2.6 Gyptone® Undertakssystem

Systembeskrivning
Gyptone undertak är baserat på släta eller perforerade
undertaksskivor av gips som omfattar ett brett utbud av
mönster, format och lösningar.
Gyptone undertaksprodukter levereras med akustikfilt på baksidan som gör det möjligt att projektera
lösningar som säkrar en effektiv ljudabsorption.
Skivorna finns i flera format och med olika kantutformningar som ger den projekterande frihet att välja
mellan flera upphängningssystem.

vaniserade stålprofiler med lackerade undersidor, till
Gyptone-skivor med kant A, E15 och E/A. Bärverket
monteras nedhängt med t.ex justerbara pendlar. Den
synliga delen av bärverket är som standard lackerade i
vit färg RAL 9010.

Gyptone T-24 dolt bärverk

Systemets fördelar

Gyptone T-24 dolt bärverk finns till Gyptone-skivor med
kant D1, som har pålimmade monteringsskenor på baksidan och monteras nedhängt i dolt bärverk av galvaniserade stålprofiler. Bärverket ska fästas mot angränsande
väggar. Skivorna är färdigmålade och demonterbara.

•

Gyptone Undertak är inomhusklimatmärkt i bästa
klass för emissioner, luft och partikeldrös enligt
Dansk Indeklima Mærke
• God design
• Effektiv ljudabsorption
• Goda brandskyddande egenskaper
• Enkelt underhåll och lång livstid.
Nedan ges en kort presentation av Gyptone-programmet.
För mer information, se kap 3.6 eller Gyptone-boken och
www.gyptone.se.

Gyproc GK system

Gyptone grundmönster

Skruvmontering

I Gyptone sortimentet finns fyra grundmönster:
• Gyptone Line, Gyptone Point, Gyptone Quattro
Gyptone Base, Gyptone Sixto
Skivorna produceras med fyra olika kantutformningar,
anpassade för såväl synliga som dolda bärverk.

Gyptone-skivor med fasade kanter, kant B, och Gyptone
BIG-skivor, som har försänkta kanter B1 runt om, skruvas
mot trä- eller stålläkt. Montering på stålkonstruktion kan
både utföras direkt och nedhängt. Skivorna spacklas och
målas efter montering och är inte demonterbara.

De stora formaten

Gyptone Trap

• Gyptone BIG, Rigitone BIG
Undertaksskivorna i storformat ger möjlighet att skapa
stora undertaksytor utan synliga fogar, även i kombination med Gyptone BIG Base utan mönster. Alla Gyptone
BIG har försänkta kanter runt om vilket ger bästa förutsättningar för jämn yta i undertaket

Profilsystem för fällbara korridorluckor. Skivorna är
färdigmålade och demonterbara. Skivorna levereras i
vitlackerad plåtram.

De speciella lösningarna
• Gyptone Bend
Böjda undertaksskivor som monteras på Primär/Sekundärsystem eller förböjda Gyproc GK system
• Gyptone Plank, Gyptone Trap
Lösningar med möjlighet till demontering, särskilt väl
passande till korridorer där bakomliggande installationer
kräver tillgång.

Bärverk till Gyptone® undertak
Gyptone T-15 eller T-24 synligt bärverk
Gyptone synligt bärverk T-15 eller T-24 består av gal-

Gyproc GK stålprofilbärverk används för montering av
nedpendlat undertak. Gyproc GK-system monterat i två
nivåer rekommenderas för Gyptone-skivor med kant B
respektive kant B1. Nedhängd montering på GK-system i
två nivåer finns även till Rigitone-skivor med kant A1.

Gyproc PS system
Gyproc PS system med primär/sekundärreglar kan användas för montering av nedpendlat undertak.

Gyptone Inspektionslucka
Gyptone Inspektionslucka uppfyller två huvudsyften:
1. Är helt integrerad i takets design
2. Är klar att spackla, måla och montera. Utan att
använda skruvar.

Övriga undertaksprodukter
• Gyprex Vinyl
Operforerad skiva med slät vinylklädd yta. Används bl.a
till kök och våtrum, eftersom den har en stark och fuktavvisande yta. Monteras i synliga upphängningssystem.
• Gyptone BIG Inspektionslucka och Gyptone BIG
Access Panel
Luckorna underbygger idén till Gyptone BIG lösningarna:
Stora undertaksytor utan synliga fogar. Luckan är helt
och fullt integrerad i undertakets design.
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