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TEST NORGIPS ULTRA BOARD TEST NORGIPS ULTRA BOARD

I förra utgåvan testade DMH vilka tvär- och 
draglastvärden ett trettiotal gipsinfästning-
ar hade i en vanlig 13 millimeters gipsskiva. 
Att hitta den optimala infästningen för gips 

är inte helt lätt eftersom tunga upphängningar 
ofta kräver infästningar som gör stora hål i 
materialet. Norgips har nyligen lanserat en ny 
skruvfast gipsskiva, Ultra Board, där du kan fästa 
upphängningen genom att bara dra skruven rakt 
in utan något expanderade hjälpmedel.

Tricket för att göra den nya skivan skruv-
fast är en glasfiberarmerad kärna, men det gör 
också att den väger nästan 50 procent mer än 
en traditionell gipsskiva. Ultra Board har minst 
lika goda egenskaper som vanliga skivor när 
det gäller brand, ljudisolering med mera och är 
lika lätt att dela men dammar betydligt mindre. 
I dagens läge tillverkas den bara i ett format:  
900 x 1200 millimeter och med en tjocklek på 
15,5 millimeter.

Men hur stämmer då Norgips påståenden 
om att Ultra Board har ett draglastvärde med 
en enkel spånskiveskruv om 5 mm på upp till 
33 kilo utan plugg? Nu testar DMH kanske 
inte på samma sätt som Norgips gör, men vi 
vågar påstå att deras uppgifter snarare är i 
underkant då vi i vårt test kom upp i hela 58 
kilo! Som ett jämförande värde har en vanlig 
13 mm gipsskiva ett draglastvärde på cirka 10-
15 kilo med samma dimension av skruv. Men 
som med alla porösa material måste man ta 
det försiktigt när man drar åt skruven så att 
den inte drar sönder spåret i hålet, och det är 
inget undantag här heller. En dåligt åtdragen 
skruv innebär ett halverat utdragsvärde jäm-
fört med en perfekt åtdragen skruv.

Fakta Norgips Ultra Board
Pris:  Cirka 75-80 kronor, exkl. moms

Tjocklek:  15,5 mm

Bredd:  1 200 mm

Längd:  900 mm

Vikt/m2:  15 kg

Övrigt:  Återvinningsbar

Längd:  900 mm

Vikt/m2:  15 kg

Övrigt:  ÅtervinningsbarTEST 
NORGIPS 
ULTRA BOARD 
– EN SKRUVFAST GIPSSKIVA!

Skivankare
Har du gipsat med Ultra Bord och använt dig av skivankare som 

infästningsmetod behöver du inte ligga sömnlös om nätterna och 

oroa dig för att grejorna ska ramla ned. 

Skivankaret är redan i traditionellt gips den infästning som 

har det högsta lastvärdet, men vi blev ändå förvånade över hur 

mycket vi kunde belasta denna infästning innan skivan gav vika. 

Att ha ett draglastvärde på över 150 kilo och ett tvärlastvärde 20 

centimeter ut från infästningspunkten på 38 kilo är imponerande!

     

Resultat:
Skivankare Ultra Board Gipsskiva 13 mm

Draglast    155 kg        58 kg

Tvärlast     38 kg         16 kg

SÅ GJORDES TESTET:
Vi har valt att testa vad Ultra 

Board går för med skruv utan 

plugg och tre olika gipsinfäst-

ningar: den så utskällda röd-

pluggen, en Jetpluggvariant 

och upphängningarnas King 

Kong: skivankaret. 

Vi har fäst skivan på ett re-

gelverk med 60 centimeters 

mellanrum. Alla infästningar har 

testats minst fyra gånger och 

placerats på olika ställen på 

gipset. Värdena har tagits fram 

genom att koppla en lastcell 

med peakfunktion och vågindi-

kator direkt på infästningen. 

Draglast: Här har vi mätt hur 

många kilos påfrestning infäst-

ningarna klarar av vinkelrätt ut 

från gipset.  

Tvärlast: Här har vi fäst ett 

vinkeljärn och mätt hur mycket 

kraft infästningen klarar av 20 

centimeter ut på vinkeljärnet. 

Testvärdena är jämförda med 

gipsinfästningstestet vi hade i 

förra utgåvan av DMH. Då Ultra 

Board är 15,5 mm tjock och 

gipset som användes i förra 

testet var 13 mm är inte vär-

dena exakt jämförbara!

Montageskruv utan plugg
Det är en liten ovanlig känsla att kunna dra in en naken skruv 

(4,5x35 mm) rakt in i en gipsskiva och känna att det biter or-

dentligt på slutet. Men som sagt, ta det försiktigt så att skruven 

inte börjar förstöra spåret, för då tappar den upp till halva sitt 

utdragsvärde. Då är det bättre att flytta hålet några centimeter 

om möjlighet finns. Det klarar skivan utan att spricka eller tappa 

någon märkbar hållfasthet. När det gällde draglasten lyckades vi 

belasta infästningen med hela 58 kilo innan den gav vika, impo-

nerande! Vi testade även skivan med en 6,3x35 mm skruv, men 

draglastvärdena skilde sig endast marginellt åt. 

Resultat:
Montageskruv 
4,5x35 utan plugg        Ultra Board Gipsskiva 13 mm

Draglast 58 kg 15 kg

Tvärlast 6 kg 1,85 kg

Rödplugg
Vi vet att rödpluggen är en utskälld infästning som anses ha pas-

serat sitt ”bäst före datum” för länge sedan. Men då den efter 

vårt infästningstest i förra numret förvånande nog slog många av 

sina konkurrenter på fingrarna har vi valt att ta med den som en 

av våra ”referens-infästningar”. Även om Ultra Bord har mycket 

bra utdragsvärden utan att behöva använda plugg eller liknande 

känns det ändå tryggare ha någon sorts infästning som stöd. Du 

behöver inte vara lika försiktig och felmarginalen att skruven ska 

börja snurra och dra sönder spåret minskar markant. Med kombi-

nationen Ultra Board och en så simpel infästning som rödpluggen 

kommer du att klara dig långt då draglastvärdet är hela 78 kilo.

Resultat: 
Rödplugg Ultra Board Gipsskiva 13 mm

Draglast 78 kg 32 kg

Tvärlast 13 kg 5 kg

Jetplugg
Att välja mellan Jetplugg och rödplugg i Ultra Board är nästan 

bara fråga om tycke och smak då värdena är ganska likvärdiga. 

Rödpluggen gör mindre hål men samtidigt kräver Jetpluggen en-

dast en skruvdragare för att göra en infästning. 

Resultat:
Jetplugg Ultra Board Gipsskiva 13 mm

Draglast 66 kg 25 kg

Tvärlast 13 kg 4,5 kg

Resultat:
Montageskruv
4 5x35 utan plugg Ultra Board Gipsskiva 13 mm
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TEST: ULTRA BOARD VS TRADITIONELL GIPSSKIVA (13 MM)

Hyllan som fästes i Ultra 
Board med två vinkeljärn 
utan plugg klarade, även 
om det var med nöd och 
näppe, 80 kilo DMH-
reporter (vikt inklusive 
kläder och skägg). 


