skivor

7.1 Förvaring av gipsskivor
Gipsskivor består av en kärna av gips med ytskikt av kartong. Kartong är
ett organiskt material och kan därför angripas av mögel vid fuktiga förhållanden.
Fukt i gipsskivor undviker man genom att följa Gyprocs anvisningar vid
hantering av gipsskivor, vid val av konstruktionslösningar samt genom att
välja lämpliga användningsområden för gipsskivorna.
Inomhus

Lagring inomhus rekommenderas, t.ex uppvärmda utrymmen eller i normala kallager.
Gipsskivor ska förvaras liggande på ströreglar, c-avstånd max 600 mm, på
ett plant underlag. Blir gipsskivorna fuktiga ska de ges möjlighet till snabb
uttorkning.
Vid lagring av flera paket på höjden, ska mellanlägg (strö) placeras över
varandra.
Undvik att utsätta skivorna för direkt solljus, mer än enstaka dagar, då
det finns risk för missfärgning av kartongen. Detta kan vid efterföljande
ytbehandling ge avvikande färgnyanser.
Lagring i icke färdig byggnad
• Skivorna ska lagras på et sådant sätt att de inte utsätts för fritt vatten.
Fritt vatten på bjälklaget får förekomma endast under kortare tid (högst
2–3 dagar) och då endast om skivorna är lagrade på bockar eller liknande.
• Uttorkningen av byggfukt från t.ex betong måste styras. Om byggnaden är
tillräckligt ventilerad är det inget problem. I tät byggnad behöver normalt
styrd ventilation eller avfuktning anordnas.
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Utomhus

Gipsskivor ska förvaras torrt t.ex under presenning.
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• Kortvarig mellanlagring av torra skivor under presenning kan ske under
högst 2 dagar (utan plastning).
• Plastemballerade paket kan lagras under presenning längre tid. Regnvatten får ej samlas under paketen ¹. Presenningarna ska ordnas så att
markfukt kan torka ut.
Lagring på icke hårdgjord yta t.ex vanlig mark
Lagring under presenning på icke hårdgjord yta ska undvikas. Om det ändå
måste göras ska åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och
mot kontakt med marken.
Vid lagring mer än 1–2 dagar ska paketen vara plastemballerade.

skivor

Lagring på hårdgjord yta (asfalt, packad sand etc)

7.2 Hantering av gipsskivor

1

1. Gipsskivorna bärs vertikalt. Bra hjälpmedel är Gyprocs Bärhandtag.

2

Kapitel 7

2. Gipsskivor bör ej dras över varandra. Lyft gipsskivan och låt endast långeller kortkanten vila mot undre gipsskivan.

Anmärkning
¹
Speciellt viktigt om plasten ej täcker skivpaketets botten.
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skivor

3

3. Gipsskivor bör inte ställas på hörnen. Eventuella skador kan lagas efter
montering.

4

4. Gyproc Transportvagn är en kombinerad vagn och arbetsbänk för lättare
transport och bearbetning av gipsskivor. Vagnen kan användas både till
1200 och 900 mm breda gipsskivor. Genom att ställa fällplanet till aktuell
bredd säkras säker och effektiv användning. 900 mm breda gipsskivor får
inte bearbetas på transportvagnen med fällplanet inställt på 1200 mm
breda gipsskivor.
7.3 Bearbetning av gipsskivor

Kapitel 7

1

1. Rita med blyertspenna eller skär direkt med gipskniv. Skivans mittlinje är
markerad med streck eller punkter.
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skivor

2

2. Framsidans kartong skärs igenom med gipskniv. Gyproc Vinkellinjal är
ett bra hjälpmedel.

3

3. Skivan bryts neråt, varefter baksidans kartong skärs från ovan- eller
undersidan. Låt några centimeter av baksidekartongen vara oskuren. När
skivan bryts uppåt, lossnar kartongen utan spjälkning.

4

4. Vid urtag med kapning såväl längs som tvärs görs det kortare snittet med
såg innan det längre snittet görs med kniv.

Kapitel 7
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skivor

5

5. Vid kapning av en kortare bit av gipsskivans kant, maximalt 105 mm, är
Gyproc Kantskärare ett utmärkt hjälpmedel. Vid större mängder gipsskivor
som ska kapas bör dessa måttbeställas.

6

6. Snittytorna jämnas till med sandpapper, rasp, kniv eller likvärdigt.

7

7. Vid håltagning används fin-tandad sticksåg. Urtag för eldosor görs enklast
med dosfräs. Hålet kan göras koniskt med kniv eller rasp. Det underlättar
vidare montage. Håltagning för eldosor kan även göras när gipsskivan är
monterad om magnethåltagningssystemet Hole-in-One används.
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8

8. Kortkanter och skurna lång kanter som ska skarvspacklas fasas till ett
djup av 2–3 mm med Gyproc Fashyvel.

104
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Glasfiberinnehåll i Glasroc H
Glasroc H innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudirritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av skivan.
Säkerhetsdatablad finns på www.gyproc.se
Minimera dammbildning
Sörj för god ventilation. Vid särskilt dammalstrande bearbetning bör
dammsugare användas. Minimera bildning av glasfiberdamm genom
följande två åtgärder:

skivor

7.4 Förvaring, hantering och bearbetning av övriga Gyproc skivor

1

1. Lyft skivorna och låt endast lång- eller kortkanten vila mot undre skivan.

2

2. Håll rent på arbetsplatsen och begränsa dammalstring. Dammsugning
är att föredra. Undvik torrsopning eller blåsning med tryckluft eftersom
damm då virvlar upp och sprids.
Förvaring, hantering och bearbetning

3

Kapitel 7

3. Glasroc H ska förvaras och hanteras på samma varsamma sätt som gipsskivor, dvs på pall eller ströläkt med max c-avstånd 600 mm och skyddade
från fukt och mekanisk påverkan.
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skivor

4

4. Glasroc-skivor bärs vertikalt. Bra hjälpmedel är Gyproc Bärhandtag.

5

5. Skivorna bearbetas med samma verktyg som gipsskivor.
Aquaroc Cementskiva
Hantering och bearbetning
Skivor i längre format ska alltid hanteras av två personer och alltid bäras på
högkant. Liggande skivor får inte under några omständigheter lyftas i en av
kortändarna. En av skivornas långkanter ska vara i kontakt med underliggande skiva när den reses upp på högkant från pallen. Aquaroc kapas med
gipskniv eller handklinga. Format smalare än 50 mm måste förborras innan
montage då risken finns att skivan spricker.
Förvaring

Kapitel 7

Skivorna ska lagras liggande på ett plant underlag, skyddade mot frost,
sol och fukt. Maximalt fyra pallar får placeras ovanpå varandra. Skivorna
levereras täckta, det är lämpligt att låta skyddet sitta kvar så länge som
möjligt även sedan pallen brutits.
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Trästomme
Gyproc
Quick
skruv

QT
29

QT
41

QT
57

QSTR
35

QSTR
51

QU
32

QU
45

Gyproc Normal gipsskiva/Plank gipsskiva
•

1 lag

•

2 lag

•

3 lag

skivor

7.5 Skruvanvisningar

Gyproc ROBUST hård gipsskiva/Kortplank gipsskiva
•

1 lag

•

2 lag
Gyproc GU utvändig gipsskiva

•

1 lag

•

2 lag

Stålstomme
Plåttjocklek
Gyproc
Quick
skruv

max
0,9 mm
QS
25

max
0,9 mm

QS
41

QS
51

QSTR
25

max
0,9 mm

QSTR
41

QU
32

0,9–2,1 mm

QU
45

QUB
31

QUB
41

Gyproc Normal gipsskiva/Plank gipsskiva
1 lag

•

2 lag

•
•

3 lag

Gyproc ROBUST hård gipsskiva/Kortplank gipsskiva
•

1 lag

•

2 lag
Gyproc GU vindskyddsskiva

•

1 lag

•
•

2 lag

•

Gyproc ACOUnomic stålprofiler
Gyproc Quick
skruv

QS
25

QS
41

QS
51

QSTR
25

QSTR
41

QSTR
51

Gyproc Normal gipsskiva
1 lag

•

2 lag
3 lag

•
•

1 lag
2 lag
3 lag

Kapitel 7

Gyproc ROBUST hård gipsskiva
•
•
•

OBS!
Reducerat varvtal på skruvdragaren rekommenderas vid skruvning av Gyproc Robust samt
Gyproc Kortplanks kanter.
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skivor

Gyproc DUROnomic® stålprofiler
Gyproc Quick
skruv

QSB
25

QSB
41

QSB
51

QSBR
25

QSBR
38

QSBR
51

Gyproc Normal gipsskiva/PROTECT F ¹ brandgipsskiva
•

1 lag

•

2 lag

•

3 lag
Gyproc ROBUST hård gipsskiva

•

1 lag

•

2 lag

•

3 lag

Gyproc PROTECT® F och PROTECT F Kortplank brandgipsskiva
Stålstomme max
0,9 mm

Trästomme
Gyproc
Quick
skruv

QT
29

QT
41

QT
57

QS
25

Gyproc
ACOUnomic

QS
41

QS
25

QS
38

QS
51

Gyproc PROTECT F brandgipsskiva/PROTECT F Kortplank brandgipsskiva
1 lag

•²

•

•

•

2 lag

•

•

Montering av Gyproc GG golvskivor
Gyproc
Quick skruv
1 lag i trägolv

QGG
33
•

•

2 lag i trägolv
Gyproc
Quick skruv

QGG
47

QSTR
25

QSTR
41

QSTR
51

QSBR
25

QSBR
38

QSBR
51

Gyproc golvgipsskivor i max 0,9 mm plåt
1 lag
2 lag

•
•

3 lag

•

Gyproc golvgipsskivor i 0,9–2 mm plåt
1 lag
2 lag

•
•

Kapitel 7

3 lag

•
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¹
²

Gyproc Protect F i lag 3 avser montage utanpå 2x12,5 mm Gyproc gipsskiva.
QT 29 kan användas i första av två skivlag, på vägg med brandkravet max 60 min.

Gyproc
Quick skruv

QS
25

QS
38

QS
41

QSTR
25

QSTR
41

Gyproc Normal gipsskiva/Plank/PROTECT F brandgipsskiva
•

1 lag

•

2 lag

•

2 lag Gyproc PROTECT F
Gyproc ROBUST hård gipsskiva/Kortplank gipsskiva

•

1 lag

skivor

Montering av gipsskivor mot Gyproc AP-profil

•

2 lag

Gyproc Quick® – övriga skruvtyper
Montering av gipsskivor tillsammans med spån/
plywoodskivor i stålprofiler

QN 212-40

Montering av två lag 12,5 mm gipsskivor med
mellanliggande plåt i stålprofiler (tmax = 2,0 mm)

QSBR 38

Sammanfogning av stålprofiler, plåt och C-balk
tmax = 2x0,9 mm

QP 14

tmax = 2x1,5 mm

QPB 13, 25

tmax = 2x2,0 mm

QPBT 16

tmax = 2x2,5 mm

QPBH 16

tmax = 2x3,0 mm

QPBH 19

Infästning i inredningar etc

QPM 32, 45, 65, 85

Glasroc H Storm™ Vindskyddsskiva
Gyproc
Quick skruv

QSBW
25

QSBW
41

QSTW
32

QSTW
41

QM-SBW
25

QM-STW
32

Skruv mot bärverk av stål
Skruv med
borrspets
för fastsättning i max
2,1 mm
plåt

•

•

•

Skruv mot bärverk av stål eller trä
Skruv för
fastsättning
i stål- eller
trästomme
av max 0,9
mm plåt

•

•

•
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Anmärkning
Fullständig information finns i Gyproc Produktkatalog och på www.gyproc.se
Skruvar försänks med ca 1 mm i skivans kartong, utan att kartongen spricker.
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skivor

Glasroc H Ocean™ Våtrumsskiva
Gyproc
Quick
skruv

QS
25

QS
41

QSB
25

QSB
41

QT
29

QT
41

QT
57

•

•

Skruv mot bärverk av stål
Skruv med borrspets för fastsättning i max 0,9 mm plåt
1 lag

•

•
•

2 lag

•

Skruv mot bärverk av trä
Skruv för fastsättning i trä- eller stålstomme av max 0,9 mm plåt
•

1 lag
2 lag

Aquaroc™
Gyproc
Quick skruv

SPAX
100

Aquaroc mot 0,7
eller 1,5 mm VAP
ventilerad stålläkt
Gyproc VAP 15 1,5
mm ventilerad
stålläkt mot
bärverk av trä
Gyproc VAP 25 0,7
mm ventilerad
stålläkt mot
bärverk av stål
Gyproc VAP 25 0,7
mm ventilerad
stålläkt mot
bärverk av trä
Gyproc HPF
mot VAP
profiler
Aquaroc mot 0,7
mm VAP ventilerad stålläkt

Kapitel 7

Aquaroc mot 1,5
mm VAP ventilerad stålläkt
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QU
25

QUB
25

•

•

•

•

QU
45

QP
14

QPBT QPBT QSTW QSBW
16
13
32
32

•

•

•

•

•

•

•

Minsta skruvavstånd till kant
1. Gäller för samtliga skivtyper exklusive Gyproc Plank och Kortplank.
* 15 mm vid montering av Gyproc Protect F och Gyproc Protect F Ergo i tak.

1
Långsidan

skivor

7.6 Skruvavstånd

2. Gäller för Gyproc Planum.

2
Långsidan

3. Gäller för Gyproc Plank och Kortplank. Vid Gyproc Protect F Kortplank
endast skruv Gyproc QS och QT skruv.
För att underlätta spackling av skruvskallarna bör skruven, där så är möjligt,
placeras 25–30 mm från den fasade kanten.

3
Långsidan

Kapitel 7
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skivor

Skruvavstånd för innerväggar med gipsskivor
Vid krav på stomstabilisering kan tätare skruvavstånd erfordras.
Stomme c 600 alt 450 mm
Ett lag gipsskivor/yttre skivan vid flera lag

Två lag gipsskivor/inre skivan**

Kapitel 7

** Vid Gyproc Acounomic och två lag gipsskivor, skruvas inre skivan c 450
mm längs golv- och takprofilerna (c 400 vid 1200 mm bred skiva) samt
c 600 mm vid väggslut (långkant).
I inre lag skruvas dessutom 100 mm från hörn och dörröppningar för att
komprimera tätlisten. Ytterligare åtgärd, som underlättar anslutning mellan
golvsockel och dörrfoder, är att skära bort 250 mm av tätlisten, på profilens
flänsar, närmast dörröppningen (ska ej göras vid hörn).
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skivor

Skruvavstånd för undertak/innertak
Tvärsmontering
12,5 och 15,4 mm Plank eller Kortplank.

Längsmontering
12,5 och 15,4 mm gipsskivor 1200 alt 900 mm breda.

*Skruvavstånd c 300 vid Kortplankens kortkanter.
OBS!
Vid brandkrav krävs oftast att även första laget fullskruvas.
Kontrollera bygghandlingarna.
Skruvavstånd för ytterväggar GHS och GU
Tvärsmontering		

600

200/
150

G 9 profil

200/
150

600/
600

300/
200
200/
150

Kapitel 7

300/
200

Längsmontering

Blå siffror = Spikmontage. Använd varmförzinkad pappspik typ 35 x 2,5 mm
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skivor

Gäller för insida yttervägg

Skruvavstånd för Gyproc Golvskiva

300

300

Om skivorna ligger stumt mot underlaget kan mindre antal skruv användas
(c 400 mm längs långkanten och inga skruv i mittenraden).

Kapitel 7

Skruvning kan också användas vid limmontering för att fixera golvskivan
under limmets torktid. Glesare c-avstånd kan då användas. Skruvarna måste
tas bort när limmet torkat (i översta lag vid tunna ytmaterial som
t.ex plastmatta och klinker).
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Limning med Gyproc G 66 Gipsbruk
I många fall är det önskvärt att utan föregående läktning kunna klä innerväggar med gipsskivor. Gyproc G 66 Gipsbruk kan användas för limning av gipsskivorna mot underlag av tegel, lättbetong, betonghålsten,
träullsplattor och liknande material samt mot redan fastgjorda gipsskivor.
Någon utjämning av underlaget behövs inte före uppsättning med Gyproc
G 66 Gipsbruk.

skivor

7.7 Limmontering

Gyproc Normal

Gyproc Normal Ergo och Ytskiva

Väggar: Gipsskivor mot gipsskivor
Gyproc gipsskivor förses på hela baksidan med något förtunnat gipsbruk,
som utbreds med en tandspackel. Med detta förfaringssätt erhålls en jämn,
millimetertjock limfog.
Gipsskivor mot massivväggar
Gipsbruket läggs i fyra strängar för 1200 mm breda gipsskivor och i tre
strängar för 900 mm breda skivor. Strängtjockleken är minst 15 mm höga
och 100 mm breda för släta ytor och tjockare för ojämnt underlag.
På starkt sugande underlag, såsom gamla tegelväggar och liknande, fordras
att underlaget slammas med vattenutspätt gipsbruk i ränder motsvarande strängarna på skivans baksida. Skivan trycks i läge med en kraftig
riktbräda, samtidigt som man ser till att den ligger i plan med de tidigare
monterade skivorna och med hjälp av vattenpass kontrolleras att den står
lodrätt. Gipsskivan fixeras vid behov med Gyproc Skivhållare eller annan
stämp. Efter ca en halvtimme kontrolleras skivornas kanter och eventuella
ojämnheter justeras.
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Varning
Limning av skivor direkt mot vägg, med Gyproc G 66 Gipsbruk, kan medföra att ljudisoleringen
försämras, dels genom att en smal luftspalt bildas som kan ge resonanser, dels vid limning
skivor mot skivor genom att den befintliga skivan styvas upp.

115
Gyproc
Monteringshandbok 2012

skivor

Gyproc Limmontage
Gyproc Limmontage är ett system för att limma Gyproc gipsskivor på
stålprofiler. Limmet, G 44, är utvecklat för att limma på följande Gyproc
system för innerväggar: Gyproc XR, Gyproc R/ER och Gyproc DUROnomic.
Limning kan ske i Gyproc system med 1 eller 2 lag gipsskivor på väggens
båda sidor (ej schaktväggar). Ej lämpad för stomstabiliserande/bärande
väggar eller vid tyngre belastningar. För mer information se www.gyproc.se.
7.8 Spackling
Nedan följer en del korta rekommendationer angående spackling. För mer
komplett information, hänvisas till skriften ”Yrkesmässig Behandling av
Gipsskivor” utgiven av branschrådet YBG, vilken kan beställas på www.
gyproc.se. Anvisningarna beskriver hur man uppnår rätt kvalitet. Medlemmarna i YBG är de dominerande företagen på följande områden: gipsskivor,
spackel samt färg och måleri.
Kantutformningens betydelse
Skivor med försänkt kant bildar, då de monteras intill varandra, en grund
”ränna” som ger utrymme under vägg- resp. takytan för skivspackel och
fogremsa.

Skivor med rak eller skuren kant har samma tjocklek över hela skivbredden.
En skarvbehandling måste därför bilda en viss upphöjning över vägg- resp.
takytan.
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Skivor med fasad kant, t.ex plank, ger synliga fogar. I detta fall ska alltså
endast skruvhuvuden spacklas.
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Regelstommen (c 300, 450, 600 mm) monteras enligt gällande Gyproc Handbok. Skivor monteras kant i kant. Skruvar försänks med ca 1 mm i skivans
kartong, utan att kartongen spricker. Vid montering på regelstomme av trä
ska virket vara någorlunda torrt vid skivmonteringen. (Krympningen i virket
kan annars förorsaka ”utkrypande” spik om spik används.)
Lämpliga skivspackel
Fingraderade skivspackel ska användas. Bindemedelshalten är betydelsefull
för vidhäftning och hållfasthet. Gyproc ProMix är en serie färdigblandade
spackel speciellt utvecklat för användning på gipsskiveskarvar och ytbehandling.

skivor

Korrekt skivmontering

Konsistensen på Gyproc ProMix Joint gör spacklet perfekt för det första
spackelskiktet. Extra bra klistrande egenskaper, anpassad för fastsättning
och armering av pappersremsan. Appliceras med stålspackel, högtrycksspruta (airless) eller med Box/Bazooka maskiner.
Gyproc ProMix Finish har mycket goda arbetsegenskaper i kombination
med en god fyllförmåga. Det är ett smidigt spackel som är speciellt framtaget för att användas i de sista spackelskikten. Det kan också användas
på tidigare målade vägg- och takytor där en slät fin yta önskas. Appliceras
med stålspackel eller högtrycksspruta (airless).
Gyproc Super är ett gipsbaserat pulverspackel med limämne och bindetidsreglerande tillsatser för skarvspackling av gipsskivor. Även lämplig för
utfyllning av sprickor och hål, limning och spackling av dekorationslister.
Appliceras med stålspackel.
I utrymme som bekläs med diffusionstäta material (plastmattor o dyl) ska
ett vattenfast spackel användas. Gyproc ProMix Hydro är ett färdigblandat
spackel som är utvecklat för spackling av skivskarvar och ytbehandling i
våtrum. Den höga bindesmedelshalten ger produkten maximal vidhäftning mot underlaget samt en vattenavvisande och hård yta. Appliceras
med stålspackel.
Gyproc spackelprodukter appliceras vid lägst rekommenderad temperatur
av +10°C och max 80 % RH. Torktiden är alltid beroende på skikttjocklek,
temperatur, luftfuktighet m.m. Vid normalt inomhusklimat är torktiden
ca 8–10 timmar per skikt för Gyproc ProMix. Bindetiden är 50–60 minuter
för Gyproc Super. Materialåtgången vid skarvspackling tre gånger är ca 0,3
liter/m2 för Gyproc ProMix resp 0,3 kg/m2 för Gyproc Super. Bredspackling
vid 1 mm skikttjocklek ca 1 liter/m2 för Gyproc ProMix resp 1 kg/m2 för
Gyproc Super.
Kapitel 7
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skivor

Övriga material
Som fogremsor rekommenderas finperforerade pappersremsor, t.ex Gyproc
Marco, som armerar skivskarven effektivt och hindrar sprickbildning vid små
rörelser i gipsskivekonstruktionen. Pappersremsan ska vara 50 mm bred,
cirka 0,2 mm tjock samt ha fasade kanter.
Glasfiberremsor ska undvikas då de inte ger lika bra hållfasthet i fogen.
Erforderlig temperatur för spacklingsarbete
För effektiv torkning av spackelfärgsskikten behövs en temperatur av minst
ca 10°C. Normalt bör man endast göra en behandling per dag.
Exempel på spacklingsutförande
Väggar – Glasfiberväv och tapet
AMA HUS Kod 56-03524 LCS.2212
• 2 ggr spackling av spik- och skruvhål
• Läggning av remsa i skivspackel
• 2 ggr skarvspackling
Väggar – Målad standardyta
AMA HUS Kod 56-03510 LCS.2212
• 2 ggr spackling av spik- och skruvhål
• Läggning av remsa i skivspackel
• 2 ggr skarvspackling
Vid behov kan skarvspacklingen göras så bred som möjligt, speciellt över
raka kanter.
Väggar – Målad släpljusyta
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AMA HUS Kod 56-05913 LCS.2212
• 2 ggr spackling av spik- och skruvhål
• Läggning av remsa i skivspackel
• 2 ggr skarvspackling
• 1 ggr bredspackling
Målning: 3 ggr strykning. Se YBG:s anvisningar i övrigt. I de fall då
skarvspackling ej utförs finns det risk för att skivornas datummärkning
lyser igenom färgen efter målningsbehandling.
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Brandtätning
Det finns ett antal typer av tätningssystem på marknaden för genombrott
av brandcellsbegränsande byggnadsdel. Några av dem beskrivs nedan.
Brandfog
Denna metod är bäst lämpad vid små spalter (<20 mm) mellan genomgående installation och gipsskivan, eller i vägg/takvinkel i de fall då gipsskivan
inte sluter tätt mot betongbjälklag. En brandfog kan antingen bestå av ett
brandklassat drev med en brandfogmassa eller en gipsbaserad brandtätningsmassa.

skivor

7.9 Brandklassade väggar med kabel eller rörgenomföringar

Hård Brandtätning
Denna hårda brandtätning är en gipsbaserad brandskyddsmassa som inte
kräver någon drevning. Den är bäst lämpad för mindre och mellanstora
tätningar (<0,5 m2) och sätts mellan genomföringen och gipsskivan. Då
denna tätning används bibehåller man normalt även ljudklassen.
Mjuk Brandtätning
En mjuk brandtätning är uppbyggd av en brandskyddsmålad stenullsskiva
som fogas fast och generellt behövs brandklassad drevning i spalten mellan
skivan och genomföringen, som sedan fogas. Denna brandtätningsmetod
är bäst lämpad vid större tätningar (>0,5 m2) Den mjuka brandtätningen
ljudtätar dock inte lika bra som den hårda tätningen.
Expanderande fogmassa
En expanderande brandskyddsmassa är oftast ett krav då man tätar runt
plaströr. Efter att röret smält så expanderar fogmassan. Vilken typ av tätning
det ska vara beror på vilken typ av plaströr det är.
För mer detaljerad information om produkter och specifika lösningar
kontakta:
Firesafe Sverige AB		
Tel 08-446 39 30		
www.firesafe.se		

Sika Sverige AB
Tel 08-621 89 00
www.sika.se

Silicon Trading		
Tel 030-077 350		
www.siliconetrading.se

Hilti Svenska AB
Tel 020-555 999
www.hilti.se

Fireseal ESSVE Svenska AB
Tel 08-623 61 00
www.fireseal.se
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7.10 Gyproc brandisolering av bärande konstruktioner
Brandisolering av bärande konstruktioner med Glasroc FireCase™
Glasroc F FireCase skivor monteras med klammer och klammerpistol, eller
Glasroc F skruvar.
För rätt längd på fästdon se ”Tabell – Anvisning för infästning av skivor”.
Skivor kapas med hjälp av handsåg eller maskinsåg med utsug. För kapning
av 15 mm skivor kan kniv användas följt av slipning med rasp. Skivor i ett
och två lag fästs längs alla kanter med c 150 mm i både yttre och inre lag
enligt konstruktionsdetaljer.
Skivorna monteras växelvis så att överlappande hörn bildas, se konstruktionsdetalj 4 och 6.
Skivor tillskärs så att springor mellan skivor samt mellan skivor och intilläggande konstruktioner minimeras. För att uppnå önskad brandklass krävs att
springor vid skarvar och anslutningar större än 3 mm tätas med Gyproc G
66 gipsbruk (eller elastisk stenbaserad tätmassa).
Vid hörn fästs skruv/klammer centriskt i anslutande skiva (för klammer gäller detta båda klammerbenen). Vid montage skiva till skiva ska infästning
med Glasroc F skruvar och klammer alltid utföras horisontellt.
Vid tvärskarvar med bakomliggande Glasroc F FireCase remsa fästs skruv/
klammer med minsta kantavstånd 15 mm från sågad rak kant och 10 mm
från rak kant. Vid applicering av klammer ska ryggsida liva med skivans yta.
Glasroc F Hörnprofiler fästs mot stålprofil med max c 600 mm.
Avstånd mellan Glasroc F FireCase och pelarfläns samt balkfläns, får vara
max 5 mm.
Flänsbredden på balkar respektive pelare får vara max 600 mm.
4-sidig inklädnad av stålpelare
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Inklädnad av pelare påbörjas från pelarens bas. Skivorna monteras genom
att skruvas/klamras ihop. Horisontella skarvar vid hörn förskjuts med minimum 600 mm. Vid dubbla skivlag förskjuts skivskarvar med minimum 300
mm. Se konstruktionsdetalj 1 och 4, sid 121.

120
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Då stålpelarens flänsar är parallella med väggen ska Glasroc F hörnprofiler
monteras på balkflänsar mot vägg, se konstruktionsdetalj 2. I de fall där
pelaren är monterad med flänsar vinkelrätt mot vägg monteras Glasroc F
direkt mot fläns, se konstruktionsdetalj 3.

2

1
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3-sidig inklädnad av stålpelare

4
3

Skivor monteras genom att skruvas mot hörnprofil samt klamras eller skruvas skiva mot skiva. Skivorna monteras ihop med klammer eller Glasroc F
skruv. Horisontella skarvar vid hörn förskjuts med minimum 600 mm. Vid
dubbla skivlag förskjuts skivskarvar med min 300 mm. Se konstruktionsdetalj 7, sid 123.
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3-sidig inklädnad av stålbalkar med hörnprofil
Montage sker på samma sätt som för pelare. Inklädnad med enkelt skivlag
kompletteras vid tvärskarv med 60 mm bred remsa av Glasroc F FireCase
centriskt bakom skivskarvar och fästs med minst tre skruvar eller klamrar.
Se konstruktionsdetalj 5.

5

Vid dubbla skivlag förskjuts skivskarvar med minimum 300 mm. Yttre lag
fästs till inre lag vid tvärskarvar med minst tre skruvar eller klammer. Se
konstruktionsdetalj 6.

Kapitel 7

6

122
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Upplagsskivor av Glasroc F FireCase tas fram och anpassas noggrant till
stålprofilens tvärsnitt. Upplagsskivorna monteras på båda sidor om stålprofilen med max c 1200 längs hela inklädnaden. Vid skivskarvar monteras
dubbla upplagsskivor så att var och en livar med skivänden. Inklädnaden
fästs mot varje upplagsskiva med minst tre klamrar eller Glasroc F skruvar.
Den längsgående inklädnaden sker med förskjutna skarvar vid hörn min
600 mm. Se konstruktionsdetalj 5, sid 122 samt fig 7 och 8.

7

skivor

3-sidig inklädnad av stålpelare och stålbalkar med stöd av upplagsskivor
Glasroc F FireCase vid enkelt skivlag

8

För dimensionering av konstruktioner med Glasroc F se Gyproc Handbok
kap 3.8.1
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Brandisolering av bärande konstruktioner med Gyproc gipsskivor

Figur 01 Fristående pelare

Figur 02 Balk

Figur 03 Fristående pelare

Gyproc gipsskivor monteras med hjälp av Gyproc plåtprofiler PHL, BFL, HA
25/35, L 12/50 och H 50/50. Observera att det erfordras en luftspalt (min
5 mm) mellan gipsskiva och balkyta.
Pelarhörnprofilen Gyproc PHL monteras med hjälp av den dubbelhäftande
tejp som finns på profilen se figur 03. Balkflänsprofilen Gyproc BFL beställs
i rätt storlek så att den kläms på flänsen se figur 01 och figur 02.
Anslutningsprofilen Gyproc HA 25/35 infästs i tak/bjälklag med för underlaget lämpligt infästningsdon av stål, c 400 mm.
Skivskarvar längs pelarens/balkens längdriktning får ej förekomma.
I möjligaste mån används gipsskivor med sådan längd att skarvar tvärs
pelarens/balkens längdriktning undviks. Skivor tillskärs så att springor mellan skivor samt mellan skivor och intilliggande konstruktioner minimeras.
Springor större än 3 mm ska tätas med Gyproc G 66 gipsbruk.
Tvärskarvar i intilliggande skivlag förskjuts minst 300 mm i förhållande till
varandra. Om tvärskarven är längre än 200 mm ska denna skruvas c 200
och måste därför understödjas av lämplig profil, bredd minst 45 mm, t.ex
Gyproc PB 100 plåtband eller Gyproc T-kortling (se Detalj 01). Detta gäller
samtliga skivlag.
Vid montage av endast ett skivlag ska samtliga tvärskarvar understödjas av
lämplig plåtprofil, bredd minst 45 mm t.ex Gyproc P 45 primär eller Gyproc
PB plåtband (ej T-kortling). Skivorna monteras växelvis så att överlappande
hörn bildas (se Detalj 02).
Samtliga skivlag skruvas med c-avstånd 200 mm i skruvraderna.
Avståndet mellan skruv och skivans kant ska vara minst 15 mm.
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Det första (inre) skivlaget skruvas, med skruv Gyproc QS 25 Quick, i underliggande plåtprofil. Andra skivlaget skruvas, med skruv Gyproc QS 41 Quick
vid GF 15/GFE 15 och Gyproc QS 38 Quick vid GN 13/GNE 13, i underliggande plåtprofil.

124
Gyproc
Monteringshandbok 2012

Anmärkning
Gipsskivorna skruvas c 200 längs samtliga kanter. Båda skivlagen fullskruvas (ej krav för
vertikal yta).

Tredje skivlag skruvas, med skruv Gyproc QS 25 Quick, i underliggande
H- och L-profilen.
Fjärde skivlag skruvas, med skruv Gyproc QS 4 Quick vid GF 15/GFE 15 och
Gyproc QS 38 Quick vid GN 13/GNE 13, i underliggande H- och L-profilen.
För att dimensioneringsdiagrammen ska gälla får avstånden mellan infästningsraderna på gipsskivorna högst vara:
• 300 mm för Gyproc Normal/Gyproc Normal Ergo
• 400 mm för horisontellt monterade Gyproc Protect F (t.ex undersida balk)
• 600 mm för vertikalt monterade Gyproc Protect F.

skivor

Hörnprofilen H 50/50 och L-profilen Gyproc L 12/50 mellan 2:a och 3:e
skivlag skruvas, genom förborrade hål (ø = 4 mm) i H- och L-profilen, i bakomliggande profiler med skruv Gyproc QS 41 Quick, c 400 mm.

Till pelare och balkar med sådana sektionsmått att avståndet mellan infästningsraderna överstiger ovan nämnda mått, erfordras därför ytterligare
plåtprofiler för mellanliggande infästningsrader.
Detalj 01

Detalj 02

För dimensionering av konstruktioner med Gyproc gipsskivor se Gyproc
Handbok kap 3.8.6
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Anmärkning
Gipsskivorna skruvas c 200 längs samtliga kanter och c 300 längs reglar (1.) i fält.
Båda skivlag fullskruvas (ej krav för vertikala ytor). Kanalbredd får ej överstiga en skivbredd
(900 alt 1200 mm).
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7.11 Inklädnad av ventilationskanaler
Brandklass EI30-EI60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm

Sektion A–A

Konstruktionsdetaljer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regel Gyproc ER 70 vid skivskarv, c 2400 mm
Hörnprofil Gyproc H 50/50
Hörnprofil Gyproc H 50/50. Skarvas omlott
Gipsskivebeklädnad, se Klassificeringar i Gyproc Handbok kapitel 3.9
Skruv Gyproc QPB 13 Quick
Skruv alt stålspik. Avståndet mellan infästningspunkterna får ej
överstiga 400 mm
Eventuell tätning

Inklädnad av horisontella ventilationskanaler
Hörnprofil Gyproc H50/50 (2) monteras mot vägg och mot bjälklag med
skruv alternativt stålspik på max c 400 mm.
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Gyproc ER 70 regel (1) monteras sedan horisontellt och vertikalt, på c 2400
mm och skruvas i H50/50 mot vägg och bjälklag. ER 70 monteras med
livet mot gipsskivorna och styvas upp med Gyproc H50/50 (3) som sammankopplar de vertikala och horisontella reglarna.
Önskat antal gipsskivor, med avseende på brandklass, monteras sedan mot
reglarna. Gipsskivorna skruvas längs samtliga kanter c 200 mm.
Horisontella skivlag fullskruvas mot reglarna. I det vertikala montaget är
det endast krav på att det yttre laget fullskruvas.
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Brandklass EI30-EI60 Kanalbredd > 400 mm och -höjd > 600 mm

skivor

Skivlagen skarvas över regel med 20 mm omlottläggning (se Sektion A-A).
Där de horisontella skivorna möter de vertikala, ska den yttre vertikala skivan
täcka avslutet på de horisontella.

Konstruktionsdetaljer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regel Gyproc R 45 alt
Gyproc ER 70, c 600 mm vertikalt och c 400 mm horisontellt
Skena Gyproc SK 45 alt SK 70
Gipsskivebeklädnad, se Klassificeringar i Gyproc Handbok i kapitel 3.9
Hörnprofil Gyproc H 50/50. Reglarna skruvas i denna profil
Skruv alt stålspik. Avståndet mellan
infästningspunkterna får ej överstiga 400 mm
Eventuell tätning
Skruv Gyproc QPB 13 Quick

Inklädnad av horisontella ventilationskanaler
Skena Gyproc SK 45 (1) alternativ SK 70 (1) monteras mot vägg och mot
bjälklag med skruv alternativt stålspik på max c 400 mm.
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Gyproc R 45 regel alternativt ER 70 monteras sedan, horisontellt på c 400
mm och vertikalt på c 600 mm, och skruvas i skenan (2) mot vägg och bjälklag. Reglarna monteras med flänsen mot gipsskivorna och styvas upp med
Gyproc H50/50 som sammankopplar de vertikala och horisontella reglarna.
Önskat antal gipsskivor, med avseende på brandklass, monteras sedan mot
reglarna. Gipsskivorna skruvas längs samtliga kanter c 200 mm och c 300
mm längs reglar i fält.
Horisontella skivlag fullskruvas mot reglarna. I det vertikala montaget är
det endast krav att det yttre laget fullskruvas. Kanalbredden får ej överstiga
en skivbredd (900 alt 1200) eftersom skivan ska monteras i ventilationskanalen längdriktning.
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7.12 Tabell över infästningshållfastheter
Nedan ges rekommenderade belastningsvärden samt erhållna brottvärden
för olika typer av infästningar i min 12,5 mm Gyproc gipsskivor.
Enhet: N (10 N motsvarar last från 1 kg)
Last parallellt med skivan – Skjuvkraft.
Last vinkelrätt mot skivan (t.ex last från lampa i tak) – Dragkraft.
Infästningslaster (brukslast / riktvärde för brottlast)
1 lag Gyproc
gipsskivor
X-krok

2 lag Gyproc
gipsskivor

1 spik

50/200

50/200

2 spik

100/450

150/600

150/700

Plugg
Ankarinfästning

Ankarinfästning i regel

1 lag Gyproc
Robust

2 lag Gyproc
Robust

50/200

50/200

150/600

150/600

200/1320

200/1660

300/1200

500/2200

500/3260

100/600

200/1100

200/1500

500/2750
400/1900

Avstånd mellan fästpunkter
Erforderligt antal fästpunkter för olika infästningar beräknas med hjälp
av tabellen ovan. Beträffande erforderliga avstånd mellan fästpunkterna
gäller följande anvisningar.
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Fästanordningar med en rekommenderad maxlast av 300 N för ett lag
gipsskivor och 500 N för 2 lag får inte sättas närmare varandra än 20 cm
om maxlasterna ska gälla. När avstånden mellan fästpunkterna är mindre
än 20 cm reduceras den tillåtna maxlasten per infästningspunkt så, att
belastningen på en yta med 20 cm diameter blir högst 300 resp 500 N för
1 resp 2 lag gipsskivor.
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Ordningsföljden för olika arbetsmoment beror till stor del på dispositionen
för den enskilda byggnaden. Nedanstående uppställningar får därför endast
betraktas som exempel på lämpliga arbetsföljder.
Arbetsföljd för undertak och väggar
a) Hängare (bandstål el likv.) för undertakets primärreglar skruvas fast i
bjälklag.
b) Horisontella ventilationstrummor och rörledningar under bjälklaget bör
vara på plats innan arbetet med väggar och undertak börjar.
c) Utsättning av väggar och markeringar för hörn, vägganslutningar, dörröppningar och installationer (tvättställ, wc m.m).
d) Håltagning i bjälklag för installationer utförs.
e) Eventuella stativ för infästning av wc, tvättställ m.m monteras.
f) Montering av väggstommar som ska gå till bjälklag eller bryta igenom
undertak börjar med skenor längs golv och tak.
g) Stående reglar ställs mellan golv- och takskenorna.
h) Träreglar alt. Gyproc GFR samt avväxlingar för infästning av dörrkarmar
(SKU) monteras i anslutning till väggstommarna.
i) Ena sidan av väggstommarna bekläs med gipsskivor.
j) Installationer i väggen utförs.
k) Eventuella mineralullsmattor eller -skivor läggs in. Eventuella tätningar
kring eldosor utförs.
l) Väggstommarnas andra sida bekläs med gipsskivor.
m) Undertakets primärreglar monteras i hängstagen. Skenor fästs i de
begränsande väggstommarna.
n) Undertakets sekundärreglar monteras.
o) Undertaksstommarna bekläs med gipsskivor.
p) Väggstommar som går till undertak monteras. Jmf punkt f, g och h.
q) Ena sidan av väggstommarna bekläs med gipsskivor. Jmf punkt i.
r) Installationer i väggar utförs. Jmf punkt j och k.
s) Väggstommarnas andra sida bekläs med gipsskivor. Jmf punkt l.
t) Dörrkarmar monteras.
u) Ev akustisk tätmassa appliceras.
v) Ytbehandling.
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7.13 Arbetsföljder

Arbetsföljd för väggar mellan bjälklag
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a) Utsättning av väggar med markeringar för hörn, vägganslutningar,
dörröppningar och installationer (tvättställ m.m).
b) Eventuell håltagning i bjälklag för installationer utförs.
c) Skenor görs fast längs golv och tak.
d) Reglar ställs i golv- och takskenorna. De placeras med hänsyn till vägganslutningar, dörrkarmar och installationer (t.ex tvättställ).
e) Träreglar alt Gyproc GFR samt avväxlingar för infästning av dörrkarmar
(SKU) monteras i anslutning till väggstommarna.
f) Ena sidan av väggstommarna bekläs med gipsskivor.
g) Erforderliga förstärkningar av väggar utförs för upphängning av tvättställ,
hatthyllor m.m. (Ev delvis före punkt c.)
h) Alla installationer i väggarna utförs.
i) Eventuella mineralullsmattor eller -skivor läggs in. Eventuella tätningar
kring eldosor utförs.
j) Andra sidan av väggstommarna bekläs med gipsskivor.
k) Dörrkarmar monteras.
l) Ev akustisk tätmassa appliceras.
m) Ytbehandling.
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7.14 Väggtyper
Stålstomme
Enkelstomme

Väggtyp Gyproc GS 70/70 (450) 1-1 M0
GS
System Gyproc GS
70/70
Skena SK 70 Regel ER 70

1-1
Ett lag Gyproc gipsskivor på vardera sidan regelstommen
M0
Ingen mineralull i hålrummet

(450)
Avstånd mellan reglar
Saxad regelstomme

Väggtyp Gyproc GS 95/70 (450) 2-2 M30
GS
System Gyproc GS
95/70
Skena SK 95 Regel ER 70
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(450)
Avstånd mellan reglar
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2-2
Två lag Gyproc gipsskivor på vardera sidan regelstommen
M30
Min 30 mm mineralull i hålrummet

skivor

Dubbel regelstomme

Väggtyp Gyproc GS 70/70x2 (450) 3-3 M140
GS
System Gyproc GS
70/70x2
Skena SK 70 Regel ER 70
(450)
Avstånd mellan reglar

3-3
Tre lag Gyproc gipsskivor på vardera sidan regelstommen
M140
140 mm mineralull alt
2 x 70 i hålrummet

Trästomme
Enkelstomme

Väggtyp Gyproc GT (450) 70/70 1-1 M0
GT
System Gyproc GT
70/70
Kantregel 45x70 mm
Väggregel 45x70 mm

1-1
Ett lag Gyproc gipsskivor på vardera sidan regelstommen.
M0
Ingen mineralull i hålrummet.

(450)
Avstånd mellan reglar
Kapitel 7
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7.15 Mängdberäkning
Att göra en exakt mängdberäkning är beroende av ett flertal faktorer:
• Grad av planering före montage.
• Erfarenheter från tidigare projekt.
• Svårighetsgrad på detaljlösningar. Ljud/brandkrav.
• Svårighetsgrad på projektet. Enkelt eller komplicerat som t.ex sjukhus.
• Val av montagesätt vid t.ex dörröppningar. Utskurna skivor eller överstycken.
• Standardlängder eller speciallängder.
• Spill/svinn beroende på lagring och hantering.
• Objektets omfattning.
En lämplig åtgärd är att arbetsledare och montörer gemensamt går igenom vilka vägg-/taktyper och detaljlösningar som är mest ekonomiska att
använda för att uppställda krav och önskemål ska kunna uppfyllas och då
bestämma arbetsgången och vilka material som ska ingå.
Denna åtgärd reducerar spill och oönskade extrakostnader vid felbeställt
material och felaktigt montage.
Ett bra sätt att mängda är att man med olikfärgade kritor på ritningarna
markera de olika vägg- /taktyperna, även med avseende på gällande vägghöjder och krav. Det kan också vara lämpligt att med kritorna “ringa in“ olika
lösningar på vägganslutningar, dörröverstycken eller andra öppningar. När
detta arbete är gjort har man fått ett bra helhetsgrepp på vilka komponenter
som behövs. Även produkter som inte ingår i Gyprocs sortiment kan enkelt
sammanställas t.ex mineralull, skott/spik, fixturer, förstärkningar m.m.
De olika färgmarkeringarna mäts upp i löpmeter vägg och antal detaljlösningar. Vid mängdning av tak mäts kvm tak och omkrets.
Vid produktion av flerfamiljshus etc, är det lönsamt att göra en noggrannare beräkning av materialåtgång och beställa lägenhetsanpassat för att
få minimalt spill.
Genomtänkta detaljlösningar och noggrann planering är kostnadseffektivt.
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Användbara nyckeltal för materialmängd: Innertak/undertak GK-system
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Gyproc GK i en nivå med 1 lag GN gipsskiva

Åtgång/m2

Pendlar

1 st

Pendeltråd

1 st

Bärskena GK 1

1,1 lpm

Tvärskena GK 3

2,2 lpm

Kopplingsbeslag GK 21

5,5 st

Skarvbleck GK 20

0,3 st

Kantskena GK-C tillkommer (ytornas omkrets)
Gyproc GK i två nivåer med 1 lag GN gipsskiva

Åtgång/m2

Pendlar

0,9 st

Pendeltråd

0,9 st

Bärskena och tvärskena GK 1

3,2 lpm

Kopplingsbeslag GK 22

2 st

Skarvbleck GK 20

0,8 st

Kantskena GK-C tillkommer (ytornas omkrets)
Gyproc GK i två nivåer med 2 lag GN gipsskiva

Åtgång/m2

Pendlar

1,4 st

Pendeltråd

1,4 st

Bärskena och tvärskena GK 1

3,7 lpm

Kopplingsbeslag GK 22

3 st

Skarvbleck GK 20

0,9 st

Kantskena GK-C tillkommer (ytornas omkrets)

1

Antal Gyproc gipsskivor (900)

=

lm vägg x antal lag skivor
0,9 (skivans bredd)

2

Antal Gyproc gipsskivor (1200)

=

lm vägg x antal lag skivor
1,2 (skivans bredd)

3

Antal reglar Gyproc XR, ER/R

=

= lm vägg
0,45 alt. 0,6 (c-avstånd reglar)

4

Löpmeter kantprofil Gyproc
Acounomic

=

lm vägg x 2 (tak och golv)

5

Antal reglar X2-stomme

=

lm vägg x 2 (reglar för varje väggsida)
0,45 alt. 0,6 (c-avstånd reglar varje väggsida)

6

Antal skruv i första lag Gyproc
XR, ER/R
Antal skruv i andra laget

=
=

ca: 5 st/m2 väggsida (notera skruvlängd etc)
ca: 19 st/m2 väggsida (notera skruvlängd etc)

7

Antal Gyproc Isoleringshållare

=

Mineralullsmängd m2 x 2,7 st/m2

8

Antal Gyproc HR, Acounomic
etc vid anslutningar

=

Antal anslutningar

skivor

Användbara nyckeltal för materialmängd: – Väggar

Användbara nyckeltal för materialmängd: – Innertak/undertak
1

Antal Gyproc gipsskivor
(ex. 900 x 2400)

=

m2 tak x antal lag skivor
0,9 (skivans bredd) x 2,4 (skivans längd)

2

Antal Gyproc gipsskivor
(ex. 1200 x 2400)

=

m2 tak x antal lag skivor
1,2 (skivans bredd) x 2,4 (skivans längd)

3

Löpmeter reglar Gyproc Primär
profil

=

m2 tak
1,2 (c-avstånd P 45)

4

Löpmeter profil Gyproc Sekundär profil

=

m2 tak
0,4 (c-avstånd S 25/85)

5

Löpmeter kantprofil Gyproc
Acounomic

=

Takets omkrets

6

Antal hängstag

=

lm Gyproc Primär profil
1,8 alt. 1,2 (c-avstånd hängstag)

7

Antal skruv i första lag
Antal skruv i andra lag

=
=

ca: 5 st/m2 takyta (notera skruvlängd etc)
ca: 15 st/m2 takyta
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