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Intro

Gyproc Habito är en ny patenterad gipsskiva med egenskaper som gör 

det möjligt att bygga extra robusta gipsväggar med revolutionerande 

infästningsstyrka. Infästning kan göras med traditionella träskruvar direkt i 

skivan utan förborrning.

Gyproc Habito har gipsskivans goda monteringsmässiga egenskaper 

men p.g.a. den extremt höga styrkan är det några saker man ska vara 

uppmärksam på vid tillskärning och fastskruvning mot väggens underlag 

av stålprofiler.
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Hantering

Gyproc Habito innehåller glasfiber vilket kan ge upphov til hudirritation. 

Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av 

skivan.

Bearbetning

Gyproc Habito kan tillskäras i längd och bredd med kniv. Eftersom skivorna 

har så hög knäckstyrka, kan såg behöva användas vid mindre avkapningar 

(under 15 cm).
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1) Framsidans kartong skärs igenom med 

gipskniv. Gyproc vinkellinjal eller liknande 

kan användas.

2) Skivan bryts nedåt över kanten på under-

liggande skivor. Eftersom Gyproc Habito har 

en fiberarmering kan det behövas ett lite 

större tryck för att knäcka skivan än vid van-

liga gipsskivor. Ett långsamt ihållande tryck 

är mest effektivt när man ska knäcka skivan. 

3) Lyft upp skivan med snabb rörelse och 

kartongen på baksidan av skivan knäcks 

automatiskt. Använd eventuellt en rasp för 

att göra kanterna helt raka.



4  Gyproc Habito™ – Monteringsanvisning

Gyproc Habito™ – Monteringsanvisning

Montering

Gyproc Habito kan monteras på ett underlag av Gyproc stålprofiler eller 

på trästomme. I nedanstående visas Gyproc system med 1 och 2 skivlag 

monterat på stålprofiler

300 mm

200 mm

Monteringsanvisning 2

Två-lagsväggar med Habito i inre lag

Stålsystem: Gyproc XR eller Gyproc GS monterad  

c 450

Första skivlag, Gyproc Habito monteras mot stål-

profiler med skruvtyp Gyproc QSTR 25, med ett 

c-avstånd på maximalt 200 mm längs skivkanter 

och 300 mm längs mellanliggande understödjare.

Andra skivlag, Gyproc ErgoLite, alt Gyproc Normal 

fästs med skruvtypen Gyproc QT 32, skruvat direkt 

mot Gyproc Habito , med ett c-avstånd på maxi-

malt 200 mm längs skivkanter och 300 mm mitt på 

skivan. Andra skivlag förskjuts 150 mm från reglarna 

och skruvas inte mot stålet.

Skruvavstånd till kartongklädd skivkant är 10 mm.

Skruvavstånd till skuren skivkant är 15 mm.

Monteringsanvisning 1

Ett-lagsväggar med Gyproc Habito

Stålsystem: Gyproc XR eller Gyproc GS monterad  

c 450

Gyproc Habito monteras mot stålprofiler med skruv-

typ Gyproc QSTR 25, med ett c-avstånd på maximalt 

200 mm längs skivkanter och 300 mm längs mel-

lanliggande understödjare. Gyproc PB 100 Plåtband 

monteras bakom eventuella kortkantsskarvar.

Skruvavstånd till kartongklädd skivkant är 10 mm. 

Skruvavstånd till skuren skivkant är 15 mm.

300 mm

200 mm 300 mm

200 mm

150 mm

Kartongbeklädd 
kant

Skuren kant
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Viktigt att tänka på vid skruvning! 

Precis som vid skruvning av traditionella gipsskivor är det även viktigt 

att skruvhuvudet försänks under ytan på gipsskivan. Vid skruvning med 

Gyproc QSTR skruvar kan det dock förekomma viss mängd ”pappersfnas” 

runt skruven, vilket bör slipas bort med sandpapper innan spackling (se 

sidan 5)

Vid användning av ”övriga skruvleverantörers (Essve, Motek,Spit etc) 

hårdgipsskruvar” kan det finnas en risk att skruven överdras i stålprofilen 

och att skruven inte kommer ned under skivans yta. Detta  kan medföra 

problem vid spackling och målning av ytan. Gyproc rekommenderar därför 

skruvdragare med lägre hastighet, 2000–2800/min.

Som alternativ kan även stålprofil med större ståltjocklek användas 

för säkerställa bättre fäste i stålpofilen och därmed minska risken för 

”skruvsläpp”. Kontakta Gyproc för mer information om tjockare stålprofiler.
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Med Gyproc QSTR skruv kan 

det förekomma en viss mängd 

pappersfnas runt skruven, vilket 

bör slipas bort innan spackling.
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Upphängning

Infästning i Gyproc Habito kan göras med traditionell träskruv helt 

utan förborrning. Alternativt kan gipsankare användas vid extrema 

upphängningsbehov. I nedanstående exempel visas maximala 

upphängningslaster vid utdragskraft och tvärkraft vid 1 resp. 2 lag Habito.

Viktigt vid infästning! 

Vid skruvning med traditionella träskruvar behövs ingen förborrning. Det 

är dock viktigt att skruven inte överdras eftersom infästningsstyrkan då 

kan minska. Skruvning kan antingen göras med vanlig skruvmejsel eller 

skruvdragare inställt på lägsta hastighet.

* Brukslastvärdet är baserat på en rekommenderad säkerhetsfaktor på 3. Belastningen förutsätts vara statisk. 

Vid dynamisk lastpåverkan ska det göras en värdering om eventuell förstärkning behövs. Avståndet mellan varje 

upphängningspunkt bör vara minst 300 mm, annars reduceras kapaciteten per upphängningsenhet.

**  Vanlig träskruv, helgängad och utan borrspets.

*** Tvärkraften förutsätts verka helt dikt an mot väggen.

1 lag Habito 2 lag  Habito

Utdragskraft,  
kg /skruv

Max brukslast*
(brottlast)

Tvärkraft,  
kg/skruv

Max brukslast*
(brottlast)

Utdragskraft,  
kg/skruv

Max brukslast*
(brottlast)

Tvärkraft,  
kg/skruv

Max brukslast*
(brottlast)

5 mm träskruv** 20 (≥ 60) 40 (≥ 120)*** 40 (≥ 120) 66 (≥ 200)***

Gipsankare 33 (≥ 100) 66 (≥ 200)*** 66 (≥ 200) 100 (≥ 300)***

Rekommenderad brukslast  

för upphängning (tvärkraft) med en  

vanlig 5 mm träskruv är max 40 kg.



När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa 

produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens 

och bygglagstiftningens krav, men också för framtida utma-

ningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

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 kan du läsa mer om vårt arbete på detta 

område.

Gyproc SystemSäkring

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt 

sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lätt-

byggnadsteknik. 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-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiled-

ningssystem med rutiner och processer som är certifierade av 

SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

och ISO 50001.

Återvinning

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett 

program för återvinning av returgips bland annat genom åter-

tagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.
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