TIPS OM UPPHÄNGNING PÅ GIPSSKIVOR

Rätt fästdon för rätt tillfälle

För lätta infästningar 0-10 kg
Monteringsexempel
Vid upphängning av lätta föremål är i många
fall det bästa du kan använda ett lutande
stift eller en x-krok. Knappnålar fungerar
utmärkt att använda för upphängning av
exempelvis familjefoton eller motsvarande.
Utbudet på fästdon för lätta upphängningar
är stort med bland annat många olika
specialpluggar för enkel montering och
stabilt fäste.

Beteckning

Snitt i skiva

Fästdon

Snitt i skiva

Fästdon

Gipsskiveplugg
i plast eller metall

X-krok liten

Gipskrok

Gipsankare

Gipskrok

För medeltunga infästningar 10-30 kg
Monteringsexempel
För medeltunga infästningar finns det
flera typer av specialpluggar som är enkla
att montera. Du borrar helt enkelt hål i
gipsskivan för att därefter sätta pluggen på
plats.
På pluggförpackningen står det alltid angivet
vilken borrdimension som skall användas.
De allra vanligaste specialpluggarna är
konstruerade så att de expanderar på
gipsskivans baksida.

Beteckning
Universalplugg
med eller utan krage

Metallexpander

Gipsfix
för dubbla skivor
Lättfix
för enkla skivor

Fjädervikplugg

För medeltunga infästningar 10-30 kg (forTS.)
Monteringsexempel

Beteckning

Snitt i skiva

Fästdon

Snitt i skiva

Fästdon

Metallexpander
med krok

T-plugg

Fjädervikplugg

Driva Plus TP20

Skivplugg PD

X-krok dubbel

Duofast

För tUNGA infästningar 30-60 kg
Monteringsexempel
Vid tung eller mekanisk belastning skall
fästanordningarna dimensioneras ordentligt.
Det går att använda reglarna bakom
gipsskivorna som skruvfästen.
Fråga i byggvaruhandeln om du är osäker.

Beteckning
Gummiplugg

Metallexpander
för dubbelgips

Maximal belastning varierar mellan olika tillverkare av fästmaterial. Kontrollera därför noga leverantörens anvisningar.

rätt fästdon - fler möjligheter

Numer används gipsskivor i de flesta innerväggar och -tak. Orsakerna till
materialets popularitet är många. Bland annat är gipsskivor brandsäkra,
smidiga att arbeta med och ljudisolerande. Använder man däremot fel fästdon
i gipsskivor är det svårt att uppskatta fördelarna.
Även om gipsväggar och tak klarar hög viktbelastning, finns det tillfällen då
du hellre bör fästa i bakomvarande regelverk eller konstruktion. Detta gäller
bland annat klädstänger, tunga lampor och skåpsinredningar. Om utrustningen
utsätts för dynamisk belastning, till exempel vägghängd WC, är det särskilt
viktigt att denna är infäst i förstärkt regelstomme eller särskild konstruktionsdetalj.
I tak bör varje fästpunkt belastas med högst 20 kg vid infästning direkt i
skivorna.
Det bör vara minst 50 mm mellan varje infästning. Om fästdonet skall max
belastas måste avståndet mellan fästpunkterna vara minst 300 mm.

KUNDSUPPORT

Order, leveranser, fakturor etc.
Tel: 019-20 74 50 (#1)
Fax: 019-20 74 59
E-post: kundsupport@norgips.com

Tekniksupport

Produkter, system, montage etc.
Tel: 019-20 74 50 (#2)
Fax: 019-20 74 59
E-post: teknik@norgips.com
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