MONTAGEHANDBOK

MONTAGEHANDBOK
Denna vägledning innehåller beskrivningar av korrekt montage av produkter
i Norgips sortiment.
Vårt produktspektrum är under kontinuerlig utveckling, se våra vägledningar på
www.norgips.se som alltid innehåller de senaste justeringarna och eventuella
nyheter som kommer in i detta häfte först vid nästa tryckning.
Med över 50 års erfarenhet av gipsskivor, har vi stora kunskaper att föra
vidare. Vi har också avsatt utrymme åt förhållanden kring montaget, råd och
rekommendationer före och under den, samt viktiga element i gränslandet
mellan montage och måleri.

Teknisk avdelning Norgips Svenska AB 2020

Utgåva: juni - 2020. Norgips reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilder och text
från Norgips Montagehandbok kan kopieras med kreditering

INNEHÅLL
FÖRE MONTAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 4
VÄGGT YPER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 8
MONTERING AV S TÅLREGL AR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 10
DE TALJER INNERVÄGG AR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 16
SKIV T YPER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20
MONTAGE AV SKIVOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 24
S TR ÅL SK YDD MED SAFEBOARD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 38
INNERTAK , MONTAGE UNDERL AGSKONS TRUK TION  . . . . . . . . . .  S 4 4
INNERTAK , MONTAGE SKIVOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 56
VINDTÄTNING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 66
GOLV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 76
SK YDD AV BÄR ANDE S TÅL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 86
VÅTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 94
AQUAPANEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 100
BÖJDA VÄGG AR OCH BÅG AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 108
SPACKLING AV GIPSSKIVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 124
INSPEKSJONSLUCK A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1 34

4

FÖRE MONTAGET

FÖRE MONTAGE
Norgips Svenska AB är totalleverantör av komponenter till gipsskivekonstruktioner.
Det omfattar stålprofiler, gipsskivor, verktyg, skruvar och andra tillbehör.

LE VER ANS
Före beställningen bör en
kontrollmätning göras på byggplatsen,
särskilt när det gäller vägghöjd kan det
förekomma avvikelser i förhållande
till ritningsmaterialet. Därutöver bör
planering ske så att det blir minsta
möjliga interntransport av skivorna på
byggplatsen.
Gipsskivor och stålprofiler levereras
i standardlängder, men kan också
beställas i olika speciallängder. Det
underlättar arbetet och det blir mindre
spill. Kompletta leveranser med
gipsskivor, stålprofiler och skruvar,
kan anpassas till olika våningar och
lägenhetstyper.

FÖRE MONTAGET

Gipsskivor förvaras på ett plant
underlag av gipsmellanlägg på
max s 600 mm

HANTERING
För att undvika skador på underlaget
ska gipsskivan lyftas av och inte dras
av ströreglarna. Skivorna ska bäras
vertikalt, var noga med att sätta ner
skivorna försiktigt så att hörn och
ändar inte skadas. Vid flyttning av flera
skivor används en montörvagn som
kan ta upp till 15 skivor. Montörvagnen
kan med enkla grepp göras om till
arbetsbord. Hantering av 900 mm
kontra 1200 mm breda skivor har flera
fördelar. De är enklare att bära och gör
det lättare att se var man går. Generellt
sett är skivorna lättare både att hantera
och ”manövrera” därför att vikten är
avsevärt lägre än 1200 mm breda
skivor. Montörvagn rekommenderas
både till transport och som arbetsbord.

LAGRING
Gipsskivor bör förvaras inomhus
och de ska skyddas mot fukt och
mekaniska skador. Skivorna ska ligga
på ett plant och torrt underlag. Vid hög
luftfuktighet kan skivorna deformeras
över tid vid fel lagring. Särskilt vid
tvärgående montering i innertak
kommer deformering att ge stora
problem med att få ett bra slutresultat.
Norgips levererar skivorna emballerade
med plast. Det ger skivorna ett visst
skydd mot väder och vind, men skyddet
är inte avsett för lagring utomhus utan
ytterligare säkring.

Lagring på bockar gäller endast korttidslagring.
Använd minst 3 bockar och sätt den yttersta
bocken 20-30 cm från skivornas ändkanter.

GODA R ÅD FÖR L AGRING
PÅ BOCK AR
•

Före användning, kontrollera
alltid att bockarna är okej

•

Bockarna får inte användas på
hala underlag

•

Maxlast på 400 kg per bock får
aldrig överskridas

•

Använd 3 eller 4 bockar
beroende på skivans längd
(4 bockar om skivorna är längre
än 280 cm)

•

Inga personer får vistas under
belastade bockar
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BEARBETNING

1

Skär genom framsidan av kartongen.

2

Använd kantskäraren til smala remsor.

3

BE ARBETNING
Bearbetning av gipsskivor är inte
svårt om man använder rätt teknik
och verktyg. Rekommenderat
verktyg vid bearbetning är:
gipskniv, gipsvinkel, såg,
kantskärare, sticksåg och rasp,
fashyvel eller sandpapper.
För hål till elboxar och liknande
används den avsedda hålsågen.
Dessa bilder visar de olika
teknikerna för att bearbeta
gipsskivor.

Knäck skivan, och skär genom kartongens baksida.

4

Hål utförs med sticksåg eller hålsåg.

5

Vinkelsnitt: Använd såg till det korta snittet och
kniv till det långa.

6

I skarvar som ska spacklas måste skivornas
kortkanter och skurna kanter avfasas före
montering.Använd kniv eller fashyvel.

BYGGPLATSFÖRHÅLLANDEN

BYGGPL ATSFÖRHÅLL ANDEN
Förhållandena på byggplatsen har
särskild stor inverkan på det färdiga
resultatet. Produkterna ska lagras
och skyddas som beskrivs tidigare i
kapitlet. Kraven på snabba framsteg
och sänkta kostnader innebär ofta
att utförarna pressas att genomföra
arbetena under förhållandena som
inte anses tillfredsställande. Ett bygge
ska tätas uppifrån och ner. Uppförande
av invändiga väggar ska inte påbörjas
innan byggnaden är stängd och tät.
All fukt som kommer in i byggnaden
ska torkas ut. Denna process är dyr,
resurs- och tidskrävande, och bör
därför undvikas genom att bygga i rätt
ordningsföljd. Om montören pressas
av sin uppdragsgivare att sätta igång
sitt arbete under klandervärda
förhållanden, är det särskilt viktigt att
kunna dokumentera detta i efterhand.
För därför loggbok över temperatur
och luftfuktighet under hela processen.
Det kan vara en bra investering.

För hög luftfuktighet eller läckage
av fritt vatten under uppförande av
invändiga gipsskivveväggar kan ge
stora problem i efterhand:
•

Fiberresning av kartong kan leda
till glansskillnader mellan kartong
och spackel

•

Vattenspill kommer efter uttorkning
att ge gula fläckar som lyser
igenom vattenbaserade färger

•

Häng mellan glespanel på skivor
i tak

•

Mögelbildning om det är inbyggd
fukt i konstruktionen

OBS: Det är inte bara före monteringen
man ska vara uppmärksam. Flytspackel
kan till exempel ge samma problem
om den relativa fuktigheten i luften
inte är under kontroll. För att vara
säker på att undvika ovannämnda
problem, får fuktigheten inte

överskrida 70 % RF och temperaturen
bör vara +15 °C eller mer när arbetet
med gipsskivor startar. Idealiska
förhållanden och säkrast resultat
uppnår man med +20 °C och 50 % RF.
Nyckelordet är alltså att avlägsna
fukten med rätt utrustning. Den
försvinner inte om man bara öser
på med värme:
•

+15 °C och varmare, använd
en kondensavfuktare

•

Från +15 °C och kallare, använd
en sorptionsavfuktare

Kontakta specialister inom detta
område om du är osäker.

KOM IHÅG ATT FUKT SOM INTE HAR
TILLFÖRTS EN BYGGNAD KOSTAR
DIG INGENTING ATT BLI KVITT!
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VÄGGTYPER

VÄGGAR MED TR ÄREGL AR
Gipsskivor på träregelverk kan användas till bärande och icke bärande invändiga väggar. Observera
att väggar med träreglar har en sämre ljuddämpning än väggar med stålreglar och begränsningar
när det gäller bygghöjd. Använd Norgips handbok som ger information om väggtyper, mängdförbrukning mm. som ett stöd i monteringsarbetet.

PÅFÖRING S- O CH SCHAK T VÄG G AR
Ett eller flera lag skivor på en sida av reglarna.
Ev. hålrumsisolering.

E NKE LVÄG G
Ett eller två lag skivor på bägge sidor av regel.
Ev. hålrumsisolering.

DUBBE LVÄG G
Två helt åtskilda av reglar med minst 10 mm
avstånd. 2 eller 3 lag skivor på bägge sidor.
Alltid hålrumsisolering.

VÄGGTYPER

VÄGGAR MED STÅLREGL AR
Gipsskivor på stålreglar används till icke bärande invändiga väggar i alla typer av byggnader.
Snabbt, enkelt montage och väldokumenterade egenskaper ger dessa konstruktioner en klar
fördel framför andra konstruktioner. Använd Norgips handbok som ger information om väggtyper,
mängdförbrukning mm. som ett stöd i monteringsarbetet.

PÅFÖRING S- O CH SCHAK T VÄG G AR
Ett eller flera lag skivor på en sida av reglarna.
Ev. hålrumsisolering.

E NKE LVÄG G AR (SE)
Ett eller två lag skivor på bägge sidor om
reglarna. Ev. hålrumsisolering.

DUBBE LVÄG G AR (SD)
Två helt åtskilda reglar med minst 10 mm,
avstånd. Två eller tre lag skivor på bägge sidor.
Alltid hålrumsisolering.
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MONTAGE STÅLREGLAR

REGL AR ENKELVÄGG

REG L AR S K A VAR A 10 -1 5 MM
MIND RE ÄN VÄG G H Ö JD

S 450 MM

H ÖRNREG EL (LI)

M A X S60 0 MM
< 1 20 mm = Växl a d infästnin g
>
_ 1 20 mm = D ubb e l infästnin g

MONTAGE STÅLREGLAR

VÄGG AR MED STÅLREGL AR
Underlaget ska vara jämnt och fast. Vid montage mot andra gipsskivekonstruktioner fästs skena till
bakomliggande konstruktion med skruvar eller pluggar.

METOD
INFÄSTNING SKENA <120 MM

Skenan fästs växelvis, max s600 mm. Dubbel infästning vid bredare skenor.

TÄTNING/FOGNING

Använd skena med polyetenduk, alternativt använd fogmassa

AVSTÅND REGLAR

s450 mm (max s600 mm vid användning av 1200 mm skivor)

FIXERING AV REGLAR I SKENA

Använd fixertång eller avsedda skruvar

AVSTÅND REGLAR VÅTRUM

Vid ett lager Humid Board s300 mm, två lager Humid Board max s600 mm, ett lager
Aquapanel Indoor s600 mm

MONTERINGSRIKTNING

Reglar monteras med öppning i samma riktning

DÖRRÖPPNING

Använd förstärkningreglar vid montering av dörr. Vid dörrar med tung belastning se
projekteringshandbok

INFÄSTNING REGLAR DÖRRÖPPNING

Vid tyngre dörrar, t.ex. ståldörrar och ytterdörrar, fäst dörreglar med vinkeljärn i botten och toppskena

REGLAR ÖVER DÖRRÖPPNING

Reglar monteras min. 100 mm in över dörröppning

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE STÅLREGLAR

REGL AR DUBBELVÄG

S 450 MM

< 70 mm Re ge l = 40 mm m e ll anrum
_
> 70 mm Re ge l = 10 mm m e ll anrum

MONTAGE STÅLREGLAR

VÄGG AR MED STÅLREGL AR
Underlaget ska vara jämnt och fast. Vid montage mot andra gipsskivekonstruktioner fästes skena till
bakomliggande konstruktion med skruvar eller pluggar
METOD
INFÄSTNING SKENA < 120 MM

Skena fästes växelvis, max s600 mm. Dubbel infästning med bredare skenor

TÄTNING/FOGNING

Använd skena med polyetenduk, alternativt använd fogmassa

MELLANRUM SKENOR ≤ 70 MM

Skenor med dimension till och med 70 mm monteras med 40 mm mellanrum

MELLANRUM SKENOR > 70 MM

Skenor med dimension over 70 mm monteras med 10 mm mellanrum

FIXERING AV REGLAR I SKENA

Använd fixertång eller avsedda skruvar

AVSTÅND REGLAR

S450 mm (max s600 mm vid användning av 1200 mm skivor)

MONTERINGSRIKTNING

Reglar monteras med öppning i samma riktning

DÖRRÖPPNING

Använd förstärkningsreglar vid montering av dörr

REGLAR ÖVER DÖRRÖPPNING

Reglar monteras min. 100 mm in över dörröppning

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE STÅLREGLAR

REGL AR HORISONTELL PÅFÖRING
YPU-PROFIL

M A X S 450 MM

VINKELPROFIL L 50

YPZ-PROFIL

MONTAGE STÅLREGLAR

HORISONTELL PÅFÖRING/UTL ÄK TNING
YPZ- och YPU-profiler för tilläggsisolering på ytterväggens insida.
METOD
AVSTÅND YPZ-PROFIL

Max s450 mm

YPZ-PROFIL

Monteras tvärs över reglar

YPU-PROFIL

Monteras mot golv, innertak och vägg samt runt dörr- och fönsteröppningar

INFÄSTNING YPZ-PROFIL TILL REGLAR

Fästes med avsedda skruvar

INFÄSTNING YPU-PROFIL TILL REGLAR

Fästes med avsedda skruvar max s400 mm

UNDERSTÖTTNING VID ETT LAGER GIPS

Långkanter på gips ska ha understöttning av T-kortling

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

YPU-PROFIL

YPZ-PROFIL

VINKELPROFIL L50

UPPFYLLA BRANDKRAV
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DETALJER INNERVÄGG

SK ARVNING OCH FÖRSTÄRKNING AV REGL AR
Hela längder föredras för fogning av väggreglar, men om
det blir nödvändigt kan stålreglar fogas när stålreglarna har
asymmetriska flänsar. Överlappningen ska vara min. 600 mm
och fogpunkterna förskjuts från regel till regel. Det är inte
nödvändigt att fästa stålreglarna till varandra.
Stålreglarna med asymmetriska flänsar kan också användas som
förstärkningsreglar. Den används för att uppnå en bättre styvhet
och ger möjlighet till ökad vägghöjd. Reglar boxas och fästes
med 2 skruvar på var sida. Kontakta Norgips för information.

10 mm

15 mm

DÖRRÖPPNING
Väggar med stålreglar måste förstärkas
från golv till tak vid dörröppningen med
hjälp av blindkarm eller förstärkningsreglel.
Norgips karmregel CD kan också
användas.
Exempel på förstärkning med
blindkarm i stålregelvägg.
Blindkarmen kan läggas som
visat, eller inne i stålprofilen.
Blindkarmen fästes till golvoch toppsyll med vinkeljärn.

FÄ STMATERIAL
Man bör använda skruvar beräknade
för de olika skivtyperna, samt stål- eller
träreglar. Skruven försänks 0,5-1,0 mm
in i skivan, observera att skruvhuvudet
inte får bryta kartongen.
Skruving av Norgips Plan: Skruva aldrig där
försänkningarna möts

MONTERINGSRIK TNING GIPS
Stående skivor ska monteras i riktning
mot reglarnas öppning. Börja skruvningen
i botten- eller toppsyll och uppåt/nedåt.

I väggar med stålreglar
utförs dörröverliggare av
en skenprofil. Flänsarna klipps upp så att
profilen kan vikas. Sidostyckena bör vara
minst 100 mm. Norgips har också en
speciell profil avsedd för dörröppningar
som visas tidigare i kapitel om reglar.

DETALJER INNERVÄGG

TRÄBASERADE SKIVOR BAKOM GIPS
Önskas större fält med skruvfast
underlag bakom gipsskivorna,
rekommenderar vi att dessa fälls in
mellan reglarna. Kortlingsbeslag KB
löser detta enkelt. Alternativt ersätts
träbaserade skivor med teleskopisk
universalbrackett eller Norgpis ULTRA
BOARD monterat på reglar.

SKJUTDÖRRSK ARM POCKET
Pocketkarm kan användas i Norgips väggsystem. Förstärkningsreglar CF måste
monteras intill pocketkarmen. Var observant på längd på skruvar vid montering
av gips! Följ pocketkarmleverantörens vägledningar.

FÖR FLER A DETAL JER ,
SE PROJEK TERINGSBOK
ELLER NORGIPS . SE
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DETALJER INNERVÄGG

ANSLUTNING MOT BETONG

2
1

1

2

1) Skena med polyetenduk.

1) Skena med polyetenduk.
2) Tätning vid ljudkrav

3

2
3

1

1) Min. 90 mm betong.
2) Min. 20 mm spalt utfylld
med mineralull (inte nödv. vid
betongtjocklek 150 mm eller mer).
3) Tätning vid ljudkrav.

1

1) Min. 90 mm betong
2) Min. 20 mm spalt utfylld med
mineralull (inte nödv. vid betongtjocklek 150 mm eller mer).
3) Tätning vid ljudkrav.

ANSLUTNING MOT GIPSSKIVE VÄGG
1
2
2

1

2

>44 dB vegg

3

3
4

4

1

1) Hörnbeslag inspacklat
2) Norgipsspackling med
papperremsa.

1) 1 x 12,5 mm Norgips gipsskiva med min. 10 mm 		
fog, eller 2 x 12,5 mm Norgipsskiva utan fog.
2) Min.50 mm mineralull.
3) Ljudtätning, Norgipsspackling med spackeltape
4) Fästning per max. 600 mm med skruvar till
regelprofil eller med pluggar till gipsskivebeklädnad. Brand: Angränsande vägg i min. 		
samma brandklass som projekterad vägg.

1)
2)
3)
4)

1 x 12,5 mm Norgipsskiva.
Mineralull 37dB vägg - min. 50 mm.
Norgips spackling med spackeltape.
Fästning per max. 600 mm med skruvar
till regelprofil eller med pluggar till gipsskivebeklädnad. Brand: Angränsande vägg
i minst. Samma brandklass som projekterad
vägg brannklasse som prosjektert vegg.

DETALJER INNERVÄGG

FÖRE NEDBÖ JNING

FÖRE NEDBÖ JNING

A

A
B

TELE SKOPLÖSNING
Tä cke r lju d- o ch b ran dkrav
ob e ro e n de av röre l se

FÖRE NEDBÖ JNING

A
B

B
X

A

1

X

4

2
3
A= Längd på förväntad sättning/rörelse i konstruktion. B= Överlappning mellan yttersta skivlag och inre skivlag
monterat på toppskena.

EF TER NEDBÖ JNING
B ran dkl ass EI 60
Lju dkl ass 37 dB

EF TER NEDBÖ JNING
B ran dkl ass EI 60
Lju dkl ass 37 dB

1
2

1

2
3

3
4
1) Förstärkningsskena (UF)
med filt.
2) Regelavslutning med aktuellt
avstånd från skenbotten, max.
30 mm.
3) Skivorna fästes endast till
reglarna, minst 30 mm från 		
takskenornas flänsar.
A max 30 mm.
B minst 20 mm.

1) 2 x 12,5 mm NORGIPS gipsskivor
som "kjol" fäst endast i den breda
skenan.
2) Förstärkningsskena med invändig
bredd som aktuell väggtjocklek.
(Alternativt kan två vinklar användas.)
3) Förstärkningsskena med polyetenduk
i aktuell vbredd.
4) Skivbeklädnaden ska gå halvvägs upp
i förstärkningsskenan.

EF TER NEDBÖ JNING
B ran dkl ass EI 60
Lju dkl ass 4 8 dB

1) 2 lager 12,5 mm Norgips gipsskiva
2) Förstärkningsskena med 		
polyetenduk.
3) Reglarna avslutas i aktuellt 		
avstånd från skenans botten,
max 25 mm.
4) Skivbeklädnaden ska överlappa
skivorna i toppen med minst
20 mm. De fästes endast till 		
reglarna och det måste vara
minst 20 mm avstånd till taket.
A max. 20 mm. B minst 20 mm.

1

2
4
5

3

1) Förstärkningsskena med 		
polyetenduk.
2) Tätning vid ljudkrav.
3) Skivor i kjol, fästes endast i skena,
inte i reglarna.
4) Regelavslutning med aktuellt
avstånd från skenbotten, max
40 mm.
5) Skivorna fästes endast till
reglarna, minst 40 mm. Från 		
takskenans flänsar.
A max. 40 mm. B min. 20 mm.

Skivorna fästes endast i reglarna som
inte ska fästas i toppskenan.
X max 50 % av förstärkningsskenans
flänsbredd.

Detta är en generell rekommendation
och måste verifieras av en
brandkonsult.

FÖR MER INFORMATION,
SE PROJEK TERINGSBOK
ELLER NORGIPS . SE
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SKIVTYPER

SKIV T YPER
( Tabellen for t sät ter på nästa uppslag)
ULTRA BOARD

AQUAPANEL
INDOOR

NORGIPS PLAN

KORTPLANK

NORGIPS BRAND

NORGIPS HÅRD

LIGHTBOARD

*

TAK
VÄGGAR
VÄGGAR VÅTRUM
REHABILITERING
BÅGAR OCH BÖJDA FORMER
BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅL
GOLVKONSTRUKTIONER
VINDTÄTNING / VINDAVSTYVNING

= Lämplig

Försänkta långkanter

Räta kanter
4 försänkta kanter

Fals 45 grader
Avrundade kanter

SKIVTYPER

Robust & skruvfast
konstruktion

Våtrumskonstruktioner

Våtrumskonstruktioner

Undertakskonstruktioner

ULTRABOARD ®

AQUAPANEL INDOOR ®

AQUAPANEL OUTDOOR ®

NORGIPS PLAN ®

Skruvfast gipsskiva

Cementbaserad våtrumsskiva

Cementbaserad utomhusskiva

• Säkrar ett skruvfast under
lag i väggkonstruktionen
• Lämplig för både 1 och
2-lags konstruktioner
• Konstruktionen har mycket
goda brand- och ljudegen
skaper
• Försänkta långsidor

•
•
•
•

Specialskiva för våtrum
Perfekt som kakelunderlag
Oorganisk
Skärs och knäcks som
en gipsskiva
• Försänkta långsidor
• Kan böjas i torrt tillstånd
• Perfekt som underlag för puts

• Alternativ till mursten 		
och murblock
• Väder- och vattenbeständig
• Stark, robust, slagfast 		
och icke brännbar
• Kan böjas i torrt tillstånd
• Perfekt som underlag för puts

Takskiva
• För ett perfekt tak utan
synliga skarvar
• Skivan har utvecklats för
att förenkla spacklingen
av större takytor
• Spackelkant på alla
4 sidor

Undertakskonstruktioner

Brandskyddskonstruktioner

Slagtåliga
konstruktioner

Extra lätta
konstruktioner

KORTPLANK®

NORGIPS BRAND ®

NORGIPS HÅRD ®

LIGHTBOARD ®

Takskiva

Extra brandskyddande

Extra robust gipsskiva

En lättare gipsskiva

• Takskiva i användarvänligt format
• 45 grader maskinskuren
fals utan kartong på
alla fyra sidor
• Kan levereras med
räta kortsidor

• Specialskiva för brandskydd
• Brandisolering av bärande 		
stålkonstruktioner
• Används på väggar och tak
• Försänkta långsidor
* Lämplig för tak med brandkrav

• Extra hård glasfiberarmerad 		
gipskärna
• Extra stark specialkartong
• Hård yta, extra slagfasthet
• Försänkta långsidor

• En lekande lätt gipsskiva
• 25 % lägre vikt
• Gör monteringsarbetet
enkelt
• Försänkta långsidor
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SKIVTYPER

SKIV T YPER
SILENTBOARD

NORGIPS REHAB

SAFEBOARD

NORGIPS
STANDARD

HUMID BOARD

NORGIPS GOLV

NORGIPS X-9

TAK
VÄGGAR
VÄGGAR VÅTRUM
REHABILITERING
BÅGAR OCH BÖJDA FORMER
BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅL
GOLVKONSTRUKTIONER
VINDTÄTNING/VINDAVSTYVNING
= Lämplig

Försänkta långkanter

Räta kanter
4 försänkta kanter

Fals 45 grader
Avrundade kanter

SKIVTYPER

Extra ljuddämpande
konstruktioner

Renoveringsskivor

Röntgenavskärmning

Standardkonstruktioner

SILENTBOARD ®

REHAB ®

SAFEBOARD ®

NORGIPS STANDARD ®

För renovering

Röntgenavskärmande

Standardgipsskiva

• 6 mm tjock skiva för
renovering av 		
invändiga väggar/tak
• Glasfiberarmerad kärna
• Lämplig för böjda 		
konstruktioner
• Försänkta långsidor

• Safeboard ersätter
användning av blyskivor i
röntgenavskärmande väggar
• Ekonomiskt och effektivt
strålskydd
• Låg vikt i förhållande till
blyskivor
• Avrundade långsidor

• Invändig beklädnad
till vägg och tak
• Många användningsområden
• Enkel montering
• Försänkta långsidor

Våtrumskonstruktioner

Golvkonstruktioner

Ytterväggskonstruktioner

Ytterväggskonstruktioner

HUMIDBOARD ®

NORGIPS GOLV ®

UTVÄNDIG X-9 ®

Extra ljuddämpande
• Upp till 10 dB bättre ljud-		
reduktion jämfört med 		
traditionella gipsskiveväggar
• Aktuella användnings-		
områden: Hemmabio, 		
musiklokal och renovering
av våningsskiljare.
• Avrundade långsidor

Gipsskiva för våtrum
• Stabilt och säkert 		
underlag för våtrum
• Glasfiberarmerad och
impregnerad kärna för
minimal fuktupptagning
• Ytan har en vatten-		
avvisande syntetisk duk,
mögel- och svampresistent
• Försänkta långsidor

Extra hård skiva
• Underlagsskiva för mattor, 		
beläggningar, parkett och 		
liknande
• Stegljudsdämpande
• renovering av gamla golv
• Underlag för för klinker i torra rum
• Skivan har räta sidor

WEATHERBOARD 365 ®

Utvändig gipsskiva

Väderbeständig gipsskiva

• Vindavstyvande och vindtät
• Vattenavvisande yta.
Kan exponeras för 		
väder och vind i upp till
12 månader
• Röd kartong med räta
långsidor

• Utvändig gipsskiva med
syntetisk duk istället för
kartongbeklädd yta
• Räta långsidor
• Impregnerad kärna
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MONTAGE SKIVOR

VERTIK AL MONTERING E T T L AGER
MIN 10 0 MM

S KIVOR
LYF T S UPP
FR ÅN G OLV

S30 0 MM
S20 0 MM

MONTAGE SKIVOR

VERTIK AL MONTERING , ET T L AGER
Skarv på kortkanter förskjuts och understöttas.
METOD
MONTAGE

Vertikal montering

STORLEK SKIVOR

Skivor ska vara 10-15 mm mindre än vägghöjd

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

MONTERINGSRIKTNING

Gips monteras i riktning mot regelöppning

INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm på mittreglar

UNDERSTÖTTNING

Kortkant ska understöttas

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn ska spacklas med pappersremsa

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE SKIVOR

VERTIK AL MONTERING T VÅ L AG ELLER MER

MINS T 1 50 MM

S30 0 MM

S20 0 MM

MONTAGE SKIVOR

VERTIK AL MONTERING , T VÅ L AGER ELLER MER
Långkanter understöttas och skarvar förskjuts när flera lager monteras.
METOD
MONTAGE

Vertikal montering

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts minst 150 mm på andra lag

STORLEK SKIVOR

Skivor ska vara 10-15 mm mindre än vägghöjd

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

INFÄSTNING INRE LAG

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm på mittreglar vid brandkrav

INFÄSTNING YTTRE LAG

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm på mittreglar

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE SKIVOR

HORISONTELL MONTERING E T T L AG ELLER MER

S TÅLBAND
( T-KORTLING)

S30 0 MM

S20 0 MM

MONTAGE SKIVOR

HORISONTELL MONTERING , ET T L AG ELLER MER
Långkanter och kortkanter understöttas vid montage av 1 lager. Skarvar förskjuts vid
montering av flera lager.
METOD
MONTAGE

Horisontell montering

FORSKJUTNING

Skarvar förskjuts minst 150 mm vid flera lager skivor

STORLEK SKIVOR

Skivor ska vara 10-15 mm mindre än vägghöjd

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

MONTERINGSRIKTNING

Gips monteras i riktning mot regelöppning

INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm längs reglar inne på skivan

HORISONTELL SKARV

Använd T-kortling eller stålband på horisontell skarv vid ett lag skivor

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE SKIVOR

ULTR ABOARD E T T L AG ELLER MER
MIN 10 0 MM

S KIVOR
LYF T S UPP
FR ÅN G OLV

S30 0 MM
S20 0 MM

MONTAGE SKIVOR

ULTR ABOARD ®
Ultraboard är en skruvfast gipsskiva som är väldigt bra lämpad att ersätta träbaserade skivor i konstruktioner.
Ultraboard har goda ljud- och brandegenskaper.
METOD
MONTAGE

Vertikalt eller horisontalt på regelverk.

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts minst 150 mm på andra lag.

STORLEK SKIVOR

Skivor ska vara 10-15 mm mindre än vägghöjd

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

INFÄSTNING

Skruvas med Ultraboard-skruv. Rekommenderad hastighet på maskin: 400-4500 rpm.

AVSTÅND INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm på mittreglar

UNDERSTÖTTNING

Kortkant ska vara understöttad. Vid horisontal montering ska långkant understöttas.

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn ska spacklas med pappersremsa

NEDBÖJNING

Se informationskapitel om teleskoplösningar

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

ULTRABOARD-SKRUVEN

UPPFYLLA BRANDKRAV

Skruv med borrspets som ger ett optimalt skruvresultat vid montage av Ultraboard
eller andra hårda gipsskivor. Skruven har hybridgängor och kan användas på stål
med godstjocklek upp till 2mm, samt till trä.

31

32

MONTAGE SKIVOR

VERTIK AL MONTERING PÅ AKUS TIKPROFIL

M A X S 40 0 MM

S20 0 MM

MONTAGE SKIVOR

AKUSTIKPROFIL PÅ STÅL- ELLER TR ÄREGL AR , VÄGG
Monteringen av profil måste göras i enlighet med vägledning för att uppnå önskad ljudisolerande effekt.
METOD
MONTAGE AKUSTIKPROFIL

Horisontellt på vägg

INFÄSTNING PROFIL PÅ REGLAR

Max s400 mm

INFÄSTNING AV PROFIL

Fästes med lämplig skruv i profilens hål

SKARVNING AV PROFIL

Skarvning sker alltid på reglarna med profilerna kant i kant. Profilerna ska inte överlappas

PROFIL NÄRMAST GOLV

Fästes i bottenskena

SKIVMONTERING

Vertikal montage

STORLEK SKIVOR

Skivor ska vara 10-15 mm mindre än vägghöjd

INFÄSTNING GIPS

Max s200 mm horisontellt

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

GOLVLIST

Eventuell golvlist bör limmas till gipsskivan

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE SKIVOR

MONTAGE MED LIM E T T L AG ELLER MER

MONTAGE SKIVOR

LIMNING AV GIPSSKIVOR , VÄGG
Gipsskivor limmas med Norgips GSL600 montagelim.
Alla gipsskivor är lämpliga för limning i detta system på vägg.
METOD
MONTAGE

Vertikal montering, horisontell montering

APPLICERING AV LIM

Vid skivskarvar ska lim appliceras ”vågigt” på reglar

LIMNING TEMPERATUR

Det rekommenderas att applicera vid minst +10 °C

MONTERINGSRIKTNING

Gips monteras i riktning mot regelöppning

INFÄSTNING

Fäst med 12 skruvar per skiva (skivhöjd 2500 mm)

INFÄSTNING I TOPP- OCH
BOTTENSKENA

Ja

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

APPLICERING LIM 2:A LAG

Limsträngar läggs utanför skivans försänkning

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts på andra lag

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar och invändiga hörn på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTAGE SKIVOR

LISTFRI SMYG E T T L AG SMYG GIPS

N ORG IP S S TANDARD 9 -SMYG

H ÖRNS K YD D

L-50 VINKEL

MONTAGE SKIVOR

FÖNSTER-/DÖRRSMYG MED GIPS
En 9 mm gipsskiva som passar i spåret till fönstret/dörrar för en listfri lösning.
METOD
MONTAGE L50 VINKEL

Montera L50 så den ligger jämt med underkant av spår i fönster

INFÄSTNING L50 VINKEL

Skruva L50 i underlag med lämplig skruv

MONTAGE GIPSSKIVA

För in gipsskiva i spåret och skruva fast i L50

YTTERHÖRN GIPS

Montera hörnskydd i utvändigt gipshörn

SPACKLING

Hörnskydd spacklas in

UNDERSTÖD

Vid större smygar kan ytterligare understöd läggas in för att ge ett styvt underlag

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SAFEBOARD T VÅ L AG ELLER MER

MIN 1 50 MM

S20 0 MM

S30 0 MM

STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SAFEBOARD
Safeboard ersätter användning av blyskivor i väggar med krav på strålningsskydd.
Skivorna är 625 x 1800 mm och monteras liggande tvärs över reglar.
METOD
MONTAGE

Horisontell montering

RIKTNING

Gips monteras i riktning mot regelöppning

INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm längs reglar inne på skivan med standard gipsskruv

STRÅLSKYDD INSTALLATIONER

Använd blykappa vid installationer i vägg

ELANLÄGG

Öppet elanlägg rekommenderas

ANSLUTANDE KONSTRUKTIONER

Mot alla angränsande väggar/konstruktioner ska det tätas med Safeboard-spackel

SPACKLING

Skarvar på alla lager måste spacklas med Safeboard-spackel

YTA

Utöver Safeboard bör annan gipsskiva användas till yttre lag för en fin yta

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

1 mm bly = 2 lag Safeboard
2 mm bly = 4 lag Safeboard

UPPFYLLA BRANDKRAV

För me r inform ation , se proje k te ringsb ok e lle r norgips . se
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STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SYSTEM 1 MM BLY VÄGG AR MED S TÅLREGL AR
2.1
ANSLUTNING MOT TAK

2 .2
ANSLUTNING BETONGGOLV

2.3
ANSLUTNING BE TONGVÄG G

1
1

3

2

1

1

2

3

2.4
ANSLUTNING GIPSSKIVEVÄGG

2

3

2
3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

2.5
UPPBYG G NAD 90 ° HÖRN

2 .6
S TR ÅL SK YDD E LBOX

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

2 .7
DE TAL J VID DÖRR

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

S TR ÅL SK YDDSK APPA FÖR
E LBOX AR

1
3

2

3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

2

1

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S k yd d s ka p p a fö r e l b ox

2

1

3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) B ly inf at t a d s p e ci a l ka rm

L: 3 8 0 m m
D: 4 8 m m

Fä s te s m e d 6 s t
g ip s s kr u v G /R 2 5

STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SYSTEM 2 MM BLY VÄGG AR MED S TÅLREGL AR
4. 1
ANSLUTNING MOT TAK

4.2
ANSLUTNING BETONGGOLV

4. 3
ANSLUTNING BE TONGVÄG G

1

4.4
ANSLUTNING GIPSSKIVEVÄGG

2
1

1

3

3

2

3

1

2

2
3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

4. 5
UPPBYG G NAD 90 ° HÖRN

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

4.6
SK YDD E LBOX

4.7
DE TAL J VID DÖRR

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

4. 8
ALT. SK YDD E LBOX

1
3

2

3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S afe b o a rd s p a cke l

2

1

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) S k yd d s ka p p a fö r fö r e l b ox

2

1

3

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) B ly inf at t a d s p e ci a l ka rm

3

2

1

1 ) N o rg ip s S afe b o a rd
2) N o rg ip s St a n d a rd e lle r
H å rd ti ll y t te r s t a l a g
3) L 50 v in ke l
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STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SAFEBOARD SPACKLING

STRÅLSKYDD MED SAFEBOARD

SPACKLING AV SAFEBOARD
Norgips Safeboardspackel är en gipsbaserad spackelmassa i pulverform med mineraliska tillsatsämnen.
Spacklet är strålskyddande och gulfärgat.
METOD
PAPPERSREMSA

Spacklas utan pappersremsa

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Ca. 2 liter vatten till 5 kg Safeboard-spackel

UNDERLAG

Måste vara torrt, rent och dammfritt. Skurna kanter dammbinds

LUFTFUKTIGHET

Spackling av Safeboard ska ske efter eventuell flytspackling

RUMSTEMPERATUR

Ska inte vara under +10 °C

SPACKLING

Skarvar ska spacklas med Norgips Safeboardspackel på alla Safeboard lager

ANSLUTANDE KONSTRUKTIONER

Övergångar mot väggar/konstruktioner ska spacklas med Safeboard-spackel

YTA

Utöver Safeboard bör annan gipsskiva användas till yttre lag för en fin yta

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK
Detta avsnitt handlar först och främst om olika underlagskonstruktioner, men du hittar
också viktig information om själva monteringen av skivorna. Information om detaljer
och andra projekteringsförhållanden finns i projekteringsvägledningen.

UNDERL AGET
Underlaget för skivorna kan utföras
av stålprofiler eller trä. Generellt
rekommenderas att stålprofiler
används. Det rekommenderas
att skivorna monteras tvärs över
stålprofilerna/träläkt. Om två lag ska
monteras gäller detta särskilt det sista
laget. Planera om möjligt montaget
så att kortkanterna löper vinkelrätt
mot de största fönstren. Säkerställ att
skivskarvar inte kommer i flukt med
större öppningar, eller utvändiga hörn.

MONTAGE AV SKIVOR
Påbörja monteringsarbetet mitt i taket
och arbeta ut mot sidorna. Montera
skivorna efter ett snörrätt streck eller
laser, så att skivorna monteras i vinkel
på läkterna.

EI60 INNERTAK
Norgips Brandskiva används där det är
högre brandkrav än EI 30. Avståndet
för nedläktning är alltid max s400
mm. Til nedsänkt Flex-1 innertak, EI
60, ska två lag brandskivor användas.

EI30 INNERTAK
Två lag Norgips Standard används
där det är ett brandkrav på EI 30.
Avståndet för nedläktning är alltid
max s400 mm.

T VÄR- ELLER L ÄNGSG ÅENDE
MONTAGE
Det är ljusinfallet i rummet som
avgör om det ska vara tvär- eller
längsgående montering. Detta ger
då s-avstånd på stålprofil eller läkt.
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK DIREK T PÅ SEKUNDÄRPROFIL
MINS T 20 0 MM ÖVERL APPNING

M A X S 40 0 MM

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK DIREK T PÅ SEKUNDÄRPROFIL
Den bakomliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan bestå av balkar, betong eller befintligt innertak.
METOD
AVSTÅND INFÄSTNING I UNDERLAG

Sekundärprofil fästs i underlaget med 2 stycken fästen per s600 mm.

AVSTÅND PROFIL VID TVÄRGÅENDE
MONTERING AV SKIVOR

Max s400 mm.

AVSTÅND PROFIL VID LÄNGSGÅENDE
MONTERING AV SKIVOR

Max s300 mm.

SKARVNING AV SEKUNDÄRPROFILER
MELLAN BJÄLKLAGSPROFILER

Måste utföras med en minsta längd på 200 mm

MONTAGE MOT VÄGG

Vid brandkrav ska sekundärprofil monteras helt in mot vägg. Väggskena ska användas

PROFIL MOT VÄGG UTAN BRANDKRAV

Är avstånd på sekundärprofil s300 mm eller mindre så bortfaller behov för väggskena

ANVÄNDNING AV SEKUNDÄRPROFIL
TILLSAMMANS MED LJUDBYGEL

Byglar skruvas, skjuts eller boltas var s1200 mm mot underlaget.

FÄSTE BYGEL TILL SEKUNDÄRPROFIL

Sekundärprofil knäpps fast i bygel och fästs med 2 stycken skruvar.

LJUDBYGEL

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

MONTAGE MED L JUDBYGEL L JUDBYGEL (LB1 , LB2)

S1 20 0MM

S6 0 0 MM

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

MONTERING MED L JUDBYGEL (LB 1 , LB 2)
Den bakomliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan bestå av balkar,
betong eller befintligt innertak. Endast till tvärmontage av gipsskivor.
METOD
INFÄSTNING LJUDBYGEL

Monteras s1200 mm på bjälke

ANLÄGGNINGSYTA

Minst 45 x 45 mm

AVSTÅND LÄKT

S600 mm

MONTAGE MOT VÄGG

Läkt ska monteras helt in till vägg

ANTAL SKIVLAGER VID MONTAGE MED LJUDBYGEL

2 skivlag rekommenderas

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK FRISPÄNNANDE PÅ S TÅLPROFILER

0

0

0

M

M

T-KORTLING

S2

50

M A X S 40 0 MM

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

FRISPÄNNANDE PÅ STÅLPROFILER
Till frispännande innertak används vanliga profiler i godstjocklek 0,5 mm eller förstärkningsprofiler med godstjocklek 1,2 mm.
METOD
INFÄSTNING SKENA

Skena fästs på väggar och eventuella pelare

AVSTÅND REGLAR VID TVÄRGÅENDE MONTAGE AV SKIVOR

Max s400 mm

AVSTÅND REGLAR VID LÄNGSGÅENDE MONTAGE AV SKIVOR

Max s300 mm

FÄSTE AV REGLAR TILL SKENA

Reglar fästs till väggskenans övre och nedre fläns med lämplig skruv

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

MA X SPÄNNVIDD
SKENA

REGEL

ETT LAG GIPS

TVÅ LAG GIPS

U 70/42

C 70

3300 mm

2900 mm

U 95/43

C 95

3800 mm

3300 mm

U 120/43

C 120

4300 mm

3700 mm

UF 70/60*

CF 95**

4600 mm

4200 mm

UF 95/60*

CF 95**

5500 mm

4900 mm

UF 120/60*

CF 120**

6200 mm

5700 mm

Värdena är vägledande och baserade på en nedböjning < 1/500 av spännvidden.
* Förstärkningsskena (UF) ** Förstärkningsreglar (CF)

För fle ra detalje r, se norgips . se
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK FLE X-1

M A X S10 0 0 MM

S9 0 0 MM

M A X S 40 0 MM

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

MONTAGE AV FLEX-1 INNERTAKSSYSTEM
METOD
MONTAGE HÄNGARE

Max s1000 mm

KANTPROFIL

Monteras i nivå med bärprofil

MONTAGE BÄRPROFILER

S900 mm

MONTAGE TVÄRGÅENDE PROFILER

Max s400 mm

KAPNING TVÄRPROFIL

Kapas ned till 835 mm
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

UNDERLAGSAVSTÅND OCH EGENVIKT FLEX (MM)
SKIVBREDD

ANTAL
SKIVLAG

a

b

c

EGENVIKT

MELLAN UPPHÄNGNING

MELLAN BÄRPROFILER

MELLAN TVÄRPROFILER

INKL. UNDERLAG

1

1000

900

400/300*

13 kg/m 2

2

650

900

400

22 kg/m 2

900

*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontering längs tvärprofilerna.

För fle r detalje r, se norgips . se
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INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

INNERTAK FLE X-2

M A X S9 0 0 MM

M A X S10 0 0 MM

M A X S 40 0 MM

INNERTAK, MONTAGE UNDERLAGSKONSTRUKTION

MONTAGE AV FLEX-2 INNERTAKSSYSTEM
METOD
MONTAGE UPPHÄNGNING

Max s900 mm

MONTAGE PRIMÄRPROFIL

Max s1000 mm

KANTPROFIL

Monteras i nivå med sekundärprofil

MONTAGE SEKUNDÄRPROFIL

Max s400 mm

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

UNDERLAGSAVSTÅND OCH EGENVIKT FLEX (MM)
SKIVBREDD

ANTAL
SKIVLAG

a

b

c

EGENVIKT INKL.

MELLAN UPPHÄNGNING

MELLAN PRIMÄRPROFIL

MELLAN SEKUNDÄRPROFIL

UNDERLAG

1

900

1000

400/300*

13 kg/m 2

2

750

1000

400/300*

22 kg/m 2

900

*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontering längs sekundärprofilerna.

För fle r detalje r, se norgips . se
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INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

SKIVMONTAGE I INNERTAK
I tak bör skivorna monteras tvärs över läkten. Ljusinfallet bestämmer montageriktning.
Kanterna läggs tätt intill varandra, kortkanterna avfasas.
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INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

PÅ TR Ä ELLER STÅLPROFIL

E T T L AG T VÄRS ÖVER L ÄK T

M A X S 40 0 MM

S20 0 MM

S30 0 MM

INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

SKIVMONTAGE T VÄRS ÖVER STÅL / TR Ä , ET T L AG
Den bakomliggande konstruktionen måste vara fast och solid.
Den kan bestå av stålprofiler eller träläkt.
METOD
MONTAGE

Tvärgående montage med understödd kortkant

INFÄSTNING

Skruv

AVSTÅND INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm inne på skivan

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT.

SPACKLING

Alla skivskarvar ska spacklas med pappersremsa

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

PÅ TR Ä ELLER STÅLPROFIL

T VÅ L AG PÅ T VÄRS ÖVER L ÄK T

S20 0 MM

S30 0 MM
MIN 1 50 MM

INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

SKIVMONTAGE T VÄRS ÖVER STÅL / TR Ä , T VÅ L AG
Den bakomliggande konstruktionen måste vara fast och solid.
Den kan bestå av stålprofiler eller träläkt.
METOD
MONTAGE

Två lag tvärs över eller sista laget tvärmonterat med understödd kortkant

INFÄSTNING

Skruv

AVSTÅND INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm inne på skivan

FÖRSKJUTNING

Kortkanter förskjuts en läkt, långkanter min. 150 mm

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

PÅ TR Ä ELLER STÅLPROFIL

E T T ELLER T VÅ L AG PÅ L ÄNGDEN

M A X S30 0 MM

S20 0 MM

S30 0 MM

INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

SKIVMONTAGE L ÄNGS MED STÅL / TR Ä
Den bakomliggande konstruktionen måste vara fast och solid.
Den kan bestå av stålprofiler eller träläkt.

METOD
MONTAGE

Längsgående montage

INFÄSTNING

Skruv

AVSTÅND INFÄSTNING

Fullskruvas s200 mm längs kanter och s300 mm inne på skivan

FÖRSKJUTNING

Långkanter förskjuts en läkt, kortkanter förskjuts minst 150 mm vid montage av flera lag

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

BRANDKONSTRUKTION

Alltid 2 skivlager

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

PÅ AKUSTISK PROFIL

E T T ELLER T VÅ L AG PÅ T VÄRS ÖVER PROFIL

MAX

S400

MM

INNERTAK, MONTAGE SKIVOR

MONTERING AV AKUSTISK PROFIL I INNERTAK
Akustikprofilen har utvecklats för att ge goda ljudisolerande egenskaper. För mer detaljer se Norgips.se
METOD
MONTAGE

Max s400 mm

INFÄSTNING

Fästes med avsedd skruv i profilen

SKARVNING AV PROFILER

Skarvning av profil sker alltid på underlag med profilerna kant i kant. Profilerna ska inte överlappas

MONTAGE SKIVOR

Tvärmonterad

INFÄSTNING SKIVOR

Fullskruvas s200 mm längs kortkanter och s300 mm på mitten av skivan

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts 150 mm vid montering av flera lag

FOGNING

Mot alla angränsande vägg-/takkonstruktioner ska det fogas 6-10 mm, alternativt tätas med UNIFLOTT

SPACKLING

Alla skivskarvar på yttre lag ska spacklas med pappersremsa

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VINDTÄTNING

VINDTÄTNING

VINDTÄTNING
Norgips har två skivor för vindtätning, NORGIPS UTVÄNDIG-X9 och NORGIPS
WEATHERBOARD 365. Båda dessa skivorna är godkända i brandklassade konstruktioner.
NORGIPS UT VÄNDIG -X9
Skivan består av en impregnerad
gipskärna som skyddas på fram och
baksidan av kartong. På röda sidan av
skivan är kartongen impregnerad med
ett naturligt konseveringsmedel, som
gör ytan vattenavvisande. Skivan har
raka långsidor.
WE ATHERBOARD 365
Skivan består av en impregnerad
gipskärna som skyddas på fram
och baksidan av vattenavvisande
glasfiberduk. Den syntetiska duken
er fastbunden med skivans kärna,
överlappad samt limmad mot
varandra på skivans baksida. Skivan
möglar inte och kan inte biologiskt
brytas ner.

L AGRING OCH ANVÄNDNING
Skivorna bör lagras under tak, på ett
plant underlag, och skyddas mot fukt
och mekaniska påfrestningar. Efter
montaget bör bygget stängas så fort
som möjligt, beroende på rådande
väder och säsong. Skivorna kan stå
exponerat för fuktighet i 12 månader
beroende på väderförhållanden och
geografi. Detta förutsätter korrekt
montage och tätning av alla öppna
kanter med profiler eller tejp.
Underklädning ska upprätthålla vindtätningen, så det är därför viktigt att
montaget utförs ordentligt och med
rätt fästmaterial.

EX TR A SÄKRING MOT FUK T
I specielt utsatta områden eller om
fasadklädningen inte är tillräckligt tät
mot vatten, kan det vissa gånger vara
klokt med en vindspärrduk som extra
säkring. Då är det två viktiga krav som
måste uppfyllas.
•

Vindspärrduken måste vara minst
lika diffusionsöppen som skivan
(Sd 0,078 m).

•

Man måste vara extra uppmärksam
på att det inte kommer in vatten
mellan folie och skivan, varken
under montage eller
användningsfasen.

Se Teknisk godkänning och norgips.se
för mer info
.
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VINDTÄTNING

VINDTÄTNING UT VÄNDIG-X9

U-PROFIL ,
VID FO G NING AV FÖNS TER
V T-H PROFIL

S20 0 MM

S30 0 MM

V T-U PROFIL

T-KORTLING

VINDTÄTNING

MONTERING UT VÄNDIG -X9
Monteras horisontalt eller vertikalt på ytterväggsregel. Alla skarvar ska vara understöttade av regel,
VT-Profiler alternativt T-Kortling med vindtejp.
METOD
AVSTÅND REGELVERK

Max s600 mm

MATERIAL REGELVERK

Stål eller trä

FÄSTMATERIAL KLASS

Använd lämpligt korrosionsklassat fästmaterial

FÄSTMATERIAL SKRUV

Norgipsskruv U25 HL BOR (Stål), U25 HL B (Trä)

FÄSTMATERIAL VID HANDSPIKNING

2,5 x 3,5 Skifferspik

FÄSTMATERIAL VID MASKINSPIKNING

Lämplig spik

INFÄSTNING MED SKRUV

Max s200 mm längst kanter, max s300 mm inne på skivan

INFÄSTNING MED SPIK

Max s100 mm längs kanter, max s200 mm inne på skivan

SKARVAR

Alla skivskarvar ska vara understöttade

HORISONTAL SKARV

Använd VT-H profil, alternativt T-Kortling med vindtejp

VERTIKAL SKARV

Använd VT-V profil om understöttning av regel inte är möjlig, alternativt T-Kortling med vindtejp

SKARVNING MED PROFILER

Alla profiler ska vara understöttade av regel eller skena

AVSTÅND ANDRA BYGGNINGSDELAR

Använd U-Profil, eller håll upp skivan 10-20 mm och använd tejp runt kanten

AVSLUT ÖPPNING

Skuren gips mot öppning tejpas. Om dörr/fönster ska fogas, använd U-profil

SPECIELLA KRAV TILL VINDTÄTNING

Se Teknisk Godkänning eller kontakta Teknisk Avdelning om det föreligger speciella krav

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VINDTÄTNING

VINDTÄTNING WE ATHERBOARD 365

U-PROFIL ,
VID FO G NING AV FÖNS TER
V T-H PROFIL

S20 0 MM

S30 0 MM

V T-U PROFIL

T-KORTLING

VINDTÄTNING

MONTERING WE ATHERBOARD 365
Monteras horisontalt eller vertikalt på ytterväggsregel. Alla skarvar ska vara understöttade av regel,
VT-Profiler alternativt T-Kortling med vindtejp.
METOD
AVSTÅND REGELVERK

Max s600 mm

MATERIAL REGELVERK

Stål eller trä

FÄSTMATERIAL KLASS

Använd lämpligt korrosionsklassat fästmaterial

FÄSTMATERIAL SKRUV

Norgipsskruv U25 HL BOR (Stål), U25 HL B (Trä)

FÄSTMATERIAL VID HANDSPIKNING

2,5 x 3,5 Skifferspik

FÄSTMATERIAL VID MASKINSPIKNING

Lämplig spik

INFÄSTNING MED SKRUV

Max s200 mm längst kanter, max s300 mm inne på skivan

INFÄSTNING MED SPIK

Max s100 mm längs kanter, max s200 mm inne på skivan

SKARVAR

Alla skivskarvar ska vara understöttade

HORISONTAL SKARV

Använd VT-H profil, alternativt T-Kortling med vindtejp

VERTIKAL SKARV

Använd VT-V profil om understöttning av regel inte är möjlig, alternativt T-Kortling med vindtejp

SKARVNING MED PROFILER

Alla profiler ska vara understöttade av regel eller skena

AVSTÅND ANDRA BYGGNINGSDELAR

Använd U-Profil, eller håll upp skivan 10-20 mm och använd tejp runt kanten

AVSLUT ÖPPNING

Skuren gips mot öppning tejpas. Om dörr/fönster ska fogas, använd U-profil

SPECIELLA KRAV TILL VINDTÄTNING

Se Teknisk Godkänning eller kontakta Teknisk Avdelning om det föreligger speciella krav

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VINDTÄTNING

VINDTÄTNING TEJPNING AV UT VÄNDIG-X9

TE JPNING VERTIK AL O CH
H ORISONTELL S K ARV

VINDTÄTNING

TEJPNING
Norgips vindtät tejp används till tätning av skivskarvar, samt tätning av genomföringar
och anslutningar mot t.ex. dörrar och fönster.
METOD
UNDERLAG

Ska vare rent, tort och fritt från smuts innan montering av tejp

TEJP

Norgips Vindtät tejp

HELA VERTIKALA SKARVAR

Tejpas först

HORISONTALA SKARVAR

Växlade överlappande skarvar (Se detaljbild på sidan före)

ÖVERLAPPNING AV TEJP

15mm överlappning av tejp

VID ANVÄNDNING AV T-KORTLING

Alla skarvar med T-kortling ska tejpas med Norgips Vindtät tejp

VID ANVÄNDNING AV VT-H
OCH VT-V PROFIL

Skarvar med VT-profiler behöver inte tejp

TEJPNING AV RÖRGENOMFÖRINGAR 1

Korta bitar Norgips vara tejp, som överlappande fästs halvt på rör och halvt på skivan

TEJPNING AV RÖRGENOMFÖRINGAR 2

Börja vid underkant av rör och fortsätt därefter upp på bägge sidor. Fullför med tejp i överkant av röret

UTVÄNDIGA DETALJER
ÖVER ÖPPNINGAR

Tätas mot skivorna med Norgips Vindtät tejp

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VINDTÄTNING

VINDTÄTNING TEJPNING WE ATHERBOARD 365

TE JPNING VERTIK AL O CH
H ORISONTELL S K ARV

VINDTÄTNING

TEJPNING
Norgips vindtät tejp används till tätning av skivskarvar, samt tätning av genomföringar
och anslutningar mot t.ex. dörrar och fönster.
METOD
UNDERLAG

Ska vare rent, tort och fritt från smuts innan montering av tejp

TEJP

Norgips Vindtät tejp

HELA VERTIKALA SKARVAR

Tejpas först

HORISONTALA SKARVAR

Växlade överlappande skarvar (Se detaljbild på sidan före)

ÖVERLAPPNING AV TEJP

15mm överlappning av tejp

VID ANVÄNDNING AV T-KORTLING

Alla skarvar med T-kortling ska tejpas med Norgips Vindtät tejp

VID ANVÄNDNING AV VT-H
OCH VT-V PROFIL

Skarvar med VT-profiler behöver inte tejp

TEJPNING AV RÖRGENOMFÖRINGAR 1

Korta bitar Norgips vara tejp, som överlappande fästs halvt på rör och halvt på skivan

TEJPNING AV RÖRGENOMFÖRINGAR 2

Börja vid underkant av rör och fortsätt därefter upp på bägge sidor. Fullför med tejp i överkant av röret

UTVÄNDIGA DETALJER
ÖVER ÖPPNINGAR

Tätas mot skivorna med Norgips Vindtät tejp

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

75

76

GOLV

GOLV

GOLV
Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, mattor, klinker eller annan
beläggning. Här beskriver vi de viktigaste konstruktionerna. Kontakta Norgips
Byggtekniska avdelning vid behov för andra lösningar som inte är beskrivet här,
och följ alltid producenten av golvets rekommendation på konstruktioner.
HANTERING AV SKIVOR
Golvskivorna levereras alltid på pall
från Norgips. Detta för att det är
viktigt att skivorna är helt plana, raka
och inte deformerade. Var därför
noggrann om skivorna ska lastas om
och se till att de fort blir placerade på
ett helt plant underlag. Blir lagring
utomhus nödvändigt så ska skivorna
täckas så de inte utsätts för nederbörd
eller vattenstänk.

K APNING
Golvskivorna har raka kanter för att
säkra at de kan monteras tätt mot
varandra. Vid kapning bör det användas
en fintandad såg, så kapade kanter
blir helt raka.
EFTER ATT SKIVAN ÄR MONTERAD
Ska det läggas tunna belägg direkt
på skivorna måste det skruv- och
skarvspacklas med golvspackelmassa.
Spacklade områden måste slipas och
damm avlägsnas innan belägget kan
limmas på skivorna.

Var uppmärksam på att det är väldigt
lätt att se skivskarvar genom tunna
beläggningar. Under parkett eller
mattor så är det bara nödvändigt att
spackla eventuella jack eller sår
i skivorna. Ska det limmas kakel eller
klinker på golvskivorna så bör skivorna
primas med ägnad primer över hela
ytan. Detta för att undgå snabb
uttorkning av kakellimmet och att
säkra god vidhäftning.
Se Teknisk godkänning och norgips.se
för mer info

OBS! på flytande golv ska det inte användas flytspackling eller avrättningsmassa. Detta kan skapa spänningar och ojämn yta.
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GOLV

GOLV

1 L AG SKRUVAT I UNDERL AG

S20 0 MM

MIN 60 0 MM

S PACKLING VID T UNNA
BEL ÄG G NING AR O CH M AT TOR

GOLV

PÅ UNDERL AG AV TR Ä
Detta är en lösning för att rätta av och renovera slitna trägolv. NORGIPS GOLV ska alltid
användas i denna konstruktion. Vid tunna beläggningar och mattor ska denna lösning väljas.
METOD
INNAN MONTAGE

Ta bort existerade belägg och lister

MINDRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Kan elimineras vid att lägga ett parkettunderlag eller liknande

STÖRRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Undergolv måste avjämnas

MONTERINGSRIKTNING GOLVGIPS

Monteras på tvärs av golvplank

FÖRSKJUTNING

Kortkanter förskjuts minst 600 mm

STORLEK SKIVREMSOR

Dela in golvet så att avslutande skivremsor aldrig blir smalare än 150 mm

INFÄSTNING

Använd Hårdgipsskuv

AVSTÅND INFÄSTNING

Max s200 mm längs skivkanter och inne på skivan

TUNN BELÄGGNING

Skivskarvar, skruvhål och eventuella sår i skivan ska spacklas

KRAV TILL LJUDREDUCERANDE KONSTRUKTION

Det bör fogas mot tillstötande konstruktioner

AVSTÅND FÄRDIGT GOLV TIL UNDERKANT DÖRR

Min 10 mm

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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GOLV

GOLV

1 L AG FLY TANDE PÅ FA S T UNDERL AG

LIMM A S KIVK ANTER

S KR APA BORT E X TR A LIM

MIN 30 0 MM

TRYCK IH OP S KIVOR

GOLV

FLY TANDE GOLV PÅ FA ST UNDERL AG , 1 L AG
Till flytande golv används 1 lag NORGIPS GOLV. Skivkanter limmas samman.
Endast ägnat till Parkett eller annat hårt golv.
METOD
INNAN MONTAGE

Ta bort existerade beläggning och lister

MINDRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Kan elimineras vid att lägga ett parkettunderlag eller liknande

STÖRRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Undergolv måste avjämnas

MONTAGE GOLVGIPS

Består underlaget av trägolv, så läggs golvgipsen på tvärs av detta

LIMNING

Använd lämpligt lim

FÖRSKJUTNING

Skivor limmas tätt samman, och kortkanter förskjuts minst 300 mm

STORLEK SKIVREMSOR

Dela in golvet så att avslutande skivremsor aldrig blir smalare än 150 mm

INFÄSTNING

Inte nödvändigt i denna konstruktion

AVJÄMNING UPPE PÅ FLYTANDE GOLV

Denna konstruktion är inte lämpad som underlag för flytspackling

KRAV TILL LJUDREDUCERANDE KONSTRUKTION

Det bör fogas mot tillstötande konstruktioner

AVSTÅND FÄRDIGT GOLV TILL UNDERKANT DÖRR

Min 10 mm

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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GOLV

GOLV

2 L AG FLY TANDE PÅ FA S T UNDERL AG

MIN 30 0 MM

GOLV

FLY TANDE GOLV PÅ FA ST UNDERL AG , 2 L AG
Till flytande golvkonstruktioner används två Norgipsskivor som limmas samman. Det första (nedersta) lagret kan
också utföras med NORGIPS STANDARD eller NORGIPS REHAB. Översta lag ska alltid vara NORGIPS GOLV.
METOD
INNAN MONTAGE

Ta bort existerade beläggning och lister

MINDRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Kan elimineras genom att lägga ett parkettunderlag eller liknande

STÖRRE OJÄMNHETER I EXISTERANDE GOLV

Undergolv måste avjämnas

FÖRSKJUTNING

Skivor läggs tätt samman, och kortkanter förskjuts minst 300 mm

MONTAGE UNDRE LAG

Består underlaget av trägolv, så läggs golvgipsen på tvärs av detta

MONTAGE ÖVRE LAG

Skivor läggs på tvärs av första lag och hellimmas med Aquapanel Floor Lim
eller motsvarande til första laget

LIMNING

Lim sprids ut med tandspackel, och skivorna trycks fast i limmet, så lagren får full
förbindelse med varandra

STORLEK SKIVREMSOR

Dela in golvet så att avslutande skivremsor aldrig blir smalare än 150 mm

INFÄSTNING

Inte nödvändigt i denna konstruktion

AVJÄMNING UPPE PÅ FLYTANDE GOLV

Denna konstruktion är inte lämpad som underlag för flytspackling

KRAV TILL LJUDREDUCERANDE KONSTRUKTION

Det bör fogas mot tillstötande konstruktioner

AVSTÅND FÄRDIGT GOLV TILL UNDERKANT DÖRR

Min 10 mm

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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GOLV

GOLV

2 L AG FLY TANDE PÅ S TEGL JUDSSKIVA

GOLV

FLY TENDE GOLV PÅ 2 L AG FLY TANDE PÅ STEGL JUDSSKIVA
Konstruktionen som ger den bästa ljudreduktionen, och samtidigt ger ett tillskott till
värmeisoleringen. Det ska alltid användas 2 lag med NORGIPS GOLV i denna konstruktion.

UPPFYLLA BRANDKRAV
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

METOD
OJÄMNHETER

Underlag måste vara plant och jämt. Ojämnt underlag avjämnas

GIPSSKIVA

Alltid 2 lag NORGIPS GOLV

STEGLJUDSSKIVA

Min 20 mm tjocklek. Typ och densitet måste dimensioneras

FÖRSKJUTNING

Kortkanter förskjuts minst 300 mm

MONTAGE UNDRE LAG

Monteras på tvärs av isolering

MONTAGE ÖVRE LAG

Skivor läggs på tvärs av första lager och hellimmas med Aquapanel Floor Lim eller
motsvarande till första laget

LIMNING

Lim sprids ut med tandspackel, och skivorna trycks fast i limet, så lagren får full
förbindelse med varandra

STORLEK SKIVREMSOR

Dela in golvet så att avslutande skivremsor aldrig blir smalare än 150 mm

INFÄSTNING

Skivor fästs i kantsyll

VID ANVÄNDNING AV ÅNGSPÄRR

Plast läggs med minst 150-200 mm överlapp, och förs upp bakom kantsyll till
golvskivans överkant

KRAV TILL LJUDREDUCERANDE KONSTRUKTION

Det bör fogas mot tillstötande konstruktioner

UNDERLAG FÖR KLINKER

Denna konstruktion är inte lämpad som underlag för keramiska plattor

AVJÄMNING UPPE PÅ FLYTANDE GOLV

Denna konstruktion är inte lämpad som underlag för flytspackling

AVSTÅND FÄRDIGT GOLV TILL UNDERKANT DÖRR

Min 10 mm
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SKYDD AV BÄRANDE STÅL

SKYDD AV BÄRANDE STÅL

BRANDSKYDD AV STÅLKONSTRUKTIONER
Inklädning av bjälkar och pelare i stål ska utföras för att skydda dessa mot brand,
samtidigt som skivorna döljer dessa på ett enkelt och effektivt sätt. Konstruktionen måste
då utföras enligt den aktuella godkänningen. För att resultatet ska kunna dokumenteras,
måste vägledning och ansvisningar som beskriver antal skivlag och skivtyp följas. Läs mer
om projektering runt detta på Norgips.se
SPECIELLA INKLÄDNINGSPROFILER
Till inklädning av H- och I-profiler
så används vinkelprofil L 50 och
balkbeslag PEDI. Vid inklädning av
Hålprofiler används hörnprofil PHL
25. Det ska alltid användas hörnbeslag
för att förstärka alla utvändiga hörn.

PEDI

SKIVTYPER
Det är aktuellt brandkrav brandkrav
som bestämmer vilken skivtyp som ska
användas, och det ska alltid användas
den skivtypen som är föreskrivet. Till
H- och I-profiler används antingen
Norgips Standardskiva eller Brandskiva.

Istället för Norgips Standard
kan Norgips Hård användas. Var
uppmärksam på att Norgips Hård
monteras med hårdgipsskruv. Till
hålprofiler används bara Norgips Brand.

PHL 25

L-50
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SKYDD AV BÄRANDE STÅL

INKL ÄDNING AV STÅL

HÅLPROFIL

T VÄRS TAG MONTER A S VAR S1 20 0
MM , O CH UND ER S KIVS K ARVAR VID
ENL AG S KONS TRUK TIONER

M A X S60 0 MM

M A X S1 20 0 MM
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S20 0 MM

SKYDD AV BÄRANDE STÅL

BR ANDSK YDD AV STÅLKONSTRUK TIONER , HÅLPROFIL
PHL-profiler ska användas. Vid enlagskonstruktioner ska skivskarvar understöttas.
METOD
INFÄSTNING PHL-PROFIL

Fästs per max 600 mm med skottspik eller skruvar

TVÄRSTAG

Monteras vid golv och tak, samt varje s1200 mm

UNDERSTÖTTNING AV SKARVAR VID 1 SKIVLAGER

Tvärstag monteras bakom alla skivskarvar

SKARVNING AV SKVOR

Alltid över tvärstag

AVSTÅND INFÄSTNING SKIVOR INRE LAG

Max s300 mm

AVSTÅND INFÄSTNING YTTRE LAG

Max s200 mm

MARGINALER PÅ INFÄSTNING

Skruvar ska alltid hållas in minst 10 mm från skivkanten

FÖRSKJUTNING SKIVLAGER

Vid flerlagskonstruktioner ska skivlager förskjutas min 300 mm

SKIVHÖRN

Skivor växlas på hörn vid flera skivlager

ARMERING HÖRN

Gipshörn armeras genom användning av hörnbeslag

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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SKYDD AV BÄRANDE STÅL

INKL ÄDNING AV STÅL

H-/I-PEL ARE

T VÄRS TAG MONTER A S VAR S1 20 0
MM , O CH UND ER S KIVS K ARVAR VID
ENL AG S KONS TRUK TIONER
M A X S6 0 0 MM
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S20 0 MM

SKYDD AV BÄRANDE STÅL

BR ANDSK YDD AV STÅLKONSTRUK TIONER , H-/I-PEL ARE
PEDI-balkbeslag och L50 vinkelprofil används. Vid enlagskonstruktion ska skivskarvar understöttas.
METOD
INFÄSTNING PEDI-BALKBESLAG

Monteras pr 600 mm på pelarens alla flänsar från golv till tak

INFÄSTNING L50-VINKELPROFIL

L50-profilen skruvas till balkbeslaget med stål-till-stål skruv

UNDERSTÖTTNING AV SKARVAR VID ETT SKIVLAG

Tvärstag av L50-profil monteras bakom alla skivskarvar

SKARVNING AV SKIVOR

Alltid över tvärstag

AVSTÅND INFÄSTNING SKIVOR INRE LAG

Max s300 mm

AVSTÅND INFÄSTNING YTTRE LAG

Max s200 mm

MARGINALER PÅ INFÄSTNING

Skruvar ska alltid hållas in minst 10 mm från skivkanten

SKIVHÖRN

Skivor växlas på hörn vid flera skivlager

ARMERING HÖRN

Gipshörn armeras genom användning av hörnbeslag

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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SKYDD AV BÄRANDE STÅL

INKL ÄDNING AV STÅL

H-/I-BALK

S20 0 MM

T VÄRS TAG MONTER A S
UND ER S KIVS K ARVAR VID
ENL AG S KONS TRUK TIONER

S6 0 0 MM

SKYDD AV BÄRANDE STÅL

BR ANDSK YDD AV STÅLKONSTRUK TIONER , H-/I-BALK
PEDI-balkbeslag och L50 vinkelprofil används. Vid enlagskonstruktion ska skivskarvar understöttas.
METOD
INFÄSTNING PEDI-BALKBESLAG

Monteras på max s600 mm på balkens nedre flänsar

INFÄSTNING L50-VINKELPROFIL

L50-profilen skjuts fast pr 400-600 mm på balkens övre fläns

INFÄSTNING L50-VINKELPROFIL PÅ BALKBESLAG

L50-profilen skruvas på balkbeslaget med stål-till-stål skruv

UNDERSTÖTTNING AV SKARVAR VID ETT SKIVLAG

Tvärstag av L50-profil monteras bakom alla skivskarvar

SKARVNING AV SKVOR

Alltid över tvärstag

AVSTÅND INFÄSTNING SKIVOR INRE LAG

Max s300 mm

AVSTÅND INFÄSTNING YTTRE LAG

Max s200 mm

MARGINALER PÅ INFÄSTNING

Skrivar ska alltid hållas in minst 10 mm från skivkanten

SKIVHÖRN

Skivor växlas på hörn vid flera skivlager

ARMERING HÖRN

Gipshörn armeras genom användning av hörnbeslag

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VÅTRUM

VÅTRUM
Ett vårum är ett rum där golv och väggar, helt eller delvis kan utsättas för återkommande
vattenbelastning. I toalett, tvättstuga eller rum med t.ex. varmvattenberedare räknas endast
golvet som våtrum.

REGELVERK OCH REGEL AVSTÅND
Regelverket dimensioneras i varje
konstruktion och utförs av stålprofiler
eller trä. Till regelverk i trä ska torra
träreglar i minimum C18 kvalitet
användas. Anlägget på regeln ska
vara minst 36 mm. Regelavstånd är
max s600 för två eller fler lager med
skivor, och s300 mm för ett lager.
Aquapanel Indoor kan monteras i ett
lager på s600 mm vid användning av
kakel/klinker. Regelavstånd reduceras
om det beräknas bli hög belastning
på väggen.

SPACKLING
Alla skivskarvar, hörn och vägganslutningar tejpas och spacklas
efter Norgips Spackelsystem. Se
kapitel om spackling.
SKIV T YPER
Norgips Humid Board rekommenderas
att användas i våtrum. Där belastning
på väggen blir hög rekommenderas
minst två lag skivor. Vid flerlagsmontage så ger horisontalmontering
av något av lagren en stadigare och
stabilare konstruktion. Vid montage

i ett lag så ska alla skivkanter vara
understödda, och det kan därför vara
nödvändigt med kortling. Norgips
levererar också cementbaserade
skivor, dessa lämpar sig väldigt bra
till våtrum. Se eget kapitel om
Aquapanel Indoor.
KORTLING FÖR FÄSTE AV
TUNGA INSTALL ATIONER
Det måste sättas in kortlingar i
regel-verket som fäste för tyngre
inredning. Installationer som blir
utsatt för rörlig belastning ska aldrig

VÅTRUM

fästas direkt i skivorna. Kommoder
och annan utrustning som blir
tungt belastat måste då ha kortling
i regelverk, som går från golv till
överkant av installation. Kortling
kan vara Universalbracket eller en
plywoodskiva som fälls in i regelverk
med KB12 kortlingsbeslag.
UNDERTAK
Alla Norgips skivor med tjocklek på
min 12,5 mm kan användas till
undertak i våtrum. Läkt ska vid tvärmontering monteras max s400. Det

rekommenderas ändå att reducera
s-avstånd på underlaget för att undgå
nerhäng. Detta gäller speciellt i
våtrum med risk för hög luftfuktighet.

betong och byggskivor för våtrum.
Se Norgips.se för fler detaljer på
dessa system.

Membran är inte nödvändigt i undertaket. Till ytbehandlig bör det väljas
en målarfärg som är för våtrum. Se
färgleverantörs rekommendationer.
NORGIPS VÅTRUMSSYSTEM
Norgips har 2 våtrumssystem. Ett
membransystem och ett foliesystem.
Bägge kan användas på underlag av
SE NORGIPS . SE FÖR MER INFO OCH DETAL JER
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VÅTRUM

VÅTRUM

NORGIPS FOLIESYS TEM

VÅTRUM

VÅTRUM , FOLIESYSTEM
Kan användas på betong och byggskivor för våtrum.
METOD
TEMPERATUR MONTAGE

Mellan +10 och +25 °C

UNDERLAG

Ska vara rent och torrt

PRIMER

Alla ytor ska primas

TÄTNING

Genomföringar, övergångar och hål ska tätas med tillhörande tätmassa

SKARVNING FOLIEDUK

Med överlappande skarv min. 50 mm, eller med Norgips tätningsband

HÖRN VÄGG

Folie överlappas min 50 mm, eller med tätningsband

GENOMFÖRINGAR, RÖR, AVLOPP

Använd tillhörande Norgips manschett

ÖVERGÅNG VÄGG OCH GOLV

Använd hörnmanschett till invändiga och utvändiga hörn, och tätningsband i alla övergångar

FÄSTEMEDEL FOLIE

Norgips 2-K Folielim som sprids med en 2 mm tandspackel.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

D E TAL JER G OLVBRUNN

UPPFYLLA BRANDKRAV
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VÅTRUM

VÅTRUM

NORGIPS MEMBR ANSYS TEM

VÅTRUM

VÅTRUM , MEMBR ANSYSTEM
Kan användas på betong och annat fast underlag.
METOD
TEMPERATUR MONTAGE

Mellan +10 och +25 °C

UNDERLAG

Ska vara rent och torrt

PRIMER

Yta kontrolleras och primas vid behov

TÄTNING

Genomföringar, övergångar och hål ska tätas med tillhörande tätmassa

SMÖRNING FUKTSPÄRR

Rullas eller penslas på. Total åtgång 0,2 kg/m 2

HÖRN VÄGG

Membran läggs på, fiberremsa läggs i den våta membranen och sedan penslas
det över en gång till med membran

GENOMFÖRINGAR, RÖR, AVLOPP

Använd tillhörande Norgips manschett

ÖVERGÅNG VÄGG OCH GOLV

Smöra membran, lägg i hörnmanschett, lägg i fiberremsa och smöra en gång
till med membran

MANSCHETT RÖRGENOMFÖRING GOLV

Smöra membran, lägg i manschett och smöra en gång till med membran

TOTAL ÅTGÅNG MEMBRAN

Minst 1,2 kg/m 2

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

D E TAL JER G OLVBRUNN

UPPFYLLA BRANDKRAV
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AQUAPANEL

AQUAPANEL

AQUAPANEL
Byggskiva med kärna i Portland-cement, förstärkt med ett yttre lager glasfibernät på
fram- och baksida. Aquapanel är robust, vatten- och fuktbeståndig. Den angrips inte
av microbakteriell växt, är obrännbar och enkel att arbeta med.
AQUAPANEL INDOOR ®
Skivtypen är speciellt utvecklad för
användning i mekaniskt och/eller
fuktbelastade områden. Aquapanel
Indoor kan användas på alla platser
innomhus där det önskas en stark
och robust yta. Skivan är väl ägnad
som underlag för keramiska plattor,
puts eller målning.

AQUAPANEL FLOOR TILE®
Robust skiva som bara bygger 6 mm
och är ett stabilt cementbaserat
underlag till för exempel klinker,
mosaik eller skiffersten. Skivan är
också godkänd som underlag till
värmekablar med flytspackling.

AQUAPANEL OUTDOOR®
Skivan är speciellt utvecklad
som underlag för puts på fasadkonstruktioner. Den kan också
användas på annan plats där
det önskas en robust, stark och
väderbeståndig utvändig klädning.
Det är väldigt gott lämpad som
underlag för fasadsten.

Aquapanel är väldigt gott lämpad i böjda väggkonstruktioner.
Se mer om detta i kapittel för böjda väggar.
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AQUAPANEL

AQUAPANEL AQUAPANEL INDOOR ®

1
S2 5 0 M M

2

3

AQUAPANEL

MONTERING AQUAPANEL INDOOR ®
En oorganisk cementbaserad skiva. Gott lämpad som underlag för kakel och sten i torra samt våta rum.
Också gott lämpad som underlag för puts.
METOD
REGELVERK

Max s600 mm vid 1 lager Aquapanel Indoor med kakel.

KAPNING AV SKIVOR

Skivor skärs med vanlig gipskniv. För en skarpare kant rekommenderas cirkelsåg med utblås + dammsugare

MONTAGE SKIVA

Längs regel, en åt gången.

MONTAGE VID GOLV

Skivor lyfts upp från golv

INFÄSTNING

Skivor skruvas fast med Aquapanel Maxi skruv.

AVSTÅND INFÄSTNING

Fullskruvas s250 mm längs kanter och på mittreglar.

RENGÖRING AV KANT

Kant av skivan rengörs med våt pensel innan lim appliceras.

BEHANDLING SKARV VID
MONTERING AV KAKEL

Aquapanel kantlim appliceras på kant av skivan innan nästa skiva monteras. Åtgång 40ml/m2.

PLACERING AV NÄSTA SKIVA

Lägg tätt intill monterad skiva med limmad kant.

TA BORT ÖVERSKJUTET LIM

Låt lim i skarvar härda (vanligtvis till nästa dag) och skrapa sedan bort överskjutande lim.

BEHANDLING SKARV VID PUTSAD YTA.

Skivor monteras med 3-5 mm mellanrum och spacklas med Knauf Fog
och helspackel -Vit, samt skarvremsa.

SPACKLING

1 lag spackel läggs på skarv i 20cm bredd. Skruvhål spacklas.

SKARVREMSA OCH 2:A SPACKLING

Skarvremsa läggs i det våta spacklet. Ett andralag spackel läggs på i god bredd efter det första laget torkat.

AQUAPANEL TILL BÖJD VÄGG

Aquapanel kan användas på böjda väggkonstruktioner ner till radius 1 meter.
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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AQUAPANEL

AQUAPANEL AQUAPANEL FLOOR TILE ®

AQUAPANEL

MONTERING AQUAPANEL FLOOR TILE ®
En oorganisk sementbaserad 6 mm skiva. Lämplig som underlag i golv med kakel/klinker och flytspackling med värmekabel.
METODE
UNDERLAG

Fast underlag som trä eller golvspån.

PRIMER

Underlag primas med Aquapanel Primer

KAKELLIM

Kakellim appliceras på golv innan skivor läggs.

KVALITET KAKELLIM

Flexibelt kakellim (Klass C2/S1 enligt EN12004/12002). Följ leverantörens rekommendationer.

KAPNING AV SKIVOR

Skivor skärs med vanlig gipskniv. För en skarpare kant rekommenderas cirkelsåg med
utblås + dammsugare

MONTERING SKIVOR

Skivor läggs med 3-5 mm mellanrum.

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts minst 200 mm

INFÄSTNING

Skivor skruvas fast med Aquapanel Maxi skruv.

AVSTÅND INFÄSTNING

9 stk skruvar per skiva

BEHANDLING SKARV VID KAKEL/KLINKER

1 lag spackel läggs på skarv i 20 cm bredd.

SKARVREMSA OCH 2:A SPACKLING

Skarvremsa läggs i det våta spacklet. Ett andra lag spackel läggs på i god bredd efter det
första laget torkat

PRIMER PÅ SPACKLADE SKIVOR

Primas med Aquapanel Primer

BELASTNING PÅ GOLV

Golv ska inte bli belastat på ca 12 timmar efter spackling av skarvar och primer.

VID FLYTSPACKLING MED
VÄRMEKABLAR

Inte nödvändigt att spackla skarvar.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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AQUAPANEL

AQUAPANEL AQUAPANEL OUTDOOR ®

IN S PACKL A D A RMERIN G S REMS A
V ID Ö PPNIN G EN S H Ö RN

S2 5 0 M M

AQUAPANEL

MONTERING AQUAPANEL OUTDOOR ®
En oorganisk sementbaserad underlagsskiva för puts-system. Även lämplig som underlag för fasadsten.
METODE
UNDERLAG

Fästs på horisontal ventilerad fasadläkt (WL)

KAPNING AV SKIVOR

Skivor skärs med vanlig gipskniv. För en skarpare kant rekommenderas cirkelsåg med utblås + dammsugare

INFÄSTNING

Skivor skruvas fast med Aquapanel Maxi skruv.

MONTERING SKIVOR

Skivor monteras med 3-5 mm mellanrum.

AVSTÅND INFÄSTNING

Skruvas 15 mm från kant. Max s250 mm.

FÖRSKJUTNING

Skarvar förskjuts minst 200 mm.

ÖPPNING FÖNSTER/DÖRR

Sammanhängande skarvar i hörnområden ska undvikas.

STÅLPROFIL I UTVÄNDIGA HÖRN

L 50/50 används

STÅLPROFIL I ÖPPNINGAR

L 50/25 används

BEHANDLING SKARVAR

Ska utföras direkt efter att skivor är monterat på fasad. Detta för att skydda bakomliggande konstruktion.

SPACKLING AV SKARV

Ett lager Aquapanel spackel läggs på skarv.

SKARVREMSA OCH 2:A SPACKLING

Skarvremsa läggs i det våta spacklet. Ett andra lag spackel läggs på i god bredd efter det första laget
torkat

ARMERINGSREMSA VID ÖPPNINGAR

Armeringsremsa läggs på i storlek 500x300 mm i öppningens hörn, och spacklas sedan in.

MONTERING AQUAPANEL
OUTDOOR PÅ TRÄLÄKT

Monteras på impregnerade, vertikalt monterade läkter av dimension 22 x 95 eller 36 x 70
på max s600 mm
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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BÖJDA VÄGGAR

BÖJDA VÄGGAR

BÖJDA VÄGGAR OCH BÅGAR
Norgips normal, ytskiva och aquapanel är lämpliga till böjda väggar på grund av sin
egenskap att formas i både torrt och fuktigt tillstånd. Andra skivtyper lämpar sig inte
för böjning. För mer detaljer se norgips manual.

FAKTA

•

Fuktade skivor är lättare att börja
än torra.

•

När skivorna har torkat behåller
de den nya formen.

•

Det är något lättare att böja
skivorna på tvären än på längden.

•

Vid större radier – över 2400 mm
för 12,5 mm skivor och över 600
mm för 6,5 mm skivor, kan man
böja skivorna direkt mot stommen.
Vid mindre radier måste skivorna
förböjas innan de monteras.

•

Vid mindre radier är vertikal skivmontering lättare, men det kan
vara svårt att få vertikala skarvar
jämna om inte skivorna förböjs.

•

Horisontell montering gör det
lättare att spackla skarvarna,
men är bäst för större radier.

•

Aquapanel kan tørrbøyes ned
til radius 1 meter
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BÖJDA VÄGGAR

SKENOR
Norgips har flera typer av skenor
som går att använda i böjda väggar.
Norgips U-Wave är utvecklad för att
enkelt kunna användas i böjda väggar.
L50 profil där flänsen klipps upp kan
också användas.

Det kan vara en fördel att använda lite
såpa/tvål i vattnet för att undgå en
del spänningar i ytan på skivan. Detta
gör att vattnet fortare går genom
kartongen och in i skivan.

Norgips U-Wave skinne

RADIE I MM

FUK TNING AV SKIVOR
För på vatten på en sida av skivan.
Använd t.ex. en målarrulle, kvast eller
svamp. Vattnet ska ha möjlighet att
dra sig in i skivan i ca en halvtimme.
Detta görs för att undgå att skivorna
spricker vid böjning. Fuktade sidor
på skivan kan med fördel läggas mot
varandra under väntetiden.
OBS! Det är mycket viktigt att
kartongen på den sidan som blir utsatt
för sträck inte blir våt i fuktprocessen.
Man riskerar då att den spricker.

REGELAVSTÅND

UPPKLIPP L50 VINKEL

VAL AV SKIVA

NER TIL 2400

400

pr. ca 50 mm

Norgips Normal 12,5 mm

2400-2000

400

pr. ca 50 mm

Fuktad Norgips Normal 12,5 mm

2000-1200

400

pr. ca 30 mm

Norgips Ytskiva 6,5 mm

1200-600

300

pr. ca 25 mm

Fuktad Norgips Ytskiva 6,5 mm

600-300

150

pr. ca 15 mm

Norgips för-böjda Elementer

BÖJDA VÄGGAR

FÖRBÖJNING ÖVER MALL
Mallen tillverkas med samma radie
som den tänka böjningen. Skelettet
byggs med plywood, spånskiva eller
liknande med ett avstånd på max
1200mm. Det läggs sedan på tunna
läkter eller nerklyvd plywood över
detta. Fäst den fuktade skivan på
mallen med en läkt, denna spänns
fast med minst 3 stycken skruvtvingar.

Om man ska använda två lag skivor till
en och samma båge kan man böja två
skivor åt gången.

Tryck skivan försiktigt mot mallen
med hjälp av en annan läkt. Börja
vid den fixerade sidan och dra läkten
långsamt över skivan. Fäst den sedan
i den andra änden av mallen med läkt
och 3 stycken skruvtvingar.

FÖRBÖJNING UTAN MALL
Om den böjda delen bara utgör en del
av skivan, så kan böjningnen utföras
utan mall. Denna metod är mest
lämplig för skivor som ska monteras
horisontalt. Den fuktade skivan sätts
upp mot en vägg, och pressas
försiktigt på den övre kanten tills
önskad böjning är uppnådd. Mot
golvet säkras skivan från att glida
iväg. Räkna med minst 1 timme torktid
innan skivan kan monteras på vägg.

Innan dom förböjda skivorna monteras
eller läggs på lager, så måste dom
torka över mallen i minst 2 timmar.
Torktiden kan förkortas något genom
att använda en varmluftsfläkt eller
liknande.

Böjning mot vägg utan mall.
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MONTERING BÖJD VÄGG

BÖJD VÄGG REGELVERK

S TÅ LBA ND FÖ R AT T
S T Y VA U PP VÄG G EN

N O RG IP S U-WAV E S KEN A

MONTERING BÖJD VÄGG

REGELVERK
Standardreglar och böjbar skena används till böjd vägg.
METOD
BÖJBAR SKENA

Monteras i golv och tak.

FÄSTE AV SKENA

Fästs i underlag max s100 mm.

AVSTÅND REGLAR

Bestäms ut från radie på vägg. Se tabell på tidigare uppslag om böjda väggar.

FÄSTE AV REGLAR

Reglar fästs på båda sidor av topp och bottenskena.

STÅLBAND

Om skivor ska böjas på regelverk så måste det fästas stålband för att undgå
att regel böjer ut sig vid skivmontaget.

SKENA LB OCH L50 VINKEL

2 stk LB skena eller L50 används i golv och tak. Fläns på L50 mot golv och tak
klipps upp och fästs i underlag max s100mm.

EXTRA REGEL VID SLUTET AV BÖJD VÄGG

Vid vertikal skivmontering med 2 lager gips så fästs extra regel vid böjningens avslutning.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV
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MONTERING BÖJD VÄGG

BÖJD VÄGG SKIVMONTERING

FU K TA D S KI VA S1 50 MM
TO RR S KI VA S1 50 MM

FU K TA D S KI VA S1 50 MM
TO RR S KI VA S1 50 MM

FU K TA D S KI VA S1 50 MM
TO RR S KI VA S1 50 MM

MONTERING BÖJD VÄGG

HORISONTAL MONTERING
Norgips Normal, Ytskiva och Aquapanel kan användas till böjd vägg.
METOD
FÖRBÖJD OCH TORKAD SKIVA

Monteras som vanliga gipsskivor. Skruva från mitten och fortsätt mot kanterna.

BÖJA SKIVA PÅ REGELVERK

Börja skruva från ena sidan av böjning, och skruva sedan fast skivan regel för regel.

HJÄLP VID TORR/FUKTAD
BÖJNING DIREKT PÅ REGLAR

Utför böjning med hjälp av en kraftig träläkt. Läkt läggs på skivan och tryks försiktigt
in mot regelverk.

MONTERING AV FUKTAD SKIVA

Säkra de första skruvarna med en träläkt som tryckfördelare så att skruvar
inte dras genom kartongen.

VÄGG - SIDA ATT STARTA MED

Börja alltid med utsidan av väggen först.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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MONTERING BÖJD VÄGG

BÖJD VÄGG SKIVMONTERING

FU K TA D S KI VA S10 0 MM
TO RR S KI VA S20 0 MM

FU K TA D S KI VA S20 0 MM
TO RR S KI VA S30 0 MM

FU K TA D S KI VA S1 50 MM
TO RR S KI VA S20 0 MM

MONTERING BÖJD VÄGG

VERTIK AL MONTERING
Norgips Normal, Ytskiva och Aquapanel kan användas till böjd vägg.
METOD
FÖRBÖJD OCH TORKAD SKIVA

Monteras som vanliga gipsskivor. Skruva från mitten och fortsätt mot kanterna.

BÖJA SKIVA PÅ REGELVERK

Börja skruva från ena sidan av böjning, och skruva sedan fast skivan regel för regel.

HJÄLP VID TORR/FUKTAD
BÖJNING DIREKT PÅ REGLAR

Utför böjning med hjälp av en kraftig träläkt. Läkt läggs på skivan och trycks försiktigt
in mot regelverk.

MONTERING AV FUKTAD SKIVA

Säkra de första skruvarna med en träläkt som tryckfördelare så att skruvar
inte dras genom kartongen.

SÄKRING AV SKIVOR

Skarvar mellan vertikalmonterade skivor med mindre radie bör tillfälligt hållas på plats
med t.ex. en treläkt som kilas i topp och botten.

VÄGG - SIDA ATT STARTA MED

Börja alltid med utsidan av väggen först.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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BÖJD VÄGG

BÖJD VÄGG BÖJD VÄGG MED AQUAPANEL INDOOR

10 0 0 MM

Skena

Regel

Norgips U-Wave

9 0 0 MM
1 20 0 MM

Utvändig radius av böjd vägg

Skena
Fäste

9 0 0 MM
1 20 0 MM

Skivan torrböjs före montage. Små sprickor uppstår
i ytan under böjning. Dessa sprickor påverkar inte
skivans egenskaper.

BÖJD VÄGG

SKIVMONTERING MED AQUAPANEL INDOOR
Aquapanel Indoor kan lätt böjas för att göra väggar eller böjda detaljer.
Se video om detta på www.aquapanel.com
METOD
BÖJBAR SKENA

Monteras i golv och tak.

AVSTÅND REGLAR

Max s300 mm mellan reglar.

BÖJNING AV SKIVA

Aquapanel torrböjs innan montering.

VÄGG - SIDA ATT STARTA MED

Börja alltid med utsidan av väggen först.

INFÄSTNING SKIVA

Skruvas på regel max s 250 mm.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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PÅSALNINGSVÄGGAR

PÅ SALNINGSVÄGG / RENOVERING MED ISOLERING

D B+ REG EL

PÅSALNINGSVÄGGAR

PÅ SALNINGSVÄGG , MED ISOLERING
Stålregel och skena används till påsalningsvägg. Lämplig till förbättring av värme-och ljudisolering
av befintlig vägg.
METOD
AVSTÅND TILL VÄGG

Bestäms av önskad tjocklek på isolering.

ISOLERING

Det isoleras i hålrum bakom regelverk (och eventuellt i regelverk) med önskad tjocklek.

TÄTNING

Använd skena med polyetenduk, alternativt fogmassa.

REGELVERK

Monteras enligt beskrivning "Reglar -Enkelvägg". Minst 50 mm regel ska användas.

SKIVOR

Minst 12,5 mm gipsskivor.

FÖRSKJUTNING SKIVOR

Skarvar förskjuts minst 150 mm vid 2 lager skivor.

LJUDTÄTNING

Det fogas mot skivor längs golv, tak och längs/runt andra anslutande konstruktioner.

ISOLERADE VÄGGAR/ MOT KALLA RUM

Plast monteras på varm sida av vägg och skarvar överlappas 200 mm.

PLAST

Monteras på regelverk. Kan vid två lager skivor monteras mellan gipslagen.

PLAST I BEFINTLIG VÄGG

Det får inte vara två skikt med plast i en konstruktion. I befintlig vägg som rehabiliteras
måste eventuell plast tas bort.
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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PÅSALNINGSVÄGGAR

PÅ SALNINGSVÄGG / RENOVERING UTAN ISOLERING

D IREK TBE S L AG

FLE X C-PROFIL

PÅSALNINGSVÄGGAR

PÅ SALNINGSVÄGG , UTAN ISOLERING
Flex profiler på direktbeslag/ljudbygel används för att läkta ut på befintlig vägg.
METOD
DIREKTBESLAG / LJUDBYGEL

Monteras på vägg max s1000 mm längs Flex C-profil.

FLEX C-PROFIL

Monteras s450 mm på direktbeslag/ljudbygel.

SKIVOR

Minst 12,5 mm gipsskivor.

FÖRSKJUTNING SKIVOR

Skarvar förskjuts minst 150 mm vid 2 lager skivor.

LJUDTÄTNING

Det fogas mot skivor längs golv, tak och längs/runt andra anslutande konstruktioner.

GOLV-/TAKSKENA

Inte nödvändigt, men kantprofil U28 kan användas om det önskas.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

123

124

SPACKLING

SPACKLING AV GIPSSKIVOR
I detta kapitel beskrivs generell spackling av gipsskivor och hörnprofiler.
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Informationen i detta kapittel är
endast menat som en vägledning
i spackelutförelsen. Även om val av
material, verktyg och metoder är
viktigt för resultatet, så är det den
hantverksmässiga utförelsen som
blir uppmärksammad, och som ger
ett resultat som entreprenörer och
byggherrar kommer vara nöjda med.
De spacklade skarvarna är en del av
ledet som ger konstruktionen styrka
och styvhet. Därför måste beskrivning
av materialer och utförelse följas. Gör
man inte det, är det ingen garanti för
att man uppnår de nödvändiga
egenskaperna.
För att uppnå krav föreskrivet i
Norgips väggtabell och väggväljare,
måste skarvar på sista lager spacklas
med pappersremsa.

HÅLL BYGGET VARMT OCH TORRT
Det är viktigt att en bra temperatur
hålls under hela spacklingsarbetet. Men
hög temperatur är inte nog. Det måste
också vara möjlighet för ordentlig
luftning. Detta så att fuktighet från
den lufttorkande spackelmassan har
mölighet att försvinna. Är det dåliga
luftningsmöjligheter så är avfuktare
den enda lösningen. Se kapitel "Byggplatsförhållanden" tidigare i boken.

TORKTIDER FÖR SPACKEL
Undgå torktider i de grå fälten i
tabellen nere, både när det gäller
spackelarbetet och det efterföljande
målingsarbetet. Genom att spackla
och måla vid ogynnsamma
förhållanden på byggplatsen, så kan
konsekvensen av detta ge svagare
spackelskarvar och diverse missfärgningar på den färdigmålade ytan.

TEMPERATUR °C

RELATIV
LUFTFUKTIGHET

10

15

20

25

30 %

26 T

18 T

12 T

9T

40 %

29 T

20 T

14 T

10 T

50 %

36 T

24 T

17 T

12 T

60 %

42 T

29 T

20 T

14 T

70 %

54 T

38 T

26 T

19 T

80 %

78 T

54 T

38 T

27 T
T= ca antall timer tørketid

SPACKLING

FÖRE SPACKLING
Spacklingsarbetet ska inte påbörjas
före alla väggar och tak är helt färdiga.
Det rekommenderas t.ex. inte att
spackla ena sidan av väggen om
skivorna på den andra sidan ska
monteras vid senare tillfälle. Lister
runt dörrar etc bör monteras efter
att spacklingsarbetet är utfört.
Kontrollera att gipsytan är hel och
fri från skador. Kolla att skruvar inte
sticker ut. Slipning av skruvhuvud
försämrar skruvens rostskydd. Alla
mindre sprickor och skador över 3
mm ska fyllas med kemiskt härdande
massa (Uniflott).

Det finns olika remsor, både i papper
och i glasfiber. Det finns i tillägg glasfibertape som är självhäftande. Det
ska enbart användas remsa av papper
i skarven på en kartongklädd gipsskiva. Detta ger skarven styrka så det
inte uppstår sprickor. Använd pappersremsa som är speciellt beräknat till
ändamålet och som i tillägg är lätt
att vika när den ska läggas i invändiga
hörn.

Akrylfogmassa i invändiga hörn ska
aldrig användas. Invändiga hörn är
som en gipsskarv, och ska skarvbehandlas på samma sätt som en
skarv mitt på väggen. Pappers remsa
ska användas, alternativt speciella
profiler för invändiga hörn.
RÖRELSER OCH SÄTTNINGAR
Vid anslutningar till byggningsdelar
i andra material så är det svårt att
undgå sprickbildningar. Därför är
remsning mot andra byggningsdelar
en viktig behandling.

Är det lös gips eller större skador, ska
gipsskivan bytas eller lagas i med ett
stycke gipsskiva.

För loggbok om temperatur
och luftfuktighet under hela
spackel
och målararbetet.
VILKEN
SPACKELREMSA?

metal tape" - den viks så att den
också kan användas på hörn som
inte är i 90° vinkel.

TILL HÖRN
Utvändiga hörn ska förstärkas. Det
görs med hörnbeslag i stål eller plast
(Aquabead). Det finns också en
papperstejp med stålinlägg - "Flexible

Vid eventuella små rörelser i
konstruktionen så blir det ett fint riss
istället för ojämna sprickbildningar
längs övergången.
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SPACKLING

SPACKLING SKIVSK ARVAR
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SPACKLING

SPACKLING AV SKIVSK ARVAR
Norgips spackel och pappersremsa används till skivskarvar.
METOD
FÖRE SPACKLINGEN

Kontrollera temperatur och luftfuktighet, samt att gipsytan är hel och utan skador.

1:A SPACKLING

Ett lager med spackelmassa läggs i. Försänkning fylls.

REMSA

Pappersremsa används och läggs i den våta spackeln.

2:A SPACKLING

Försänkning fylls helt upp med spackel.

3:E SPACKLING

Sista lager läggs på i minst 250 mm bredd.

SKRUVAR

Spacklas minst 2 gånger.

KORTKANTER

Kanter som inte har försänkning fasas av 3 mm djupt och 3 mm brett.

SPACKLING / REMSA KORTKANTER

Utförs på samma sätt som skarvar med försänkta kanter.

SLIPNING

Spackel slipas med fint sandpapper.

SPACKLING ÖVER NEDPENDLAT UNDERTAK,
1 LAG SKIVOR

Väggar med ett lager skivor måste spacklas längs hela väggen,
också över nedpendlat undertak.

SPACKLING ÖVER NEDPENDLAT UNDERTAK,
2 LAG SKIVOR

Inte nödvändigt när skivorna är monterade på väggen med förskjuten skarv.

AVSLUT MOT OJÄMN KONSTRUKTION

Använd kantbeslag (KS13 eller J13) som avslutning, och lägg en fog
mellan beslag och anslutande konstruktion.
GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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SPACKLING

SPACKLING INVÄNDIG A , UT VÄNDIG A HÖRN OCH MOT UNDERTAK

SPACKLING

SPACKLING AV HÖRN, SAMT MOT UNDERTAK
Norgips hörnbeslag används till utvändiga hörn, och pappersremsa används till invändiga hörn
samt mot undertak. Dessa spacklas in.
METOD
INVÄNDIGA HÖRN

Remsas, och spacklas 3 gånger.

REMSA INVÄNDIGA HÖRN

Pappersremsan viks längs den markerade centerlinjen innan den läggs på.

2:A OCH 3:E SPACKLING INVÄNDIGA HÖRN

Spackla först den ena sidan av hörnet, låt det torka, och ta sedan den andra sidan.

HÖRNBESLAG TILL UTVÄNDIGA HÖRN

Norgips har olika typer av hörnbeslag. Hörnbeslagen kapas 10 mm kortare än
vägghöjden, och spacklas sedan alla på samma sätt.

SPACKLING UTVÄNDIGA HÖRN

Spacklas ut i noll på skivan, 2-3 gånger.

TORKNING AV SPACKEL PÅ UTVÄNDIGT HÖRN

Det är inte nödvändigt att vänta på att ena sidan av hörnet har torkat innan man spacklar
den andra sidan.

LISTFRI LÖSNING MOT TAK

Remsa läggs i så att ena kanten "stöts" in mot den anslutande konstruktionen.

SPACKLING ÖVERGÅNG VÄGG-TAK

Spacklas minst 2 gånger inkl remsa.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE

UPPFYLLA BRANDKRAV

OBS! ANVÄND ALDRIG FOGMASSA I
HÖRN SOM ERSÄT TNING FÖR SPACKEL

129

130

LIMNING

LIMNING MED GIPSBRUK SKIVOR MOT UNDERL AG

LIMNING

LIMNING AV GIPSSKIVOR MOT EXISTER ANDE VÄGG
Norgips Gipsbruk används. Existerande vägg ska primas innan montering av skivor.
Lämplig montering för ojämna underlag.
METOD
UNDERLAG

Ska vara fast, rent, fritt från smuts, olja/fett och löst sittande puts.

PRIMER

Alla underlag ska primas med lämplig primer.

OJÄMNT UNDERLAG

Använd Norgips Gipsbruk.

JÄMNT UNDERLAG

Använd Norgips Gipsbruk. Alternativt lämpligt kakellim eller monteringslim
(se nästa uppslag)

SUGANDE UNDERLAG

Ju mer sugande underlaget är, ju blötare ska Gipsbruk-massan vara.

MONTERINGSTID GIPSBRUK

30-60 minuter beroende på blandningsförhållande.

PÅLÄGGNING GIPSBRUK PÅ SKIVA

Läggs i klumpar på skivan, s300 längs kanter och s600 längs mitten.

MONTAGE SKIVOR

En skiva åt gången. Lägg skivan på väggen och "slå" försiktigt så att gipsbruket sprider
sig. Kontrollera regelbundet att skivorna står i lod samt att de fluktar med varandra.

AVSTÅND TILL GOLV

Håll upp skivan 10-15 mm från golvet.

HÄRDNINGSTID MONTERAD SKIVA

Ca 1 dygn beroende på temperatur.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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LIMNING

LIMNING MED MONTERINGSLIM SKIVOR MOT UNDERL AG

LIMNING

LIMNING AV GIPSSKIVOR MOT EXISTER ANDE VÄGG
Norgips Gipsbruk, kakellim eller monteringslim kan användas. Existerande vägg ska primas
innan montering av skivor. Lämplig montering för jämna underlag.
METOD
UNDERLAG

Ska vara fast, rent, fritt från smuts, olja/fett och löst sittande puts.

PRIMER

Alla underlag ska primas med lämplig primer.

JÄMNA UNDERLAG

Monteringslim eller kakellim. Alternativt Norgips Gipsbruk.

OJÄMNA UNDERLAG

Använd Norgips Gipsbruk. (Se uppslag på tidigare sida).

MED MONTERINGSLIM

Limma längs kanter, och horisontellt "vågigt" inne på skivan med avstand på 200 mm.

MED KAKELLIM

Kakellim sprids ut med tandspackel på hela skivan.

AVSTÅND TILL GOLV

Håll upp skivan 10-15 mm från golvet.

HÄRDNINGSTID MONTERAD SKIVA

Ca 1 dygn beroende på temperatur.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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INSPEKTIONSLUCKA

INSPEK TIONSLUCK A S TANDARD
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INSPEKTIONSLUCKA

INSPEK TIONSLUCK A STANDARD
Standardluckan finns utan brandklassning eller med brandklassning EI 30 och EI 60.
METOD
RITA UPP HÅL

Använd mall som finns på luckans kartong för att rita upp hål.

HÅLTAGNING

Såga noggrant ut hål i väggen.

PLASSERA RAM I HÅL

Sätt in ramen i sågat hål.

FIKSERING AV RAM, STANDARD

Beslag trycks/pressas över ramen på alla sidor, och kläms mot gipsskivans baksida.

FIKSERING AV RAM, EI 30 OCH EI 60

Beslag trycks/pressas över ramen på alla sidor, och kläms mot gipsskivans baksida.
Beslag skruvas fast i ramen.

MONTERING LUCKA

Tryck fast luckan i ramen.

GRUNDLÄGGANDE MONTAGE
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INSPEKTIONSLUCKA

INSPEK TIONSLUCK A PUSH-UP
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INSPEKTIONSLUCKA

INSPEK TIONSLUCK A PUSH-UP
En "osynlig" lucka som kan målas, tapetseras eller beläggas med kakel.
METOD
RITA UPP HÅL

Använd mall som finns på luckans kartong för att rita upp hål.

HÅLTAGNING

Såga noggrant ut hål i väggen.

PLASSERA RAM I HÅL

För in ramen in genom hålet och vänd den så falsen är vänt ut genom hålet.

FIKSERING RAM

Håll fast ramen tätt mot gipsskivans baksida och skruva fast den från framsidan
med 4 gipsskruvar.

MONTERING AV LUCKA

Sätt in luckan i karmen och fäst den i de fjädrande beslagen på ramens baksida.
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