
Stark.
Starkare.
Ultra Board®



Nyhet!
Gipsskiva 
med extra skruvfäste.



60 kg

33 kg

www.norgips.se/ultraboard

Norgips Ultra Board som förstalag i en tvålagskonstruktion är 
oslagbart starkt jämfört med andra konstruktioner. Utan 
ansträngning går det att hänga upp tunga föremål i gipsskivan 
- och du behöver varken ankare, expander eller specialskruv för 
att göra det! 

Ultra Board® ger ett skruvfast förstalag och Norgips Normal-
skiva som andralag skapar perfekta förutsättningar för enkel 
ytbehandling.  Gips i båda lagen är en säker konstruktion i 
många avseenden; för brandsäkerhet, ljudisolering och minimal 
risk för sprickor och utböjningar p.g.a. rörelser i underlaget. 

HÄNGA UPP  KÖKSINREDNING ELLER EN BOKHYLLA I EN GIPSSKIVA? INGA PROBLEM!

Upphängning  
utan pluggar 

(per skruv) 

Upphängning 
med pluggar

(per skruv)



www.norgips.se/ultraboard

VARFÖR ÄR SKIVAN SÅ STARK?

Ultra Board® har en innovativ kärnkomposition med 
unika molekyler som aldrig har använts tidigare i gips-
skiveproduktion. Skivan är så stark och ytan är så hård 
att den faktiskt uppfyller kraven för EN 520 och för att 
klassificeras som typ IR.  

FORMAT
 

Ultra Board® levereras i måttet 1200 x 900 - antingen 
med fyra försänkta kanter eller med två försänkta 
kanter. Ultra Board® är brandtestad vid DBI och MK-
godkänd av ETA Danmark.



Ultra Board®

SOLIDA
VÄGGAR

Norgips Normal
=



En ny
standard



VARFÖR SKA DU BYGGA MED ULTRA BOARD?

• Ultra Board® har gipsskivans alla goda egenskaper.
• Den har dokumenterad styrka och skruvfasthet.
• Säkrar en sprickfri yta. 
• Den har mycket goda brand- och ljudtekniska egenskaper. 
• Enkel att montera - den kapas enkelt med gipskniv
• Du slipper buller och damm  - det hjälper till att hålla innemiljön god
• Ultra Board®  är återvinningsbar

Ultra Board kapas 
precis som en 

vanlig gipsskiva 
- med kniv.

Slipp maskiner, 
oväsen och damm!



Glasfiberarmerad

MK-godkänd BS-60

Enkel behandling

Skruvfast
Norgips Svenska AB   |   Radiatorvägen 11    |   702 27 Örebro

Tel. +46 (0)19-20 74 50   |   kundsupport@norgips.com
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