Sekundärregel

s 400 mm

h1 Höjd, sekundärregel

25 mm/45 mm

h2 Höjd, primärregel

45 mm

b

h2
h1

Alla ej understödda skarvar
skall tätas.

8

Alla skarvar som inte är
understödda skall tätas

Underlag
Väggskena monteras mot alla väggar och ev pelare. Profilens
underkant läggs i plan till 30 mm (2 skivtjocklekar) över färdig
innertakshöjd. Skenan skruvas, spikas eller skjuts fast per
400–600 mm. Mot gipsskivevägg skruvas skenan i väggreglarna. Upphängningar skall vara av stål, min 0,8 x 25 mm
bandstål eller liknande. Infästningen skall göras brandsäker.
Upphängningarna monteras i primärreglarna med max 1200
mm avstånd i båda riktningarna. Upphängningarna placeras
mitt emellan sekundärreglarna. Vid skarv av primärregel måste
upphängning finnas inom 100 mm varför extra upphängning
kan bli nödvändigt.
OBS! Upphängning och infästning skall dimensioneras. Hänsyn
måste tas till om innertaket utöver sin egen vikt också skall bära
installationer eller liknande.
Primärreglarna monteras med max s-avstånd på 1200 mm. De
fästes mot upphängningarna med 2 st skruv och mot väggskenornas övre fläns med 1 skruv. Primärreglarna kan skarvas med
en överlappning på min 200 mm, och med en upphängning vid
skarvstället. Väg in r eglarna till rätt läge med hjälp av vattenpass
eller laser.

beklädnad
Norgips Brand 15 i båda lag monteras på tvären mot sekundärreglarna med kortkanterna skarvade över en profil och så att
skarvarna i de två lagen inte blir genomgående. Skivorna fästes
vid sekundärreglarna och väggskenorna med 25 mm gipsskiveskruvar i första lag och 38 mm i andra lag.
OBS! Båda lagen måste fullskruvas. Det vill säga max 200 mm
mellan skruvarna i varje profil i yttre laget. I första laget kan
avstånden ökas till 300 mm. Brandmässig tätning, nedersta
skivlaget
I yttersta skivlagret skall alla skarvar som inte är understödda
– dvs alla långkantsskarvar – samt alla anslutningar mot
väggar och pelare tätas med brandtätningsmassa. Alla skarvar
och anslutningar i synligt skivlag skall spacklas efter Norgips
Spackelsystem, se avsnittet om Spackling.
Isolering
Ovanpå gipsskivorna kan man lägga in mineralull, men det är
inte nödvändigt av brandmässiga skäl.

1

2
3
4

1.
2.
3.
4.

Skena
Upphängning
Primärregel
Sekundärregel

innertak, direktmonterat med ljudbyglar
Konstruktionsprincip och material
1

1. Kantprofil UD 28x27 alt. Vinkelprofil LP 50
2. Sekundärregel S 25/85
3. Ljudbygel LB

2

b

3

Längs alla kanter skall
skivorna vara understödda och fastgjorda.

a
Fig. A.
Total höjd 50 mm.

LJUDBYGLAR
Ljudbyglar är speciellt utformade beslag som via sin
fjäderverkan reducerar ljudgenomgången i tak- och
bjälklagskonstruktioner.
Ljudbygel
Sekundärregel S 25/85
LJUdisolering
I jämförelse med direktmonterad läkt kan en 25 mm ökning av konstruktionshöjden ge en väsentlig förbättring av de ljudmässiga
egenskaperna. 25 mm är den extra höjd som krävs för att kunna använda ljudbyglar.
Denna förbättring uppnås primärt p.g.a. ljudbyglarna som genom sin utformning ger en elastisk infästning mot underlaget och
därmed reducerar ljudgenomgången. Detta gäller både för luft- och stegljud.
Mätningar har visat att lätta bjälklag med hjälp av ljudbyglar kan komma på nivå med betongbjälklag. För att uppnå optimal brandoch ljudisolering skall hålrummet fyllas med mineralull.
Underlag
Underlaget för gipsskivorna byggs upp med ljudbyglar och sekundärprofiler. Kantprofil UD 28x27 monteras längs anslutande väggar
och fastgöras var 450 mm med fästdon lämpligt för underlaget. Vinkelprofil, LP 50, kan också användas.
Sekundärprofiler skall monteras med 450 mm avstånd och fästs i ljudbyglar som monterats mot underlaget med 1200 mm avstånd.
Förskjut placeringen av ljudbyglarna med 600 mm mellan raderna, se Fig (A)

Sekundärprofilerna skall fästas till varannan
ljudbygel med två skruvar typ TSS 15 L.

200

mm

Sekundärprofilerna S 25/85 kläms fast i ljudbyglarna. Profilen
Sekundärprofilerna kan skarvas med 200 mm överlapp.
skruvas mot varannan ljudbygel med 2 skruvar typ TSS 15 L per bygel. Fixera skarven med 4 st skruvar typ TSS 15 L.

Underlagsavstånd och egenvikt
Skivbredd

Antal
skivlag

900

Avstånd mellan Avstånd mellan Last från gips- Egenvikt inkl.
tvärprofiler
ljudbyglar
skivor
underlag
mm
mm
ca. kg/m2
Max. kg. pr.
ljudbygel
2
3

450 1)
450 1)

1200
1200

12
17

22
32

1) Vid krav på fasthållen isolering skall denna fästas med 2 mm avstånd

luft- och stegljudsnivå för bjälklagskonstruktioner med ljudbyglar
150 mm
massiv betong
med uppreglat golv

Träbjälklag med trossbotten, spräckpanel
och puts

Egenvikt

360 kg/m2

Egenvikt

160 kg/m2

Luftljudsisolering

60 R’W dB

Luftljudsisolering

53 R’W dB

Stegljudsisolering

48 L’n,W dB

Stegljudsisolering

58 L’n,W dB

185 mm
betonghåldäck med
uppreglat golv

Egenvikt

310 kg/m2

Luftljudsisolering

60 R’W dB

Stegljudsisolering

48 L’n,W dB

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!

innertak - släta tak. montering av norgips plan
Användningsområden

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.

1. Långkant
2. Kortkant
3. Krysskarv
2 3

1

Skivan rekommenderas att alltid användas som yttersta lag där
kvalitetskravet på ytan är YBG-klass Q4 (Målad yta vid extra
höga krav på ytjämnhet).

Konstruktion

Skivbredd

900

För underlagskonstruktion se tillämpligt Norgips Under- och
Innertakssystem och tillämpliga beklädnader.

Montering

Börja skruvning av Plan i mitten av skivan och att 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, se fig (A).

15

10

60

60
Fig. A

900

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 risken med linjerade skarvar mellan
lagen.

1

2

1. Y ttersta lag med Norgips Plan 13
2. Undre lag med Norgips Normal 13
Generellt centrumavstånd mellan reglar/läkt
1 lag: s 300 mm
Flera lag: s 450 mm

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

1. F örsta behandling: Kortkantskarv, fyll skarven med
skarvspackel och lägg i pappremsan. Observera att
kortkantskarven är något djupare än långkantskarven.
Spackla alla skruvskallar

Pappremsa
Skarvspackel

2. F örsta behandling: Långkantskarv, fyll skarven med
skarvspackel och lägg i pappremsan. Spackla alla skruvskarvar.

Skarvspackel

3. A ndra behandlingen: Kortkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap
6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs andra
skiktet spackel.

Skarvspackel

4. A ndra behandlingen: Långkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap
6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs 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

T-kortling, T-60

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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