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Försänkt
kant

2.1 Glasroc H Ocean™ Våtrumsväggar
Glasroc H Ocean monteras på reglar max c 600 eventuellt kompletterade
med horisontella profiler. Skivorna monteras tätt mot varandra och fästs
väl mot bakomvarande stomme med Gyproc Quick gipsskiveskruv. Minsta
skruvavstånd till kant enligt figur.
Innerväggar
Typ 1 – 1 x Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo, reglar c 300 mm
Ett lag 12,5 mm Glasroc H Ocean Våtrumsskiva på reglar c 300 mm. Skivorna
skruvas c 200 mm i långkant, c 225 mm i kortkant och c 300 mm i skivmitt.

300
mm

900 mm

300 mm

200 mm

225 mm

Typ 2 – 2 x Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo, reglar c 450 mm
Skuren kant

Två lag 12,5 mm Glasroc H Ocean Våtrumsskiva på reglar c 450 mm med
förskjutna vertikalskarvar. Skruvavstånd enl figur.

450 mm

900 mm

600 mm

300 mm
200 mm
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225 mm

Typ 3 – 1 x Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo, reglar c 600 mm samt
korslagda THZ-profiler c 300 mm
Ett lag 12,5 mm Glasroc H Ocean Våtrumsskiva på reglar c 600 mm samt
korslagda Z-profiler Gyproc THZ c 300 mm. Vid tak och golv monteras Uprofiler Gyproc THU som avslutning av den korslagda stommen. Vertikala
skivskarvar understöds med Gyproc T-kortling som fästs i Z-profilen med 2
st plåtskruv, t.ex Gyproc QPBT 16 Quick.

600 mm

300
mm

300 mm

200 mm

225 mm
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900 mm
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Yttervägg mot våtrum

Typ 4 – 2 x Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo, reglar c 600 mm samt
korslagda THZ-profiler c 450 mm
Två lag 12,5 mm Glasroc H Ocean Våtrumsskiva på regel c 600 mm samt
korslagda Z-profiler Gyproc THZ c 450 mm. Vid tak och golv monteras Uprofiler Gyproc THU som avslutning av den korslagda stommen. Vertikala
skivskarvar i yttre lag understöds med Gyproc T-kortling. Vid liggande montage placeras horisontella skivskarvar över Z-profilerna.

600 mm
900 mm

200 mm

300 mm

450 mm

450 mm
225 mm
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2.2 Gyproc Böjda väggar
Böjning av gipsbaserade skivor utförs efter två principer:
Torrböjning

Vid torrböjning pressas skivorna direkt mot regelverket.
6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva kan böjas i radier ner till 1500–1200 mm direkt mot regelverket. 12,5 och 15,4 mm Gyproc Gipsbaserade skivor kräver
betydligt större radier och kan böjas i radier ner till 6000 mm.
Böjning av fuktad skiva

Vid böjning av fuktig skiva läggs skivan över en mall där den ska ligga fastspänd tills den torkat. När skivan är torr kan den monteras på regelverket.
Skivan ska bara fuktas på den tryckta sidan, det vill säga på den sida som
blir konkavt böjd – med andra ord insidan. Lämplig mängd vatten är 0,5
liter per kvadratmeter. Kartongen på den sträckta sidan måste hållas torr
så att den inte spricker under böjningen.
Fabriksböjda skivor med mindre radier än tidigare angivna kan levereras
från Gyproc.
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Längs

Tvärsböjning (stående montering)
Vertikala fogar i den böjda ytan kan, speciellt vid små radier, vara svåra att
få jämna. Stående (vertikal) montering av gipsbaserade skivor är lämpligast
vid så små radier att skivans bredd täcker båglängden.
Längsböjning (liggande montering)

Kapitel 2

Vid böjning av skivan direkt mot stommen ger liggande montering utan
vertikalskarvar i den böjda delen det bästa resultatet.
Den vertikala fogen blir bäst om den böjda skivan avslutas mot en plan yta.
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Tvärs

Montering av regelverket

Placering av regelverket
Innan montering, rengör ytor där regelverket ska monteras. Märk ut en cirkelbåge för placering av regelverket på golv och i tak. En skiva kan användas
som mall för utmärkning av cirkelform.
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Infästning av böjbar skena
Böjbar skena Gyproc SKB 40/30 monteras vid golv och tak.
Montera den ena böjbara skenan längs den utmarkerade cirkelformen.
Den motsatta böjbara skenan monteras med hjälp av en bit regel som
avståndsbedömning.
Skenan fästs med lämpliga fästdon med max c 400 mm eller i infästningsavstånd i förhållande till regelavstånd. Regelavstånd se gällande Gyproc
Handbok, kap. 3.2.16.
Placering av reglar

Regelverket utförs med vertikala reglar 70–120 mm med korrekt avstånd
mellan reglarna (se gällande Gyproc Handbok, kap. 3.2.16).
Reglarna placeras i skenorna och fästs med skruv i bägge flänsar i var ände.
Vid böjning av skivor direkt mot regelverket (torrböjning) bör reglarna avstyvas med hjälp av horisontellt monterat Gyproc PB Plåtband. Plåtbandet
monteras på 900–1200 eller bakom horisontella skivskarvar (vid liggande
montering).

Montering av utvändiga hörn

Montering av invändiga hörn

Vid invändig böjning pressas skivan in mot centrum. Skivan fixeras på mitten med hjälp av en träregel som kilas fast mellan golv och tak. Arbetet
underlättas om skivan förböjs över en mall. Påbörja skruvningen från ena
kortkanten och fäst skivan stegvis regel för regel.
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Torrböjning av gipsbaserade skivor utförs bäst horisontellt. Fäst skivan i den
ena kortkanten. Böj därefter skivan gradvis efter regelverket. Skivan skruvas
stegvis mot regelverket.
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Montering av torr gipsbaserad skiva

Böjning av fuktad gipsbaserad skiva
Uppbyggnad av mall
3
2
1

Vid böjning av fuktad skiva byggs en fast mall.
Detaljer
1. Stomme av plywood, spånskivor eller liknande c 1200 mm
2. 28 × 70 mm glespanel, c 200 mm
3. Masonitremsor
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Fuktning av gipsbaserade skivor

Skivan ska bara fuktas på den tryckta sidan, det vill säga på den sida som
blir konkavt böjd. Lämplig mängd vatten är 0,5 liter per kvadratmeter.
Kartongen på den sträckta sidan måste hållas torr så att den inte spricker
under böjningen.

Lägg skivan på ett plant underlag med den ”tryckta” sidan upp, tillsätt lite
vanligt diskmedel i vattnet för att förkorta väntetiden. Använd en svamp
eller liknande.
Låt skivan suga upp vattnet ca 15–30 min beroende av hur mycket skivan
ska böjas.
Skivorna vänds sedan och placeras på mallen.
Böjning av gipsbaserade skivor över mall

Fäst skivans ena kant mot mallen med en kraftig bräda och skruvtvingar.
Skivan formas gradvis med en andra bräda, som pressas mot mallen. Börja
vid den fastsatta skivkanten. När motsatt skivkant är nådd, görs den fast
med skruvtvingar.
Ska det utföras element bestående av flera lag skivor, fortsätter man böjningen ovanpå den skivan som redan ligger på mallen. Det kan påföras lim
mellan skivlagen för att uppnå ett sammanhängande element.
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Efter 0,5–2 timmars torktid är skivan/elementet klar för montering. Elementet bör monteras omedelbart efter att det tagits av mallen.
Vid eventuellt lagring för senare montage, ska elementet lagras på en ram,
som säkrar att formen bevaras.
Elementet monteras efter tidigare anvisningar.
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Torktid
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2.3 Gyproc inbrottsskydd
Vänligen kontakta Gyproc Teknisk Support

Pelare
Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna
måste göras högre än varmvalsade profiler för att uppnå samma styrka och
styvhet som dessa. En fördel med tunnplåtsprofiler är att sammanfogningen
med anslutande profiler underlättas. I många fall kan självborrande skruv
användas.

Om pelarna är av varmvalsade profiler är det lämpligt att öka väggens
styvhet genom att ge pelarna fast inspänning i golvet. Pelarna förses
med fotplåt som skruvas fast med ingjutna skruvar eller expanderskruvar
och understoppas med bruk. Infästningen ska i regel anordnas inom det
relativt begränsade utrymme som väggtjockleken erbjuder. Det innebär
att avståndet mellan expanderskruvarna inte blir så stort som tillverkaren
föreskriver. Det bör man emellertid kunna bortse ifrån eftersom inte båda
skruvarna blir dragna samtidigt vid moment tvärs väggen.
Pelarna bör fästas in i taket så att detta kan röra sig vertikalt utan att
pelaren belastas.
Pelarens längd och rörelsemöjligheter i teleskopet bestäms av största och
minsta höjd i lokalen.
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Avståndet mellan pelarna bör väljas som en multipel av avståndet mellan
reglarna dvs 0,45 alt 0,9, 2,7 eller 3,6 m är ett lämpligt avstånd. Stort avstånd
komplicerar utförandet av horisontalerna och för litet avstånd begränsar
möjligheterna till stora håltagningar.
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2.4 Väggar med pelarstomme

Höjdvariationerna beror av:
• Långtidsdeformationer
• Nedböjning under last
• Toleranser hos höjdmåtten
• Toleranser hos pelaren.
Om teleskopet kan justeras i höjdled vid montaget så påverkas inte den
erforderliga rörelsemöjligheten av överhöjningar och toleranser.
Horisontaler
Horisontalerna har två uppgifter
1. De utgör över- och underkantsskena för väggfälten.
2. De för belastningen från väggfälten till pelarna.
Horisontalerna utförs lämpligen av två sammanfogade U-profiler av
tunnplåt. De fästs normalt genom att flänsarna skruvas fast i pelarna. När
detta inte är möjligt anordnas speciella upplag för horisontalerna. Figur
C-C, se sid 44.
I vissa fall måste horisontalerna göras av varmvalsade profiler, t.ex när de
är fäste för portomfattningar.
Avståndet mellan horisontalerna bör i regel väljas så att väggreglarna blir
så korta som 2–3 m, vilket underlättar avstyvningen av hålkanter.
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Det är ofta lämpligt att placera en horisontal i höjd med portars överkant.
Utrymmet närmast tak utnyttjas ofta för installationer. Till denna zon
koncentreras då den stora mängden håltagningar för trummor, rör, elkablar
m.m. Det är lämpligt att placera en horisontal omedelbart under denna zon.
Väggfält
Väggfälten består av Gyproc gipsskivor på stålstomme. Om pelarna är av
varmvalsat stål placeras väggreglarna förskjutna i förhållande till dessa så
att gipsskivorna skruvas endast i reglarna. Om däremot pelarna består av
tunnplåtsprofiler, vilkas flänsar förutsätts stagade, ska pelarna ingå i regelsystemet och Gyproc gipsskivor skruvas till dessa på vanligt sätt.
Väggtjockleken bestäms i första hand av att pelarstommen ska få plats i väggen. Det innebär att regelstommen vanligen blir 95, 120 eller 160 mm tjock.
Antal lag Gyproc gipsskivor i väggen bestäms av kraven på ljudisolering,
brandisolering och mekanisk hållfasthet.
De olika väggtyperna redovisas i respektive översikt över systemegenskaper, kap 2 Gyproc Handbok. Väggfälten måste liksom pelarna anslutas
teleskopiskt upptill.
I de fall väggen ansluts stumt mot ovanförliggande konstruktion utförs
anslutningen enligt ”Innerväggar med stålstomme” kap 3.1.1 i Gyproc
Handbok.
Portar
Portar fästs i pelare och horisontaler eller i speciella portomfattningar.
Portomfattningar utförs normalt med varmvalsade profiler.
Gångdörrar
Gångdörrar monteras i väggfälten enligt ”Innerväggar med stålstomme”
Gyproc Handbok.
Väggelevation
Pelare av varmvalsade profiler

A-A

C-C

B-B

44
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Pelare av tunnplåtsprofiler

B-B
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D-D
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Väggelevation
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Principdetaljer, pelare och horisontaler
A
Sektion genom pelare A-A,
se sid 44.

B
Sektion genom horisontal
B-B, se sid 44.

C
Infästning av horisontal C-C,
se sid 44. Gäller i princip
även för pelare av tunnplåtsprofiler.

Konstruktionsdetaljer
1.
2.
3.
4.
5.
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Pelare
Förstärkningsskena Gyproc GFS 95 – GFS 120
DUROnomic. Fästs i pelare med självgängande eller självborrande skruv
Skena 95–120 mm Gyproc SK alt SK 55
Regel Gyproc XR alt Gyproc ER 95 eller ER 120
12,5 mm Gyproc gipsskivor

Sektion genom pelare av tunnplåtsprofiler D-D, se sid 45.

2
3

1

5

4

1.
2.
3.
4.
5.

Pelare Förstärkningsreglar Gyproc GFR 95 – GFR 120 DUROnomic
Förstärkningsskena Gyproc GFS 95 – GFS 120 DUROnomic. Fästs i pelare
med självgängande eller självborrande skruv
Skena 95–120 mm Gyproc SK alt SK 55
Regel Gyproc XR alt Gyproc ER 95 eller ER 120
12,5 mm Gyproc gipsskivor

Kapitel 2

Konstruktionsdetaljer
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2.5 Gyproc Installationsväggar
Enkelsidigt WC-montage
För infästning av WC stolar med horisontell avloppsdragning i väggen.
Vid montage av WC-stol med horisontal avloppsdragning krävs att man
kapar regeln i nederkant, för att få plats med avloppsröret. För dragning
av avloppsrör Ø 110 mm (5) så krävs minst en 160 mm regel (3) och för
dragning av Ø 75 mm rör krävs minst en 120 mm regel. Förstärkning av
regelstommen vid de reglar som kapas, utförs på följande sätt.
Reglar Gyproc R 45 (2) och Gyproc R160 monteras i skenor Gyproc SK
45/55 samt Gyproc SK 160/55 (alt Gyproc SKP eller Gyproc AC beroende
på ljudklass) intill varandra. Där horisontella rör ska dras kapas R 160, med
minst 35 mm avstånd till röret. R 160 fläns skruvas sedan ihop i med R 45
fläns samt i skena mot tak. Som ytterligare förstärkning monteras Gyproc
P 45 (4) mot R 160 motstående fläns. Gyproc P 45 monteras med livet mot
R160 flänsens insida och fixeras till skenan vid golv. Dubbla lag gipsskivor
monteras sedan på båda sidor om regelstommen.
För infästning av WC-stol används fixtur som placeras mellan reglarna
inne i väggen.

Konstruktionsdetaljer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2 x 12,5 mm Gyproc gipsskivor
45 mm stålregelstomme ¹
160 mm stålregelstomme ¹
Förstärkning av primär Gyproc P 45, monteras efter avloppsröret
Avloppsrör Ø 110 mm
Enkelsidig fixtur

Anmärkning
¹
Reglarna inbördes förbundna med skruv.

För infästning av WC stolar med horisontell avloppsdragning i väggen.
Vid ett montage där man har WC montage på båda sidor av väggen rekommenderas dubbla regelstommar med Gyproc R 45 som förbinds med förbindningar av Gyproc gipsskivor. Alternativt kan regelstommarna förbindas
med regel Gyproc R 160.
Två regelstommar av R 45 ställs med ett minsta avstånd på 160 mm ifrån
varandra. Dessa stommar sammanbinds i liven med gipsskivor (200 x 225)
med minst tre infästningar på vardera sida. Gipsförbindningar monteras
på max c 1200 mm. Dubbla lag gipsskivor monteras på vardera sida om
stommen.
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Dubbelsidigt WC-montage

Konstruktionsdetaljer
1.
2.
3.
4.
5.

2 x 12,5 mm Gyproc gipsskivor
45 mm stålregelstomme
Förbindningar (3 st) av 200 mm gipsskiva ¹
Max c-avstånd 1200 mm
Skruvinfästning
Avloppsrör Ø 110 mm

Anmärkning
¹
Antalet förbindningar är beroende av vägghöjden.
Alternativa förbindningar är mellanliggande 160 mm stålregel.
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2.6 Aquaroc™ Cementskiva
Allmänt
Innan montering påbörjas ska skivorna vara konditionerade, rena och torra.
Innan spackling och målning ska skivorna ha en temperatur på lägst +10°C.
Reglar
Vid väggar för målningsbehandling ska Aquaroc sättas med 2–3 mm mellanrum mellan skivorna. Gyproc rekommenderar XR-reglar vid montage
med Aquaroc, de har en bredare fläns än standardreglar.
Dilatationsfogar
Dilatationsfogar ska utföras så att sammanhängande väggytor ej överstiger
6 meter och bör sammanfalla med dilatationsfogar i byggnadens struktur.
Dilatationsfog kan skapas med hjälp av dilatationsfogsprofil eller av ett
12 mm mellanrum mellan skivorna och fyllas med lämpligt akrylbaserat
(icke-härdande) fogmaterial.

A

12 mm

Exempel på indelning av en 15 meter lång vägg med dilatationsfogar.
A
5 meter

5 meter

5 meter

15 meter

Schaktväggar
Vid brandkrav ska både inre och yttre skivlag förses med plåtband. Vid
schaktvägg med tre skivor behöver inte det mellersta skivlag förses med
plåtband (endast inre och yttre lag).
Mellanrum till anslutande väggar
Ett mellanrum på ca 2–3 mm ska lämnas mellan Aquaroc-skivan och
anslutande vägg, tak eller golvkonstruktion. Gäller även för dörr eller
fönsterkarmar. Mellanrummet ska fyllas med en akrylbaserade fogmassa
som tar upp rörelser.
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Om en målad yta önskas istället för kakel, spacklas skivorna med Dalapro
Fasadspackel. Rekommenderad behandlingskod för skarv och bredspackling
se AMA Hus 11. För att uppnå kraven på slutyta enligt YBGs Q-klasser läs
mer i YBG-skriften på www.gyproc.se. För övrig målningsbehandling se
färgleverantörens rekommendationer för våtrum eller tuffare miljöer som
soprum etc. Skivorna kan även laseras med en silikatlasyr för att bibehålla
den ”cementliknande” ytan. För mer information kontakta Gyproc Technical
Sales & Support.
Infästning
För laster upp till ca 20 kg per infästning går det bra att använda en gipsexpanderplugg som monteras i skivan.

Max temperatur
Aquaroc kan användas i utrymmen med en max temperatur +45°C.

Kapitel 2

För vikter upp till ca 50 kg per infästningspunkt krävs att infästningen sitter i en kortling bakom skivan. Infästningar ska undvikas i våtzon 1. Gyproc
rekommenderar limning av installationer och inredning på väggar i våtzon
1. För mer information kontakta Technical Sales & Support.
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Ytbehandling
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Montering av vägg i grovutrymmen
Anvisningen avser montering av väggar inomhus, men som inte ska behandlas med tätskikt och beklädas med kakel eller våtrumsmatta, dvs för
väggar i grovutrymmen..
Innan montering påbörjas ska skivorna vara konditionerade, rena och torra.
Innanspackling och målning ska skivorna ha en temperatur på lägst +10°C.
1-1 vägg

Horisontella skarvar kan placeras mitt för varandra även vid brandkrav.

450 mm

900 mm

300 mm

200 mm

225 mm
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• Innerväggens placering mäts in och märks ut.
• Golv- och takskenor skruvas fast med c-avstånd 400 mm med för underlaget lämpliga skruvar.
• Stående Gyproc XR-reglar placeras mellan golv- och takskenor med max
c 450 och vrids i läge och fixeras vid behov mot skenorna.
• Eventuella icke understödda skarvar (skivskarv utan bakomliggande regel
t.ex horisontalskarv) förses med plåtband (PB 100) se bild nedan.
• Förstärkningar används vid tunga infästningar.
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt med skruvavstånd max c 300
mm (max c 200 mm vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 32 Quick.
Skivan skruvas 15 mm från skivkant.
• Skivorna monteras med ett mellanrum på 2–3 mm mellan skivkanter
samt till anslutande golv, tak och väggar. Dalapro fasadspackel ska sedan
användas att spackla igen mellanrummet mellan skivorna. Q3-klass enligt YBG, behandlingskod AMA HUS 11 LCS 2212 kod 56-3510. Q4-klass,
behandlingskod AMA HUS 11 LCS 2212 kod 56-04313.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovan monterad
skiva.
• Skivor på ömse sidor om regelstommen förskjuts i horisontalled och
påbörjas med halv skiva (450 mm bred).
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2-2 vägg

			
Horisontella skarvar ska förskjutas minst 150 mm vid brandkrav.

450 mm

900 mm

600 mm

300 mm
200 mm

225 mm

54
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Yttre skivlag:
• Vid eventuella brandkrav ska för skivformat 900x1200 mm eller icke
understödda skivskarvar (skivskarv utan bakomliggande regel t.ex horisontalskarv) förses med plåtband (PB 100) se bild sid 57.
• Yttre skivlag förskjuts horisontellt och påbörjas med halv skiva (450 mm).
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt med max c 300 (max c 200 mm
vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 41 Quick. Skivan skruvas 15 mm
från skivkant.
• Skivorna monteras med ett mellanrum på 2–3 mm mellan skivkanter
samt till anslutande golv, tak och väggar. Dalapro fasadspackel ska sedan
användas att spackla igen mellanrummet mellan skivorna. Q3-klass enligt YBG, behandlingskod AMA HUS 11 LCS 2212 kod 56-3510. Q4-klass,
behandlingskod AMA HUS 11 LCS 2212 kod 56-04313.
• Med hänsyn till brand ska skivskarv, i vertikalled, i inre och yttre lag
förskjutas.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovanför monterad
skiva.
• Skivor på ömse sidor om regelstommen förskjuts i horisontalled och
påbörjas med halv skiva (450 mm bred).
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• Innerväggens placering mäts in och märks ut.
• Golv- och takskenor skruvas fast med valt c-avstånd (400 mm) med för
underlaget lämpliga skruvar.
• Stående Gyproc XR-reglar placeras, mellan golv- och takskenor med max
c 450 alt och vrids i läge och fixeras vid behov mot skenorna.
• Förstärkningar används vid tunga infästningar.
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt med max c 300 mm (max c 200
mm vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 32 Quick. Skivan skruvas 15
mm från skivkant.
• Skivorna monteras med ett mellanrum på 2–3 mm mellan skivkanter
samt till anslutande golv, tak och väggar.
• Med hänsyn till brand ska skivskarv, i höjdled, i inre och yttre lag förskjutas,
se skiss.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovanför monterad
skiva.
• Skivor på ömse sidor och regelstommen förskjuts i horistontalled och
påbörjas med halv skiva (450 mm bred).

funktionsväggar

Inre skivlag:
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funktionsväggar

Kapitel 2

Montering av vägg med tätskikt
Anvisningen avser montage av väggar inomhus och där skivorna ska behandlas med tätskikt (rollat tätskikt, folie, PVC-matta).
Innan montering påbörjas ska skivorna vara konditionerade, rena och
torra. Innan kakel- eller mattsättning ska skivorna ha en temperatur på
lägst +10°C.
1-1 vägg

Horisontella skarvar kan placeras mitt för varandra även vid brandkrav.

450 mm

900 mm

300 mm

200 mm

225 mm
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• Innerväggens placering mäts in och märks ut.

Kapitel 2

funktionsväggar

• Golv- och takskenor skruvas fast med valt c-avstånd 400 mm med för
underlaget lämpliga skruvar.
• Stående Gyproc XR-reglar placeras mellan golv- och takskenor med max
c 450 och vrids i läge och fixeras vid behov mot skenorna.
• Eventuella icke understödda skarvar (skivskarv utan bakomliggande regel
t.ex horisontalskarv) förses med plåtband (PB 100) se bild nedan.
• Förstärkningar används vid krav på tunga infästningar.
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt på max c 300 mm (max c 200
mm vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 32 Quick. Skivan skruvas 15
mm från skivkant.
• Skivorna monteras dikt an mot varandra och med ett mellanrum på 2–3
mm till anslutande golv, tak och väggar.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovan monterad
skiva.
• Skivor på ömse sidor om regelstommen förskjuts i horisontalled och
påbörjas med halv skiva (450 mm bred).
• Behandling av tätskikt utförs enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.
Skivan behöver inte behandlas med primer.
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funktionsväggar

Kapitel 2

2-2 vägg

Horisontella skarvar ska förskjutas minst 150 mm vid brandkrav.

450 mm

900 mm

600 mm

300 mm
200 mm

225 mm
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Yttre skivlag:
• Vid eventuella brandkrav ska för skivformat 900x1200 mm eller icke
understödda skivskarvar (skivskarv utan bakomliggande regel t.ex horisontalskarv) förses med plåtband (PB 100) se bild sid 57.
• Yttre skivlag förskjuts horisontellt och påbörjas med halv skiva (450 mm
bred).
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt med max c 300 (max c 200 mm
vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 41 Quick. Skivan skruvas 15 mm
från skivkant.
• Skivorna monteras dikt an mot varandra och med ett mellanrum på 2–3
mm till anslutande golv, tak och väggar.
• Med hänsyn till brand ska skivskarv, i vertikalled, i inre och yttre lag
förskjutas, se skiss.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovanför monterad
skiva.
• Behandling av tätskikt utförs enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.
Skivan behöver inte behandlas med primer.

Kapitel 2

• Innerväggens placering mäts in och märks ut.
• Golv- och takskenor skruvas fast med valt c-avstånd 400 mm med för
underlaget lämpliga skruvar.
• Stående Gyproc XR-reglar placeras mellan golv- och takskenor med max
c 450 alt och vrids i läge och fixeras vid behov mot skenorna.
• Förstärkningar används vid tunga infästningar.
• Aquaroc monteras med tryckt text utåt med max c 300 mm (max c 200
mm vid ytterhörn) med skruv Gyproc QSTW 32 Quick. Skivan skruvas 15
mm från skivkant.
• Skivorna monteras dikt an mot varandra och med ett mellanrum på 2–3
mm till anslutande golv, tak och väggar.
• Med hänsyn till brand ska skivskarv, i höjdled, i inre och yttre lag förskjutas.
• Den ovanförliggande skivan i vertikalled placeras rakt ovanför monterad
skiva.
• Skivor på ömse sidor om regelstommen förskjuts i horisontalled och
påbörjas med halv skiva (450 mm bred).

funktionsväggar

Inre skivlag:
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