
PRODUKTÖVERSIKT

INSPEKTIONSLUCKOR



Push-up-luckan kan målas, tapetseras eller kakelsättas. Här är den målad med kritfärg. Se mer på sidan 7.



Inspektionsluckor från Norgips ger inte bara den nödvändiga tillgängligheten till kopplingspunkter, 

kranar, ventilation och liknande. Den ger dig friheten att inkludera inspektionsluckor som en del av 

den totala designen. Luckorna kommer i alla färger du önskar, och kan beställas i den storlek  

du behöver utöver standardstorlekar. Alla luckor kan monteras i tak och på väggar.  

Med inspektionsluckor från Norgips går form och funktion hand i hand.

•  Luckorna kommer i alla färger du önskar

•  Kan monteras i båder tak och vägg

•  Enkel montering

INSPEKTIONSLUCKOR SOM INSPIRERAR

INSPEKTERA 
VÅRA 

INSPEKTIONS-
LUCKOR!
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INSPEKTIONSLUCKOR  STANDARD 

STANDARD  

En standard inspektionslucka behöver inte vara helt ”standard”. Som lagervara 

har du tio storlekar att välja mellan, från 150 x 150 mm små och upp till 600 x 

600 mm stora, men för specialmått är det bara att kontakta vår kundservice. 

Det samma gäller för färger luckorna levereras i. En standard inspektionslucka 

behöver inte vara vitlackad, även om det är standard för de som är lagerförda.  

GENERELL INFO

Standardluckan består av tre delar: Ramen, luckan och fästbeslagen. Luckan, 

ramen och fästbläcket är producerat av galvaniserat stål. Den lagerförda 

luckan är pulverlackerad i färg, NCS 0502 Y. 

Luckan fästs till ramen med snäpplås. Ramen fästs i vägg och tak med 

fästbeslaget. Fästbeslaget kan användas till ett eller två lager 12,5 mm 

gipsskivor. Mall för utskärning finns på luckans kartong. För dimensioner på 

lagerförda luckor, se produktöversikt på norgips.se och välj standard under 

inspektionsluckor. För andra dimensioner ta kontakt med kundservice. 

Luckan levereras med mejsellås som standard från och med 500 x 500 mm. 

Vid specialbeställning kan även luckorna levereras med andra låssystem.

STANDARD  
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INSPEKTIONSLUCKOR   EI 30 / EI 60

EI 30 EI 60
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BRANDKLASSADE INSPEKTIONSLUCKOR 
Valmöjligheter för storlek och färg går inte på bekostnad av bransäkerhet. 

Norgips har inspektionslickor som möter krav till väggar med extra behov 

att stå emot brand. Brandklassifiserade inspektionsluckor möter krav till 

Ei30 och Ei60. Talet beskriver hur många minuter luckorna kan upprätthålla 

sin väsentliga funktion under brandbelastning. Innanför denna tiden sprider 

sig inte brand till den andra sidan väggen på grund av flammor, och/eller 

varma gaser (som ”E” står för), eller på grund av värmegenomstrålning  

(som ”I” står för). 

EI 30   

EI 30 luckan är hängslad tillsammans med ramen. Luckan levereras som 

standard med mejsellås, men kan också levereras med andra låssystem. 

Ramen kan fästas till tak och vägg. För dimensioner på lagerförda luckor,  

se produktöversikt på norgips.se och välj EI 30 under inspektionsluckor. 

Luckorna kan också levereras i andra dimensioner, men det är beställningsvara.

SITAC TYPGODKÄNNANDEINTYG 1240/95 EI30 BS30 OG SINTEF FA 080 

EI 60   

EI 60 luckan är hängslad tillsammans med ramen. Luckan levereras som 

standard med mejsellås, men kan också levereras med andra låssystem. 

Ramen kan fästas till tak och vägg. Monteringsanvisning/mall för utskärning 

finns på luckans kartong. För dimensioner på lagerförda luckor, se produkt-

översikt på norgips.se och välj EI 30 under inspektionsluckor. Luckorna kan 

också levereras i andra dimensioner, men det är beställningsvara. Luckan 

passar upp till 3 x 12,5 mm standardskiva och 2 x 15 mm brandskiva.

SITAC TYPGODKÄNNANDEINTYG 1240/95 EI60 BS60 OG SINTEF FA 081



INSPEKTIONSLUCKOR  ROSTFRI

STANDARD EI 30 EI 60
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ROSTFRI
Rostfria luckor kommer inte bara i dom färger du önsker, dom håller sig  

bra – oavsett fukt eller väderförhållande. Rostfria luckor är valet för dig 

som önskar en tidlös desing i tuffa omgivningar.

Rostfria luckor har både ram och lucka tillverkat av en borstad, rostfri 

skiva som tillfredställer kravet till rostskydd A2 (2333) Luckorna har 

tätningslist. Alla stålluckor kan levereras i andra dimensioner än bara 

standarddimensioner. Ta kontakt med sälj- / orderkontor.

STANDARD 
Högglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat 

med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som standardlucka  

i galvaniserat stål. Från och med dimension 500 x 500 mm levereras  

den utrustat med mejsellås.

EI 30 
Högglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat 

med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som EI30/A30 i 

galvaniserat stål. Godkänningsnummer: SITAC FA 080.

EI 60 
Högglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat 

med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som EI60/A60 i 

galvaniserat stål. Godkänningsnummer: SITAC FA 081.



LÅS

TREKANTSLÅS FYRKANTSLÅS MEJSELLÅS ABLOYLÅS ASSA-LÅS

* Mejsellås och ASSA-lås är inte tillgänligt på Push-Up luckor

INSPEKTIONSLUCKOR  PUSH-UP 

PUSH-UP PUSH-UP

PUSH-UP

Push-Up är tillverkad för att gå i ett med omgivningen. Eftersom luckan 

är av gips kan den ytbehandlas precis som du önskar. Den kan målas, 

tapetseras eller beläggas med kakel som resten av väggen och på ett enkelt 

sett döljas. Push-Up luckan från Norgips kallas därför ofta för den osynliga 

inspektionsluckan. Materialet i ramsystemet är av aluminium och luckan kan 

enkelt monteras i tak eller på vägg.

Inga knappar eller handtag – den osynliga luckan öppnas och stängs genom 

ett lätt tryck på luckan, utan vare sig nyckel eller verktyg. Push-Up fås med 

både ett och två lag gipsskiva. Luckan fås i fem standard storlekar, men kan 

beställas i många andra storlekar. Kan levereras med Abloylås och trekantslås 

om önskas.
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INSPEKSJONSLUKE  F-TEC
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F-TEC

F-Tec luckan är luft, damm och röktätt och är 
lämplig i rum med krav om ett kontrollerat och 
tryggt inneklimat.



INSPEKTIONSLUCKOR  F-TEC

F-TECF-TEC

F-TEC MED FÄSTEN F-TEC MED FÄSTEN
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F-TEC  

Inspektionsluckan som kontrollerar luften i rummet. F-Tec är en luft, damm 

och röktätt inspektionslucka som är lämplig i rum som ställer extra höga  

krav till säkerhet och kontroll. 

Luckan är lufttät och dammtät klass 4, NS EN 1026 + 12207 (gäller både sug 

och tryck)- Röktätt enligt DIN 18095. F-Tec är gjord för montering i både  

vägg och tak, och passar till väggbeklädning upp till 30 mm.

Luckan består av: 

• Eloxerad aluminiumsram med avtagbart lock

• Limmad med Knauf Diamant Skiva ( i standardstorlek)

• Tätning 

• Säkerhetslänk
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