Anvisningar för projektering och byggande med Gyproc® Handbok
Ett övergripande mål i allt byggande är att uppnå önskade funktioner till rimliga kostnader. Det kräver ett
nära samspel mellan alla parter under hela byggprocessen från projektering via materialtillverkning till att
byggnaden uppförs. På så sätt uppnår vi optimering av
funktioner, kostnader och kvalitet.

Förutsättningar
Funktionslösningar som finns redovisade i Gyproc
Handbok och på gyproc.se säkerställer att konstruktionerna håller de funktionskrav som ställs avseende
brandmotstånd, ljudreduktion och stomstabilisering.
Gyproc-tekniken är utvecklad på vetenskapliga grunder
och med tillämpning av långvarig, beprövad erfarenhet.
Som stöd för beskrivna system och metoder finns provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska
värderingar.
Det är viktigt att redan under projekteringsstadiet
välja teknik och detaljlösningar som är anpassade till
byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör
Gyproc Handbok ett viktigt hjälpmedel, men det är då
också viktigt att följande fakta beaktas:
I Gyproc Handbok redovisas hela kedjan från
produkt till färdig byggnadsdel/funktion. Gyproc bedriver en omfattande utveckling av byggnadstekniska
applikationer, vilka redovisas i Gyproc Handbok och på
gyproc.se. Bakom varje detalj ligger det ett omsorgsfullt
utvecklingsarbete och en väl dokumenterad funktionsuppföljning.
I detaljerna är det alltid helheten, alltså detaljerna
med samtliga ingående Gyproc-komponenter som utvecklats och kontrollerats. Därför går det inte att i någon
funktionslösning hänvisa till Gyproc Handbok med mindre än att samtliga ingående komponenter verkligen är
Gyproc-produkter.

Förändringar och nyheter i Gyproc Handbok 8
Gyproc Handbok 8 innehåller alla uppgifter om Gyprocs
system och produkter i form av systempresentationer,
översikt över systemegenskaper, ljudgranar, datablad
för väggtyper, undertakstyper, bjälklagstyper med tillhörande typdetaljer, produktinformation och kompletterande teknisk information – allt för att underlätta ditt
projekteringsarbete.
Gyproc Handbok ger underlag för val av konstruktioner och exempel på detaljlösningar för olika funktionskrav avseende brandklass, ljudreduktion, väggars
stabilitet etc.
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Gyproc Handbok 8 har ett antal nyheter sedan förra
utgåvan. Kapitel 2 har en ny systemguide som ger en
snabb överblick över vilka system vi erbjuder. I väggnycklarna redovisas nu även DnT,W värden. De ofta använda
översiktstabellerna med systemegenskaper har delvis
fått ny design och de s.k ljudgranarna är mer i fokus. Det
finns även ett antal nya systemlösningar som t.ex Glasroc
Blindbotten, brandisolering av bärande konstruktioner
med Glasroc F FireCase och fribärande undertak med
stålbärverk. Uppdateringar har skett för installationer
och genomföringar och avsnittet för fogbehandling är
även det uppdaterat. Gyproc Ergonomic 900-systemet
har utgått.
Förändringarna i kapitel 2 påverkar även innehållet i
kapitel 3 där vi redovisar datablad, anslutningar och typdetaljer enligt samma struktur som i systemkapitlet.
I kapitel 4 som behandlar olika teknik-ämnen har vi
ett helt nytt kapitel som handlar om fukt och stora delar
av statik-kapitlet med tillhörande tabeller är flyttat till
hemsidan.
Ett antal nya produkter finns beskrivna i kapitel 6.
Sist men inte minst har nu Gyproc Handbok ett indexregister som gör det snabbt och enkelt att hitta de vanligaste begreppen, systemen och produkterna.
Vi hoppas att du finner den nya utgåvan ännu mer
användbar än tidigare och att Gyproc handbok även
fortsättningsvis är ett viktigt hjälpmedel i ditt arbete.

Montering
En separat del av Gyproc Handbok (Monteringshandbok)
redovisar alla förutsättningar för korrekt hantering av
och montering av Gyprocs produkter och system.

Mer information på www.gyproc.se
Via vår hemsida finner du alltid senaste uppdaterade
informationen rörande våra system och produkter. Här
erbjuder vi olika elektroniska hjälpmedel för att snabbt
hitta rätt systemlösning, datablad, typdetalj eller produkt. Hela handboken finns här som en interaktiv bok
och som enskilda filer för nedladdning.
Registrera dig som prenumerant på Gyproc E-news
för att inte missa några viktiga nyheter.
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Med Gyproc SystemSäkring får du lösningar för lättbyggnadsteknik som lever upp till dina krav och angivna
specifikationer under hela byggnadens livstid.
Gyproc AB är marknadsledande inom gipsbaserad
lättbyggnadsteknik och vi erbjuder Gyproc SystemSäkring för samtliga våra produkter och system, som
är specificerade och monterade enligt gällande Gyproc
Handbok och Gyproc Monteringshandbok.
Gyproc SystemSäkring säkerställer att de systemlösningar du valt:
• Omfattar endast kvalitetsprodukter utvecklade för att
fungera individuellt och tillsammans som ett system
för att uppfylla estetiska, funktionella och monteringsmässiga krav.
• Grundar sig på teknisk expertis och erfarenhet från
marknadens ledande leverantör av lösningar för lättbyggnadsteknik.
• Har produkt- och systemdokumentation baserade på
tester och utvärderingar vid certifierade institut i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetskrav.
• Har produkter och system som testats på byggarbetsplatser för att säkerställa optimala monteringsmetoder.
• Stöttas av kompetenta rådgivare under hela projektets
livscykel, från projekterings- och levereringsfasen till
montering.
• Fungerar som avsett under hela byggnadens livslängd.

Styrkan bakom Gyproc SystemSäkring
Stort utbud av kvalitetsprodukter
Våra produkter är speciellt utvecklade för att tillsammans
bilda systemlösningar som ger rätt egenskaper till varje
specifik del av din byggnad. Vi har ett stort utbud inom
inner- och ytterväggar, undertak, golv och brandsäkring.
Systemlösningarna innehåller kvalitetsprodukter inom
varumärkena Gyproc gipsskivor, Gyproc stålprofiler,
Gyproc spackelprodukter, Gyptone akustikundertak och
Glasroc gipsbaserade kompositskivor.

Utvecklat för dagens byggnationer
Alla Gyproc systemlösningar utvecklas och testas av
erfarna byggexperter för att möta de krav som ställs på
våra byggnader. Alla aspekter tas med i våra överväganden t.ex våra kunders krav gällande funktion, montering,
estetik, underhåll och säkerhet. Men också ekonomiska
krav spelar in och många av våra system är utvecklade
för optimal byggnadsoptimering för att hålla de totala
kostnaderna nere. Sist men inte minst har även miljö-
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aspekten naturligtvis också betydelse. Gips har använts
i mer än 4000 år och är ett naturligt och miljövänligt
byggmaterial. Genom väl fungerande returhantering
återvinner vi gipsspill från byggarbetsplatser som sedan
används i tillverkningen av nya gipsskivor. Vi strävar efter
att kontinuerligt minska vår resursförbrukning i våra
produktionsprocesser och arbeta i linje med ISO 14001.

Säkra systemegenskaperna
Genom att använda våra systemlösningar används endast testade produkter. De är testade och utvärderade
både på våra egna laboratorier, på utomstående laboratorier samt på byggarbetsplatser där produkterna är testade som fristående produkter och som systemlösningar.
Vår koncern har tillgång till omfattande laboratorier runt
om i världen och tillsammans har vi en mycket stor sakkunskap som står bakom våra systemlösningar.

Fullständigt stöd under hela projektets livscykel
Vi stödjer alla delar av byggprocessen och erbjuder våra
kunder omfattande dokumentation via vår hemsida,
Gyproc Handbok och Gyproc Monteringshandbok. Våra
kompetenta rådgivare och säljare finns till hands under
hela projektets livscykel, från idé- och projekteringsfasen
vidare under leverans och montering och slutligen för
drift- och underhållsfrågor.

Varumärket bakom Gyproc SystemSäkring
Gyproc AB har levererat gipsbaserade lösningar för
lättbyggnadsteknik till svenska byggprojekt i mer än
50 år och vi är del av den världsomspännande SaintGobain-koncernen, som bl.a är en av världens största
producenter av gipsbaserade lättbyggnadslösningar. Vi
arbetar ständigt på att bli den bästa partnern för våra
kunder. Vi tänker och agerar långsiktigt och vår integritet
gentemot våra kunder är och har alltid varit ett av våra
kärnvärden.

Vad krävs för att uppnå Gyproc SystemSäkring?
Allt du behöver göra för att uppnå Gyproc SystemSäkring
i ditt projekt är att förskriva och montera våra original
produkter och systemlösningar i enlighet med senaste
gällande Gyproc Handbok och Gyproc Monteringshandbok.
Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för ett optimalt genomfört projekt med gipsbaserade lösningar för
lättbyggnadsteknik.
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