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När framtidens vårdbyggnader ska projekteras står man
inför flera utmaningar.
Krav på flexibilitet, hygien, luftkvalitet, tillgänglighet och
inte minst hållbarhet i konstruktioner och material, är bara
några av de många aspekter som kommer att påverka
framtidens byggande av vårdlokaler.
Gyprocs innovativa lättbyggnadslösningar är utvecklade
med framtidens krav som riktmärke. Våra lösningar lever
fullt ut upp till de krav som ställs avseende: miljö, hållbarhet och säkerhet.
I Gyprocs anvisningar får projektörerna de lösningar som
krävs för att skapa ett effektivt och flexibelt byggprojekt
samtidigt som säkerhet, komfort och ett bra inneklimat
säkras för patienter och personal.

Få en överblick
Avsikten med denna guide är att hjälpa projektörerna med
en snabb och tydlig överblick över relevanta krav och
rekommendationer baserade på våra lättbyggnadslösningar, när det gäller byggande av vårdlokaler.
Guiden kan naturligtvis inte göra anspråk på att vara
komplett med hänsyn till alla standarder och krav, men vi
hoppas att den ger projektörer och rådgivare en överordnad överblick. Dessutom har vi hänvisningar som visar
vägen till ytterligare information.
Mycket nöje!
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Sex viktiga krav för framtidens byggande av vårdlokaler

1

Hållbar lättbyggnadsteknik
Gyproc arbetar målmedvetet för att möta framtidens utmaningar i fråga om resursanvändning, klimat och hållbar miljö.
Idag är detta en del av den grund som verksamheten står på
och ett viktigt område för hela vår affärsutveckling.

Naturens eget material
Våra produkter är baserade på gips som är en naturligt förekommande råvara på jorden. Gips (kalciumsulfat E 516) ingår till och
med i vissa födoämnen som surhetsreglerande medel och
innehåller inga miljöskadliga eller giftiga ämnen och avger inga
emissioner. Dessa egenskaper för byggnadsmaterial är en
central utgångspunkt för en hållbar miljö.

Återanvändning av gipsprodukter
Gyproc har tillsammans med gipsbranschen varit pionjärer
inom återanvändning av uttjänta gipsprodukter. Ett effektivt
insamlings- och återanvändningssystem har reducerat behovet
av nya råmaterial och har samtidigt markant minskat behovet
av deponering.

Byggvaru- och miljödeklarationer
Miljödeklarationer inom byggbranschen är frivilliga. Gyproc
började redan 1999 dokumentera miljöpåverkningarna för våra
gipsprodukter genom offentligt tillgängliga miljödeklarationer,
och tillhandahåller alltid aktuella byggvarudeklarationer och
miljödeklarationer.
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Reduktion av energi- och vattenförbrukning
samt CO2 emission
Cirka 85 % av energiförbrukningen vid tillverkning av gipsskivor
går till att frigöra vatten från gipsråvaran och torkning av
formade gipsskivor. Därför arbetar vi intensivt med långsiktiga
lösningar till återcirkulation av vatten och återvinning av värme i
alla processer.

Miljöstyrning säkrar resultat
Gyproc arbetar strukturerat med miljöledning, och har certifierade rutiner och processer som uppfyller kraven i ISO 14001.
Gyproc är även certifierat enligt arbetsmiljöledningssystemet
OHSAS 18001, och uppfyller kraven i svensk energistandard
SS 627750 som ett led i vår strategi för hållbar energianvändning och klimatutveckling. Gyproc är dessutom med i Energimyndighetens PFE-program och arbetar med olika besparingsprojekt för att optimera och reducera vår energiförbrukning. Det
betyder att vi som verksamhet har förpliktat oss till att följa en
grön linje, som bl.a säkerställer att spill minimeras.
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Inneklimat – luftkvalitet
Kvaliteten på inomhusluften är avgörande för patienter och
vårdpersonalens hälsa.
Det är därför viktigt att fokusera på att byggmaterialen inte
avger VOC (flyktiga organiska föreningar) som kan förorena
inomhusluften.
Dessa VOC i inomhusluft kan orsaka försämring av sjukdomstillstånd hos utsatta patientgrupper. Genom att välja material
med mycket låga eller inga emissioner av exempelvis formaldehyd – kan man på ett positivt sätt bidra till att WHOs gränsvärde för formaldehyd inte överskrids (0,1 mg/m3).
Alla Gyprocs gipsprodukter är testade och godkända av Dansk
Indeklima märkning. Gyprocs produkter uppfyller bästa klass
och avger exempelvis ingen formaldehyd. Det kommer därför
att bidra positivt till inomhusmiljön att använda dessa på stora
ytor som väggar och tak.
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God rumsakustik är avgörande för patienternas
tillfrisknande och för bra kommunikation
Som i så många andra sammanhang är störande ljud också ett
problem i sjukhusmiljöer. Dels för att den medicinska utrustningen
kan störa men också för att många människor och aktiviteter är
samlade på en plats. Som det framgår av flertaliga undersökningar
är stigande intensitet i ljudmiljön en källa till obehag och trötthet
för både patienter och personal.
Buller stör både sömn och vila, två faktorer som är avgörande för
patienternas tillfrisknande. Andra undersökningar visar dessutom
att buller påverkar vårdpersonalens minne och kognitiva förmåga.
Dessa funktioner är nödvändiga när kommunikationen av komplexa
upplysningar mellan patienter och vårdpersonal eller mellan
vårdpersonal, ska säkras.
Avslutningsvis så ger en lugnare innemiljö en lägre stressnivå för
personalen och behandlingstiden för patienterna kan förkortas.
Gyprocs lösningar kan effektivt lösa dessa akustiska problem.
Avskiljande väggar med ljudisolerande egenskaper och ljudabsorberande akustikundertak minskar tillsammans bullernivån från
ljudkällan och begränsar spridningen av oönskat ljud i lokalerna.

6

6

4

Estetik
Den estetiska utformningen är av stor betydelse för patienternas
och personalens trivsel.
Användningen av material med målningsbara ytor ger stor frihet att
skapa den rätta stämningen i de olika rummen och avdelningarna
på ett sjukhus. Plana ytor som inte är känsliga för släpljus, är också
av stor betydelse för helhetsintrycket. Det gäller i synnerhet
områden med stora väggarealer.
Samtliga Gyprocs gipsprodukter har målningsbar yta. Denna
egenskap gäller både gipskivor och vår serie av Gyptone akustikundertak. Dessutom är våra skivlösningar för vägg och undertak
(Gyproc Planum och Gyptone BIG) försedda med fyra försänkta
kanter, vilket innebär att spacklingen av skivskarvarna blir lättare att
utföra. De försänkta kanterna ger också betydligt bättre slutresultat
än när skivor med rak kant används. Dessa lösningar är speciellt
lämpliga att använda i foajéer och övriga områden med höga
väggar samt operationssalar och liknande utrymmen där helt plana
ytor eftersträvas. Även i andra delar av byggnaden där man vill ha
akustikundertak eller väggar utan synliga skarvar, kan dessa skivor
med fördel användas.
I branschvägledningen "Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor"
anges olika estetiska krav, Q1–Q4. Q4 anger högsta nivå vilket är
lämpligt på höga väggar eller i rum med stort ljusinsläpp.
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Robusta material som
är lätta att underhålla
Det är viktigt att byggnadsmaterial har lång livstid. Ett
byggmaterials livstid är avhängigt bl.a av dess styrka
samt förmågan att klara mekanisk påverkan och
rengöring. Möjligheten att laga eventuella skador är
också avgörande vid bedömningen av en produkts
livscykel.
Gyprocs gipsväggar och akustikundertak kan
rengöras, spacklas och målas om utan att de
akustiska, brandtekniska eller hållfasthetsmässiga
egenskaperna försämras.
	Gyproc gipsprodukter är formstabila och tål
hantering t.ex i samband med efterföljande
service- och installationsarbeten i utrymmet
ovanför undertaket.
	Till områden där det krävs extra starka, robusta
och slagtåliga väggar har Gyproc utvecklat
lösningar som klarar förekommande påfrestningar.
Det kan handla om att säkra medicinrum eller att
avgränsa avdelningar med psykiskt sjuka patienter.
Andra delar av ett sjukhus där mekanisk påverkan, i
form av trafik med utrustning och sängar, kan
förekomma är förbindelsestråk och korridorer.

Brandsäkerhet
Kraven på säkerhet i en vårdbyggnad är höga. Detta gäller inte
minst brandskyddet på grund av att ett sjukhus ska hysa människor
dygnet runt. Alla ska kunna orientera sig och det ska tas hänsyn till
att patienterna ofta har begränsad förmåga att förflytta sig.
Andra säkerhetskrav kan gälla säkring av avdelningar med psykiskt
sjuka personer, rum med känsliga patientupplysningar eller
medicinförråd.
Gyproc gipsskivor är i sig brandhämmande. Skivorna innehåller
kristalliskt bundet vatten (ca 20 % av skivans vikt) som vid kraftig
uppvärmning avges i form av vattenånga. Av detta följer att skivans
yttemperatur hålls nere och brandspridning stoppas eller begränsas.
Gyproc lättbyggnadslösningar ger alla möjligheter att uppfylla
myndigheterna krav på brandsäkerhet för vårdlokaler. Gipsskivor
kan med fördel användas där de högsta kraven på ytskiktet ställs
(A2-s1, d0). Dessutom kan Gyprocs brandskyddsskivor användas för
brandskydd av bärande stålkonstruktioner.
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Krav, standarder och rekommendationer
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Brandskydd
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Hygienkrav
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Bullerskydd
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Inneklimat
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Fukt i våtrum
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Avskärmning mot
strålning

BBR kap 5

Styrande dokument: Byggenskap
och vårdhygien, Svensk Förening för
Vårdhygien

BBR kap 7:2. Föreskriftens krav på
byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C
enligt SS 02 52 68 för Vårdlokaler
uppfylls

BBR kap 6 Hygien, hälsa miljö, Boverkets rapport Kriterier för sunda
byggnader och material samt Svenska
Inneklimatinstitutets handbok H3,
Föroreningar och emissionsförhållanden (BFS 2006:12)

BBR kap 6:533 Utrymmen med krav på
vattentäta eller vattenavvisande skikt

SSMFS 2008:11
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Brandkrav för väggar och undertak
Enligt BBR kap 5, ska utrymmen i byggnader, utifrån avsedd
verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (VK). Verksamhetsklass 5,
vårdmiljöer, omfattar utrymmen där det vistas personer som har
begränsade, eller inga, förutsättningar att sätta sig i säkerhet. VK 5C
omfattar ”Lokaler för hälso- och sjukvård” (Sjukhus). Byggnader
delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Byggnader
med lokaler i VK 5C klassas antingen i Br0, byggnader med mycket
stort skyddsbehov (större sjukhus) eller i Br1, byggnader med stort
skyddsbehov (sjukhus i 2 våningsplan). Bostäder och lokaler i VK 5C
bör utformas i Br2, byggnader med måttligt skyddsbehov.
Kraven på material, ytskikt och beklädnad inom brandcell i vårdanläggning innebär att invändiga takytor bör ha ytskikt av klass
B-s1,d0. Väggytor bör ha ytskikt av lägst C-s2,d0. Ytskikten ska
fästas på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1,d0.
Utrymningsväg i byggnader i klass Br1 och Br2 ska ha ytskikt av
klass B-s1,d0 på tak- och väggytor. Ytskikten i utrymningsvägar ska
fästas på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1,d0.
Brandskydd i byggnader i klass Br0 ska verifieras med analytisk
dimensionering (BBR 5:112). Kravet på avskiljande konstruktion i
klass Br1 vid brandbelastning f ≤ 800 MJ/m2 är EI 60. Motsvarande
krav för byggnad i Br2 är EI 30. För VK 5C gäller dessutom att
brand- och brandgasspridning begränsas med avskiljande konstruktion mellan varje vårdavdelning operationsavdelning eller funktionell enhet.
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Hygienkrav och krav på ytskikt
Svensk förening för vårdhygien (SFVH) ger i dokumentet Byggegenskap och Vårdhygien (BOV) vårdhygieniska aspekter vid ny- och
ombyggnad samt renovering av vårdlokaler. BOV delar in Vårdlokaler
i fyra hygienklasser
0. Administrativa lokaler – inga vårdhygieniska krav.
1. Väntrum, dagrum, personalrum etc.
2. Vårdrum, behandlingsrum, undersökningsrum etc.
3. Vårdlokaler med särskilda hygienkrav, t.ex operations-, infektionsoch intensivvårdsavdelningar, dialysenhet etc.
Hur lokalerna ska vara utformade, med avseende på ytbeläggningar
och materialval, för att förebygga smittspridning beskrivs i BOV på
följande sätt:
Tak
I tak finns endast få bakterier. Rengöring ska dock kunna ske i
samband med storstädning. Några speciella vårdhygieniska krav
behöver normalt inte ställas på takytor i vårdlokaler.
Checklista undertak:
• Hygienklass 2
		
– Icke perforerade plattor utan mellanrum
• Hygienklass 3
		
– Icke perforerade plattor utan mellanrum
		
– Släta och lätt avtorkbara
		
– Utförda i material som tål rengöring
		
– Material som installeras ovanför undertak ska vara
rent och mögelfritt.
Väggar
På väggar förekommer i allmänhet inte bakterier i ett antal som
utgör någon risk för smittspridning, utom när väggen förorenats
med stänk av infektiöst material.
Antibakteriella ytskikt
Material, målarfärg och textilier som innehåller antibakteriella
ämnen (silver, biocider etc) ska undvikas i vårdlokaler. Om man
överväger användning av sådana material, färger och textilier ska
vårdhygienisk expertis kontaktas.
Checklista väggar:
• Väggbeklädnaden i lokaler i hygienklass 1–3 ska vara icke
absorberande, fri från sprickor och lätt att rengöra
• Våtrumsmatta med svetsade fogar eller glaserat material används
i desinfektionsrum, hygien- och miljörum
• Stänkskydd vid t.ex tvättställ, diskbänk, bakom ångande maskiner
(ibland även i tak), utslagsback, arbetsbänk, och andra arbetsplatser med stänkrisk. Glaserat keramiskt material, glas, våtrumsmatta eller rostfri plåt kan t.ex användas
• Ytskiktet ska tåla rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel
• I lokaler där grovrengöring förekommer, kan ytskiktet behöva tåla
sanering
• Utanpåliggande ledningar och kanaler ska vara släta, lätta att
hålla rena och dammfria.
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Byggakustik. Krav på ljudisolering
och efterklangstider
I Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 7 Bullerskydd anges att byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud
begränsas. Föreskriftens krav på vårdbyggnader är uppfyllt om de
byggnadsrelaterade kraven i Ljudklass C enligt SS025268 uppnås.
Ljudklassning enl. SS25268:2007.

Från utrymme med hög stegljudsbelastning till utrymme där
människor vistas mer än tillfälligt exempelvis expedition, kontor,
laboratorium, dagrum, väntrum personalrum (fler exempel ges i SS
25268:2007), L'nT,w ≤ 68 dB.
Efterklangstid
Exempel på lägsta tillåtna efterklangstid, T20, för vårdlokaler i
ljudklass C:

	Efterklangstider på sjukhus, vårdcentraler och
kliniker
Luftljudsisolering
Exempel på lägsta vägda reduktionstal i byggnad, R'w , för vårdlokaler i ljudklass C:

Utrymme med särskilda krav på dämpad ljudmiljö exempelvis
intensivvård, uppvakningsrum, talträning (fler exempel ges i SS
25268:2007), T20 ≤ 0,5 s.

Från annat utrymme till exempelvis jourrum, isolerrum, OP-sal,
utrymme med särskilt höga krav på sekretess (fler exempel ges i SS
25268:2007) R'w ≥ 48 dB.

Små utrymmen för simning och bad exempelvis bassängrum
T20 ≤ 0,8 s.
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt exempelvis
undersökning, behandling OP-sal, sjukgymnastik, patientrum,
vårdrum, jourrum, expedition, kontor (fler exempel ges i SS
25268:2007), T20 ≤ 0,6 s.

Från annat utrymme till exempelvis patientrum, vårdrum, hygienutrymme eller utrymme för personalens vila, annat utrymme med
krav på måttlig sekretess (fler exempel ges i SS 25268:2007)
R'w ≥ 44 dB.

Utrymmen där människor vistas tillfälligt exempelvis förbindelsestråk, vilrum, entréer (fler exempel ges i SS 25268:2007)
T20 ≤ 0,8 s dock i trapphus T20 ≤ 1,5 s.

Mellan hygienutrymmen
R'w ≥ 35 dB.
Stegljudsnivå
Från utrymme med hög stegljudsbelastning till exempelvis
patientrum, vårdrum, jourrum, samlingssal, undersökning,
behandling, OP-sal (fler exempel ges i SS 25268:2007), L'nT,w ≤ 64 dB.
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Krav på inneklimat – material
I BBR kapitel 6, Hygien, hälsa och miljö anges att ”Material och
byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom
sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö
negativt då funktionskraven i dessa regler uppfylls”. Vidare
hänvisas i ett allmänt råd, till Boverkets rapport: ”Kriterier för
byggnader och material” där rekommenderat värde för formaldehydkoncentrationen i inneluften har satts till < 0,05 mg/m3.
I rapporten anges att vid val av material bör följande vara vägledande:
• Välj det material eller den produkt som inom sin grupp har den
lägsta emissionen.
• Välj inte material som i sin innehållsdeklaration har ämnen som
klassas som allergiframkallande eller på annat sätt kan påverka
hälsa eller komfort.
• Välj material som är anpassat till den miljö det ska användas i.
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Säkerhet mot fukt och vattenskador
Allmänt gäller att ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar
skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt
som kan påverka människors hälsa” (BBR 6:51).
Kraven i BBR 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av
fuktsäkerhetsprojektering. Krav för utrymmen där golv och väggar
kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande
vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i
kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt anges i
BBR 6:533.
I vårdanläggningar är bad- och duschrum samt sköljrum exempel
på sådana utrymmen. För material och materialytor, där mögel och
bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade kritiska
fukttillstånd användas.
Ånggenomgångsmotståndet hos vattentäta skikt bör vara större än
1 ∙ 106 s/m om man inte vid fuktsäkerhetsprojektering påvisat att
annat ånggenomgångsmotstånd kan användas.

Gipsskivor kan användas som avskärmningsmaterial i rum
med röntgenapparater upp till 75kV.
Gipsskivor kan t.ex utnyttjas som strålningsavskärmning vid
röntgenutrustning som ger upp till 75 kV. Fyra gipsskivor, med
tjocklek 12,5 mm, dvs en vanlig 2-lags gipsvägg är ekvivalent
med 0,25 mm bly.
Vid röntgenapparatur med nominell spänning över 40 kV ska
åtta gipsskivor – 2x4x12,5 mm – användas, vilket motsvarar
0,5 mm blyplåt.
Vid behov av bättre avskärmning kan blyplåt monteras i
väggen. Kontakta Gyproc Technical Sales & Support.
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Strålavskärmning av lokaler för diagnostik eller
terapi med joniserande strålning
Lokaler ska vara byggda så att det är osannolikt att bidraget från
verksamheten till den effektiva dosen överstiger 0,1 millisivert (mSv)
per år för personer som vistas utanför lokalerna i utrymmen som
inte klassificeras som kontrollerat eller skyddat område (SSMFS
2008:11, 3§).
Kraven anses vara uppfyllda om strålavskärmningen är dimensionerad enligt nedanstående:

Rekommenderad dimensionering av strålavskärmningens blyekvivalens
1.
Lokal där röntgenutrustning med rörspänning
om högst 75 kV avsedd för intraoralt
placerade bildmottagare används:
• I väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska
strålavskärmningen motsvara minst 0,5 mm
bly.
• I väggar, golv, tak och dörrar till lokaler inom
kliniken där personer endast tillfälligt uppehåller sig ska strålavskärmningen motsvara
0,25 mm bly.
• Väggarna ska vara skärmade till en höjd av
minst 2,1 m.
• Dörr mot korridor eller dörr till annat behandlingsrum behöver inte strålavskärmas
om primärstrålen inte riktas mot dessa.
• I golv och tak direkt anslutande till mark eller
yttertak krävs ingen strålavskärmning.
• I ytterväggar och fönster i dessa krävs ingen
strålavskärmning om personer inte vistas på
ett avstånd mindre än 5 meter.
• Hål i strålavskärmningen ska täckas om
hålets diameter överstiger 75 mm.
• I lokal där antalet exponeringar är maximalt
15 per vecka krävs ingen strålavskärmning.

2.
Lokal där utrustning avsedd för
panoramaröntgen används:

3.
Lokaler avsedda för röntgendiagnostik
inom sjukvården eller tandvården*:

• I väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska
Strålavskärmning motsvarande en tjocklek i mm bly
strålavskärmningen motsvara minst 0,5
Maximal
Väggar, golv, dörrar
mm bly.
rörspänning
U
och fönster
• Väggarna ska vara skärmade till en höjd
av minst 2,1 m.
≤ 40 kV
0,25
• I golv och tak direkt anslutande till mark
eller yttertak krävs ingen strålavskärm40 ≤ 75 kV
0,50
ning.
75 < U ≤ 100 kV
1,00
• I ytterväggar och fönster i dessa krävs
ingen strålavskärmning om personer
100 < U ≤ 150 kV
2,00
inte vistas på ett avstånd mindre än 5
meter.
• I golv och tak direkt anslutande till mark eller
till yttertak krävs ingen strålavskärmning
• Väggar ska strålavskärmas till en höjd av minst
2,1 m eller högre om primärstrålningen riktas
högre upp på väggen
* Utom lokaler som avses i 1 och 2
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Krav och lösningar i en vårdanläggnings olika rum

Ett sjukhus innehåller en lång rad olika
funktioner som var för sig ställer speciella
krav på de lokaler där verksamheten ska
bedrivas. Det gäller t.ex krav på: inneklimat, brandsäkerhet, akustik, hygien,
fuktsäkerhet, ytor och beklädnad samt
åtkomlighet till installationer.
I detta avsnitt hittar ni specifika krav på
byggnaden med avseende på sjukhusets
olika funktionsområden. Ni kan också se
hur man konkret uppfyller kraven med
Gyprocs vägg- och taklösningar.
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Reception

Krav
Vägg

Tak

Brand

Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0 eller på
Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0 eller på
beklädnad i klass K210/B-s1, d0
beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av
A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell

Akustik

Från annat utrymme: R'w ≥ 35 dB
Från korridor: R'w ≥ 30 dB

Hygien

Hygienklass 1

Fukt

Inga krav

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet ska tåla
rengöring och punktdesinfektion.

Rengöring ska kunna ske i samband med storstädning.
Inga vårdhygieniska krav.

Åtkomlighet,
installationer

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns installationer
i väggen

Enkel åtkomst till tekniska installationer/kabeldragning ovanför
undertaket

Inneklimat

Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

T20 ≤ 0,6 s

Foajén och receptionen är
ankomstområden och platser
där många människor samlas.
Dessa områden ska dels vara
platser som visuellt ger ett gott
intryck, dels gör det möjligt att
kommunicera utan problem.
Dessutom fungerar dessa
områden som utrymningsvägar.

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone BIG

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone BIG
Akustikundertak är ett fast monterat
akustikundertak med släta spacklade kanter.
Gyptone BIG skivorna har fyra försänkta
spackelkanter vilket säkrar en bra ytfinish.

Gyproc GK
Nedpendlingssystem för
akustikundertak med släta
spacklade kanter.
Använd Gyproc ProMix för
spackling.

Brand: A2-s1,d0
Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i rummet.
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd
eller ammoniak.

Se www.gyptone.se/produkter/slätaundertak

Gyptone Access Panel

Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig trasa. De flesta
vanliga rengöringsmedel kan användas.

Gyptone Access Panel
Luckan byggs in i Gyptone BIG och ger enkel
åtkomst till bakomliggande installationer med
ett snyggt estetiskt resultat.

Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Åtkomst till tekniska installationer sker genom
inmonterade inspektionsluckor.

Se www.gyptone.se/produkter/inspektionsluckor

Icke bärande brandcellsvägg:
System Gyproc Normal/Gyproc XR reglar
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 eller
System Gyproc Planum/Gyproc XR reglar
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45

Akustikvägg: System Gyptone BIG

Gyproc Systemvägg bestående av Gyproc XR
ljudregel monterad med 45 mm mineralull och
två lag Gyproc Normal gips på var sida. Se
Gyproc Handbok, datablad 3.1.1:101–108.
Vid höga väggar med horisontella skarvar och
krav på hög ytfinish rekommenderas Gyproc
Planum som alternativ till Gyproc Normal.
Gyproc Planum levereras med fyra försänkta
spackelkanter, vilket säkrar en bra ytfinish.
Konstruktionen är uppbyggd enligt ovan. Se
Gyproc Handbok, datablad 3.1.1:101–108.

Gyptone Akustikvägg
Reducerar efterklangstiden och ger bättre
taluppfattning i rummet. Akustikväggen är
uppbyggd som normal Gyproc skiljevägg som
underlag för den akustiska väggbeklädnaden.

Använd Gyproc No-Coat
kantförstärkning vid
spackling av inåt- och
utåtgående vägghörn samt
Gyproc ProMix
spackelmassa.

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Rumsakustik: Akustikväggen dämpar de horisontella ljudfälten
och reducerar därmed besvärande eko. Akustikväggen bidrar
även till sänkning av efterklangstiden i rummet

Se Gyproc vägledning:
Spackling av gipsskivor
med Gyproc ProMix.

Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd
eller ammoniak.

Luftljudsisolering: R'w = 48 dB

Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas.
Typ av rengöringsmetod beror på valet av efterföljande
ytbehandling, dvs spackling, tapet/målning (kontakta
leverantören av ytbehandlingsmaterialet för information om
lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
Max vägghöjd: 4,7 m

Se www.gyptone.se/produkter/akustikvägg
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Väntrum, dagrum, personalrum

Krav
Vägg

Brand

Tak

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell

Akustik

–

Hygien

Hygienklass 1

Fukt

Inga krav

Inga krav

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet
ska tåla rengöring och punktdesinfektion.

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning.
Inga vårdhygieniska krav.

T20 ≤ 0,6 s

Åtkomlighet,
installationer
Inneklimat

Väntrum och mottagningsrum
används för samtal med
patienter. Därför ställs det krav
på god rumsakustik och
ljudisolering.

Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer ovanför undertaket
Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Sixto 60

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone Tile
Används där det är krav på demonterbara
undertaksplattor. Levereras i olika kantutföranden för synligt eller dolt bärverk.

Quick Lock
E15 eller E24 nedpendlingssystem för demonterbara
undertaksplattor (600 x 600).

Brand: A2-s1,d0
Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i
rummet.
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.

Se www.gyptone.se/produkter/demonterbara
+ undertak

Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig
trasa. De flesta vanliga rengöringsmedel kan
användas.
Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas
för framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Gyptone Tiles kan demonteras för
åtkomst av tekniska installationer.

Icke bärande brandcellsvägg:
System Gyproc Normal/Gyproc XR
reglar Gyproc XR 70/70 (450) 2-2

Gyproc XR
Gyproc Systemvägg bestående av Gyproc XR
ljudregel monterad med 45 mm mineralull och
två lag Gyproc Normal gips på var sida.
Se Gyproc Handbok, datablad 3.1.1:101–108.

Använd Gyproc No-Coat
kantförstärkning vid spackling
av inåt- och utåtgående
vägghörn samt Gyproc Promix
spackelmassa.
Se Gyproc vägledning:
Spackling av gipsskivor med
Gyproc Promix.

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 48 dB
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG*
rekommenderas. Typ av rengöringsmetod beror på
valet av efterföljande ytbehandling, dvs spackling,
tapet/målning (kontakta leverantören av
ytbehandlingsmaterialet för information om
lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas
för framställning av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Undersöknings- och behandlingsrum

Krav
Vägg

Brand

Akustik

Tak

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1,
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1,
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 44 dB
T20 ≤ 0,6 s
Från korridor: R'w ≥ 35 dB

Hygien

Hygienklass 2

Fukt

Inga krav

Inga krav

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra,
ytskiktet ska tåla rengöring och punktdesinfektion.

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning.
Inga vårdhygieniska krav.
Icke perforerade plattor utan mellanrum.

Åtkomlighet,
installationer

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen

Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer ovanför undertaket.

Inneklimat

Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Undersöknings- och behandlingsrum är utrymmen som
används vid undersökning,
diagnosticering och behandling
av patienter samt för sjukgymnastik, arbetsterapi osv. I dessa
lokaler ställs det krav på god
rumsakustik och ljudisolering.

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Sixto 60

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone Tile
Används där det är krav på demonterbara
undertaksplattor. Levereras i olika
kantutföranden för synligt eller dolt bärverk.

Quick Lock
E15 eller E24 nedpendlingssystem för
demonterbara undertaksplattor (600 x
600).

Brand: A2-s1,d0

Se www.gyptone.se/produkter/demonterbara
+ undertak

Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i rummet
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.
Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig trasa. De
flesta vanliga rengöringsmedel kan användas. Eftersom
några vårdhygieniska krav normalt inte ställs på tak så är
det Gyprocs bedömning att Gyptone perforerade undertak
med akustikfilt på baksidan motsvarar det krav på
rengörbarhet i samband med storstädning, som ställs i
BOV. Användandet av perforerade skivor innebär att kraven
på efterklangstid i de flesta fall uppnås. Denna egenskap
bör vägas mot de akustiska nackdelarna med ett
operforerat undertak.
Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Gyptone Tiles kan demonteras för åtkomst av
tekniska installationer.

Icke bärande brandcellsvägg:
System Gyproc Normal/Gyproc XR
reglar Gyproc XR 70/70 (450) 2-2

Gyproc XR
Gyproc Systemvägg bestående av Gyproc XR
ljudregel monterad med 45 mm mineralull
och två lag Gyproc Normal gips på var sida.

Använd Gyproc No-Coat kantförstärkning vid spackling av inåt- och
utåtgående vägghörn samt Gyproc
ProMix spackelmassa.

Se Gyproc Handbok, datablad 3.1.1:101–108.

Se Gyproc vägledning: Spackling av
gipsskivor med Gyproc ProMix.

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 48 dB
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas. Typ av rengöringsmetod beror på valet av efterföljande
ytbehandling, dvs spackling, tapet/målning (kontakta
leverantören av ytbehandlings-materialet för information
om lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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OP-salar

Krav
Vägg

Brand

Akustik
Hygien
Fukt
Ytor

Tak

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1,
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 48 dB
T20 ≤ 0,6 s
Från korridor: R'w ≥ 30 dB
Hygienklass 3
Inga krav
Inga krav
Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning. Inga vårdhygieniska krav. Släta och
Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet
lätt avtorkbara, icke perforerade plattor utan
ska tåla rengöring och punktdesinfektion.
mellanrum.

Åtkomlighet,
installationer

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen.

Inneklimat

Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Operationssalar bör utformas så
att de bidrar till effektivt
samarbete och kommunikation
mellan de anställda. Dessutom är
det viktigt att ha en hög hygiennivå, d.v.s rengöringsvänliga och
enkla plana ytor.

Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer ovanför undertaket.

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Base

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone Base
Levereras i olika kantutföranden för synligt
eller dolt bärverk

Quick Lock
E15 eller E24 nedpendlingssystem för
demonterbara undertaksplattor (600 x 600).

Brand: A2-s1,d0

Se www.gyptone.se/produkter/
demonterbara + undertak

eller
Gyptone BIG Base

Gyptone BIG Base
När en helt plan och operforerad yta, med
spacklade skarvar, önskas ska Gyptone BIG
Base användas.

Yta/rengöring: Gyptone Base kan rengöras med
fuktig trasa. De flesta vanliga rengöringsmedel
kan användas.

Gyproc GK
Nedpendlingssystem för akustikundertak
med släta spacklade kanter.
Använd Gyproc ProMix för spackling.

Se www.gyptone.se/produkter/släta
undertak

Icke bärande brandcellsvägg:
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45

Gyproc Robust
När det finns risk för stötar från
exempelvis sängar eller utrustning eller
om det finns krav på bärighet,
rekommenderas Gyproc Robust
Gyproc Planum
Vid höga väggar med horisontella skarvar
och krav på hög ytfinish rekommenderas
Gyproc Planum som levereras med fyra
försänkta spackelkanter, vilket säkrar en
bra ytfinish.
Se Gyproc Handbok, datablad
3.1.1:101–108
Om operationssalen projekteras som
våtrum – se sid 24 Våtrum
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Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen
mätbar formaldehyd eller ammoniak.

Gyptone BIG Base är efter spackling och ytbehandling lufttät och kan rengöras och desinficeras med
lämpliga desinfektionsmedel (kontakta
leverantören av ytbehandlingen för ytterligare
information).
Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan
återvinnas för framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Gyptone Base tiles kan demonteras
för åtkomst av tekniska installationer. Vid
användning av Gyptone BIG Base kan Gyptone
Access Panel användas.

Använd Gyproc No-Coat kantförstärkning vid
spackling av inåt- och utåtgående vägghörn
samt Gyproc ProMix spackelmassa.

Brand: EI 60 A2-s1,d0

Se Gyproc vägledning: Spackling av
gipsskivor med Gyproc ProMix.

Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.

Luftljudsisolering: R'w = 48 dB

Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG*
rekommenderas. Typ av rengöringsmetod beror på
valet av efterföljande ytbehandling, dvs spackling,
tapet/målning (kontakta leverantören av
ytbehandlingen för information om lämplig
rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas
för framställning av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Förbindelsestråk, korridorer

Krav

Vägg

Tak

Brand

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell

Akustik

Kravet på luftljudisoleringen bestäms av vilken typ av
utrymme som korridoren angränsar till. Se respektive
utrymme.

Hygien

Hygienklass 1

Fukt

Inga krav

Inga krav

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet
ska tåla rengöring och punktdesinfektion.

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning. Inga vårdhygieniska krav.

Åtkomlighet,
installationer

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen

Enkel åtkomst till tekniska installationer/
kabeldragning ovanför undertaket

Inneklimat

Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Korridorer används för transport
av sängar och utrustning mellan
avdelningar och behandlingsrum. Det innebär risk för att
väggytorna utsätts för stötar och
hög mekanisk påverkan i
samband med dessa transporter.

T20 ≤ 0,8 s
Dock i trapphus, T20 ≤ 0,8 s

Gyproc lösning
Beskrivning
Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Trap

Tillbehör

Gyptone Trap
Är ett system framtaget för korridorer och
ger enkel åtkomst till installationer ovanför
undertaket. Gyptone Trap öppnas som
luckor och har en genomgående
perforering, som i kombination med den
bakomliggande akustikfilten, ger goda
akustiska egenskaper.

Konstruktionens egenskaper
Brand: A2-s1,d0
Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i
rummet.
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.
Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig
trasa. De flesta vanliga rengöringsmedel kan
användas.

Se www.gyptone.se/produkter

Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas
för framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Mycket enkel åtkomst då Gyptone Trap
öppnas som luckor utan bruk av verktyg.

Icke bärande brandcellsvägg:
System Gyproc Robust/ Gyproc
ljudregel:
Gyproc XR 70/70 (450) 1R1-11R2
M45

Väggkonstruktioner med Gyproc Robust kan
med fördel användas i utrymmen, där
mekanisk påverkan från transport av sängar
och utrustning kan förväntas.

Använd Gyproc No-Coat kantförstärkning vid spackling av inåt- och
utåtgående vägghörn samt Gyproc
ProMix spackelmassa.

Se Gyproc Handbok, datablad 3.1.1:101–108

Se Gyproc vägledning: Spackling av
gipsskivor med Gyproc ProMix.

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 48 dB
Stöthållfasthet: Mer än dubbelt så hög som för
vanliga gipsskivor.
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG*
rekommenderas. Typ av rengöringsmetod beror på
valet av efterföljande ytbehandling, dvs spackling,
tapet/målning (kontakta leverantören av
ytbehandlingen för information om lämplig
rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Duschrum

Krav

Vägg

Brand

Akustik

Tak

Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1,
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 44 dB
T20 ≤ 0,6 s
Från korridor: R'w ≥ 30 dB
Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0 eller
på beklädnad i klass K210/B-s1, d0.
I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material
av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0

Hygien

Hygienklass 1

Fukt

För material där mögel och bakterier kan växa, ska väl
undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd
användas.

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet ska
tåla rengöring och punktdesinfektion.

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning. Inga vårdhygieniska krav.

Åtkomlighet,
installationer

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen

Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer ovanför undertaket

Inneklimat

Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3 (Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Våtrum innefattar dusch- och
badrum, toalett och sköljrum.
För dessa utrymmen ställs
krav på att väggbeklädnaden
är fukt- och mögelresistent
samt beständig mot
fuktrelaterade materialrörelser.

Gyproc lösning

Nedpendlat undertak i bad- och
duschrum: Gyptone BIG Base

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone BIG Base
När en helt plan och operforerad
yta, med spacklade skarvar
önskas, ska Gyptone BIG Base
användas.

Gyproc GK
Nedpendlingssystem för
akustikundertak med släta
spacklade kanter.

Brand: A2-s1,d0

Använd Gyproc ProMix för
spackling.

Yta/rengöring: Gyptone Base kan rengöras med fuktig trasa. De flesta
vanliga rengöringsmedel kan användas.

Se www.gyptone.se/produkter/
slätaundertak

Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.

Fukt: Motståndskraftig mot fukt med korrekt ytbehandling.

Nedpendlat undertak i sköljrum eller WC:
Gyptone Sixto 60

Gyptone Sixto 60
Används där det är krav på
demonterbara undertak. Levereras
i olika kantutföranden för synligt
eller dolt bärverk

Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas för framställning av
nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Gyptone Base tiles kan demonteras för åtkomst av
tekniska installationer. Vid användning av Gyptone BIG Base kan
Gyptone Access Panel användas.

Se www.gyptone.se/produkter/
demonterbara+undertak

Icke bärande Våtrumsvägg, System Gyproc
Våtrumsvägg/Gyproc XR ljudregel:
XR 70/70x2 (450) 2V-2V M45

Gyproc Systemvägg bestående av
Gyproc XR ljudreglar monterade
med 45 mm mineralull och 2 lag
Glasroc H Ocean på båda sidor.
Glasroc H Ocean är en
gipsbaserad kompositskiva med
glasfiberväv inbyggd i ytan.
Används som underlag för olika
typer av våtrumsmembran
Se Gyproc Handbok, kapitel 3.2.1

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 48 dB
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas. Typ av
rengöringsmetod beror på valet av efterföljande ytbehandling, dvs
spackling, tapet/målning, plastmatta, keramisk beklädnad (kontakta
leverantören av ytbehandlingen för information om lämplig
rengöringsmetod).
Fukt: Glasroc H Ocean är en fiberförstärkt våtrumsskiva utan organiskt
innehåll, vilket minskar risken för fuktskador och mikrobiell påväxt.
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för framställning av
nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Patientrum

Krav

Vägg

Brand

Akustik

Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1,
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0. I
utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 44 dB. Gyproc rekommendeT20 ≤ 0,6 s
rar R'w ≥ 52 dB. Från korridor: R'w ≥ 30 dB

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0. I utrymningsväg:
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0

Hygien

Hygienklass 2

Fukt

Inga krav

Ytor
Åtkomlighet,
installationer
Inneklimat

Tak

Patientrum kan projekteras som
en eller flerbäddsrum. Eftersom
patientrummen används för vila,
är god ljudisolering från intillliggande rum viktig. Även
mekanisk påverkan på väggytor
från transporter av sängar och
utrustning kan förväntas.

Inga krav

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet ska
tåla rengöring och punktdesinfektion.
Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen.
Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Rengöring ska kunna ske i samband med storstädning. Inga vårdhygieniska krav. Icke
perforerade plattor utan mellanrum.
Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer ovanför undertaket.

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Sixto 60

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone Sixto 60
Används där det är krav på
demonterbara undertaksplattor.
Levereras i olika kantutföranden
för synligt eller dolt bärverk.

Quick Lock
E15 eller E24 nedpendlingssystem för demonterbara
undertaksplattor (600 x 600).

Brand: A2-s1,d0
Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i rummet.
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar
formaldehyd eller ammoniak.

Se www.gyptone.se/produkter/
demonterbara+undertak

Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig trasa. De
flesta vanliga rengöringsmedel kan användas. Eftersom några
vårdhygieniska krav normalt inte ställs på tak så är det Gyprocs
bedömning att Gyptone perforerade undertak med akustikfilt
på baksidan motsvarar kravet på rengörbarhet i samband med
storstädning, som ställs i BOV. Användandet av perforerade
skivor innebär att kraven på efterklangstid i de flesta fall
uppnås. Denna egenskap bör vägas mot de akustiska
nackdelarna med ett operforerat undertak.
Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas för
framställning av nya gipsskivor.
Åtkomlighet: Gyptone Tiles kan demonteras för åtkomst av
tekniska installationer.

Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M95

Gyproc inspektionslucka

Gyproc Robust
Kan med fördel användas om
det finns risk för mekanisk
påverkan från sängar och
utrustning

Använd Gyproc No-Coat
kantförstärkning vid spackling
av inåt- och utåtgående
vägghörn samt Gyproc ProMix
spackelmassa.

Se Gyproc Handbok, datablad
3.1.1:101–108.

Se Gyproc vägledning: Spackling
av gipsskivor med Gyproc
ProMix.

Gyproc inspektionslucka
Ger enkel åtkomlighet till
installationer i väggen
Se Gyproc Handbok kapitel
3.9.16

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 52 dB
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd
eller ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas.
Typ av rengöringsmetod beror på valet av efterföljande
ytbehandling, dvs spackling, tapet/målning (kontakta
leverantören av ytbehandlings-materialet för information om
lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Gyprocgipsskivor kan återvinnas för framställning
av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Isolerrum

Krav
Vägg

Brand

Akustik

Tak

Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1,
d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0. I
utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på
material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass
K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 48 dB
Gyproc rekommenderar R'w ≥ 52 dB
T20 ≤ 0,6 s
Från korridor: R'w ≥ 40 dB

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0. I utrymningsväg:
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0
eller på beklädnad i klass K210/B-s1, d0

Hygien

Hygienklass 2

Fukt

Inga krav

Ytor
Åtkomlighet,
installationer
Inneklimat

Isolerrum används för att isolera
patienter med smittsamma
sjukdomar. Det ställs därför stora
krav hygien och lufttäthet i tak
och väggar.

Inga krav

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet ska
tåla rengöring och punktdesinfektion.
Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen.
Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning. Inga vårdhygieniska krav. Icke
perforerade plattor utan mellanrum.
Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer i ovanför undertaket.

Gyproc lösning

Nedpendlat undertak:
Gyptone BIG Base

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone BIG Base
Är en operforerad produkt med
helt slät yta. Gyptone BIG
skivorna levereras med fyra
försänkta spacklingskanter.
Efter skarvspackling och
ytbehandling kan en helt lufttät
konstruktion uppnås.

Gyproc GK
Nedpendlingssystem för
akustikundertak med släta
spacklade kanter.

Brand: A2-s1,d0

Använd Gyproc ProMix för
spackling.

Yta/rengöring: Gyptone Base kan rengöras med fuktig trasa. De flesta
vanliga rengöringsmedel kan användas.

Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.

Gyptone BIG Base är efter spackling och ytbehandling lufttät och kan
rengöras och desinficeras med lämpliga desinfektionsmede (kontakta
leverantören av ytbehandlingen för ytterliggare information).

Se www.gyptone.se/produkter/
släta undertak

Återvinning: Alla Gyptonegipsskivor kan återvinnas för framställning
av nya gipsskivor.

Icke bärande skiljevägg
System Gyproc Robust/Gyproc XR
ljudregel:
XR 95/95 (450) 1R1-11R M45

Gyproc Systemvägg bestående
av Gyproc XR ljudregel
monterad med 45 mm
mineralull. På var sida monteras
ett lag Gyproc Normal gips på
insidan och ett lag Gyproc
Robust på utsidan. Gyproc
Robust är extra motståndskraftig för mekanisk påverkan från
exempelvis sängar och
utrustning.
Se Gyproc Handbok, datablad
3.1.1:101–108

Använd Gyproc No-Coat
kantförstärkning vid spackling
av inåt- och utåtgående
vägghörn samt Gyproc ProMix
spackelmassa.
Se Gyproc vägledning: Spackling
av gipsskivor med Gyproc
ProMix.

Brand: EI 60 A2-s1,d0
Luftljudsisolering: R'w = 52 dB
Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.
Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas. Typ av
rengöringsmetod beror på valet av efterföljande ytbehandling, dvs
spackling, tapet/målning (kontakta leverantören av ytbehandlingen
för information om lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för framställning
av nya gipsskivor.
*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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Undersökningsrum med röntgenutrustning

Krav
Vägg

Brand

Akustik
Hygien

Tak

Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av
A2-s1, d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1,
d0. I utrymningsväg: Ytskikt av klass B-s1, d0
fäst på material av A2-s1, d0 eller på beklädnad i
klass K210/B-s1, d0
Mellan brandceller: Analytisk dimensionering (Br0), EI 60 (Br1), EI 30 (Br2)
I vårdlokaler ska varje funktionell enhet utformas som en egen brandcell
Från annat utrymme: R'w ≥ 44 dB
T20 ≤ 0,6 s
Från korridor: R'w ≥ 35 dB

Ytskikt av klass C-s2, d0 fäst på material av A2-s1, d0 eller
på beklädnad i klass K210/B-s1, d0. I utrymningsväg:
Ytskikt av klass B-s1, d0 fäst på material av A2-s1, d0 eller
på beklädnad i klass K210/B-s1, d0

Hygienklass 2

Fukt

Inga krav

Ytor

Väggbeklädnaden ska vara lätt att rengöra, ytskiktet ska
tåla rengöring och punktdesinfektion.

Åtkomlighet,
installationer
Inneklimat

Röntgenrummen är undersökningsrum som kräver strålavskärmning i väggar, tak och golv.
För vissa typer av röntgenutrustning kan strålavskärmning
uppnås med gipsväggar.

Inga krav

Eventuellt krav på inspektionsluckor om det finns
installationer i väggen.
Formaldehydkoncentration i inneluften ≤ 0,05 mg/m3
(Boverkets rapport ”Kriterier för byggnader och material”)

Rengöring ska kunna ske i samband med
storstädning. Inga vårdhygieniska krav. Icke
perforerade plattor utan mellanrum.
Eventuellt krav på demonterbarhet om det finns
installationer i ovanför undertaket.

Gyproc lösning

Nedpendlat akustikundertak:
Gyptone Sixto 60

Beskrivning

Tillbehör

Konstruktionens egenskaper

Gyptone Sixto 60
Används där det är krav på
demonterbara undertaksplattor.
Levereras i fyra olika
kantutföranden för synligt eller
dolt bärverk.

Quick Lock
E15 eller E24 nedpendlingssystem för demonterbara
undertaksplattor (600 x 600).

Brand: A2-s1,d0
Rumsakustik: Reduktion av efterklangstiden i rummet
Inneklimat: Gyptonegipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.

Se www.gyptone.se/
demonterbara undertak

Yta/rengöring: Gyptone kan rengöras med fuktig trasa. De flesta vanliga
rengöringsmedel kan användas. Eftersom några vårdhygieniska krav
normalt inte ställs på tak så är det Gyprocs bedömning att Gyptone
perforerade undertak med akustikfilt på baksidan motsvarar kravet på
rengörbarhet i samband med storstädning, som ställs i BOV.
Användandet av perforerade skivor innebär att kraven på efterklangstid i
de flesta fall uppnås. Denna egenskap bör vägas mot de akustiska
nackdelarna med ett operforerat undertak.
Strålavskärmning: Det förutsätts att undertaket är nedpendlat från
våningsbjälklag som är strålningsavskärmande (0,25 mm blyekvivalens).
Åtkomlighet: Gyptone Tiles kan demonteras för åtkomst av tekniska
installationer.

Icke bärande skiljevägg System
Gyproc Normal/Gyproc XR reglar
XR 70/70 (450) 2-2 M45

Kan med fördel användas om
det finns risk för mekanisk
påverkan från sängar och
utrustning.
Se Gyproc Handbok, datablad
3.1.1:101–108.

Använd Gyproc No-Coat
kantförstärkning vid spackling
av inåt- och utåtgående
vägghörn samt Gyproc ProMix
spackelmassa.

Brand: EI 60 A2-s1,d0

Se Gyproc vägledning:
Spackling av gipsskivor med
Gyproc ProMix.

Inneklimat: Gyprocgipsskivor avger ingen mätbar formaldehyd eller
ammoniak.

Luftljudsisolering: R'w = 48 dB
Strålavskärmning: Motsvarar 0,25 mm blyekvivalens.

Yta/rengöring: Ytskiktsklass Qv4 enligt YBG* rekommenderas. Typ av
rengöringsmetod beror på valet av efterföljande ytbehandling, dvs
spackling, tapet/målning (kontakta leverantören av ytbehandlingsmaterialet för information om lämplig rengöringsmetod).
Återvinning: Alla Gyprocgipsskivor kan återvinnas för framställning av nya
gipsskivor.
När röntgenutrustning med en
rörspänning ≥ 70 kV används,
kontakta Technical Sales &
Support för vägledning

*Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor.
Se www.gyproc.se/bibliotek/beställningsformulär
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När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning
Hos Gyproc AB har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa
produkter och metoder som inte bara uppfyller marknaden och bygglagstiftningen, men också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.
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Naturens egna material
Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material
på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa
egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.
På www.gyproc.se eller i vår broschyr ”Bygg lätt och hållbart” kan du läsa
mer om vårt arbete på detta område.
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Gyproc SystemSäkring
Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade
dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser.
Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I
Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som
garanterar ett optimalt avslutat projekt - före, under och efter arbetet.
ISO och OHSAS
Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001
och OHSAS 18001.
Återvinning
Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program
för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill
från byggarbetsplatser och återförsäljare.

www.gyproc.se
Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel 0171-41 54 60 Innesälj
Tel 0171-41 54 80 Technical Sales & Support
Fax 0171-41 54 50
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