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Tillbehör

Anmärkning
Produktegenskaper och mer information finns i 

Gyproc Produktkatalog eller på www.gyproc.se.

6.4.1 Gyproc Tillbehör

Isoleringstillbehör

Isoleringshållare – IH
För uppfästning av 30-70 mm tjock isolering i t.ex mel-

lanväggar med gipsskivor. 

Mineralullsremsa – MR
Mineralullskantisolering till Gyproc XR reglar. Finns i två 

bredder, 95 resp 120 mm.

Lim och tätmassa

Skivlim – G 46
För limning av 12,5 mm Gyproc Golvskiva. Lågemit-

terande.

Montagelim – G 44
Vattenbaserat lim för att limma Gyproc Gipsskivor 

på stålprofiler Gyproc XR, Gyproc R/ER och Gyproc 

Duronomic vid ljudisolerande och brandklassade icke 

bärande väggar.

Tätmassa – G 55
Vattenbaserad akrylmassa för akustisk fogning mellan 

gipsskivor och andra byggnadsdelar.

Spackel – färdigblandat

ProMix® Joint
Spackel för första spackelskiktet och fastsättning av 

pappersremsa.

ProMix® Finish
Mycket smidigt handspackel speciellt framtaget för 

ytbehandling på gipsskivor inomhus.

ProMix® Hydro
Används främst vid spackling före våtrumsmålning på 

vägg- och takytor inomhus.

Skarv- och hörnremsor

Pappersremsa – G 93
En elektroperforerad 50 mm bred pappersremsa. An-

vänds vid skarvspackling av Gyproc Gipsskivor.

No-Coat® UltraFlex™ – hörnförstärkning
Flexibel, förstärkt, pappersremsa för använding till både 

invändiga och utvändiga hörn.

No-Coat® UltraTrim™ – vinkelprofil
Tunn vinkelprofil som ger snygga avslut på t.ex en vägg 

mot en färdig yta.

Ytbehandling och fogning

GipsPlåster – GGP 100
Tunnt metallnät med självhäftande pappersbaksida för 

permanent lagning av hål i gipsskivor. 

Gipsbruk – G 66
Stuckgips med bindetidsreglerande tillsatser. För lagning 

av skador samt limning av Gyproc Gipsskivor på väggar, 

ej på träunderlag.

Super
Ett gipsbaserat pulverspackel med limämne och binde-

tidsreglerande tillsatser för skarvspackling av Gyproc 

Gipsskivor. Även lämplig för utfyllnad av sprickor och hål 

samt limning och spackling av dekorationslister.

Tillbehör

GypFix Kortlingsbeslag
Beslag för montering av kortling mot reglar. 

Cove / Cornice
Dekorationslist tillverkad av gips. Ljudisolerar en del mot 

ljudläckage mellan tak och vägg.

Inspektionsluckor

Standard – Ej brandklassad
Lucka för konstruktioner med 1 resp. 2 lag 12,5 mm 

Gyproc Gipsskivor. 

Lucka, brandklass EI 30
Lucka för konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc 

Gipsskivor. Fylld med brandskyddande fyllning.

Lucka, brandklass EI 60
Luckan för stålregelkonstruktioner med 2 lag 15,4 mm 

Gyproc Gipsskivor. Fylld med brandskyddande fyllning.

Låsbeslag
Med ett ställbart låsbleck kan standardluckan även mon-

teras där väggsidans tjocklek är från 12-45 mm.
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6.4.1 Gyproc Tillbehör

Verktyg till gipsskivor

Fashyvel
Används vid fasning av lång- och kortkanter på Gyproc 

Gipsskivor.

Hole In One
Magnetisk hålsökare. Används vid håltagning för eldosor 

i både hårda och mjuka skivmaterial.

Kantskärare
Specialverktyg som lätt skär smala remsor av gipsskivor 

i tjocklek 6 –15 mm.

BladeRunner®
Kan skära konturer, vinklar, cirklar och remsor i samtliga 

Gyproc Gipsskivor och obehandlade Gyptone akustikun-

dertak. Skär kartongen på båda sidor samtidigt. Inga 

synliga knivblad.

BladeRunner® Hölster
För enkel förvaring av BladeRunner.

BladeRunner® Knivblad
Knivblad till BladeRunner med lång livslängd.

BladeRunner® Rasp
För finslipning av avskurna kanter.

Kniv
För kapning av bl.a Gyproc Gipsskivor.

Vinkellinjal
Av eloxerad aluminium och med tydlig måttskala.

Fotlift
Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot 

taket vid väggmontering.

Skivhållare
Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot 

taket vid väggmontering. Lämnar båda händerna fria för 

skruvning eller spikning.

Verktyg till No-Coat®

No-Coat® Spackelpåförare
Spackelpåförare som gör montaget effektivare och snab-

bare än traditionellt montage av spackellister.

No-Coat® Hörnrulle 90
Hörnrulle för effektivare och enklare fastsättning av 

No-Coat ytterhörnslister.

Verktyg till stålprofiler

Fixertång
För snabb och enkel fixering av regel mot skena.

Fästverktyg
För uppfästning av Gyproc Hörnskydd av plåt.

Håltång
Praktiskt verktyg för håltagning i stålprofiler.

Profilsax
Klipper snabbt av reglar och skenor i bredd 45, 70, 95 

och 120 mm av plåttjocklek max 0,7 mm.

Multiprofilsax
Används för att kapa reglar och skenor i bredd 45-160 

mm. Max plåttjocklek 0,7 mm och max flänshöjd 60 

mm. 

Transporthjälpmedel

Dragvagn
Vagn för max last 1500 kg.

Upplagsbock
Bock för Gyproc Gipsskivor.

Bärhandtag
Hjälpmedel vid lyft och transport av 1-2 gipsskivor.

Skivhiss
Underlättar och förenklar montering av gipssikvor i tak. 

Transportvagn
Hjälpmedel vid transport av gipsskivor.
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6.4.2 Glasroc® Tillbehör

Tätningsprofiler

Glasroc® G 13 Profil
Plåtprofil för bästa tätning av icke understödda hori-

sontella och vertikala skivskarvar i ytterväggar. Skivorna 

skruvas fast i profilen.

Glasroc® H 13 Profil
Plastprofil för tätning av icke understödda horisontella

skivskarvar i ytterväggar. Ger fullgod tätning utan skruv-

montage i upp till 6 månader.

Glasroc® F 13 Flex
Plastprofil för tätning mellan Glasroc Hydro Vindskydds-

skiva och angränsande byggnadsdelar eller för tätning 

av understödda horisontella skivskarvar.
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6.4.3 Gyptone® Tillbehör

Övrigt Gyptone®

Gyptone Väggfjäder 52
För upphängning av bärverk till Gyptone akustikunder-

tak, två st per skiva monteras mellan kantlist och vägg.

Gyptone Justerbar pendel
För upphängning av bärverk till Gyptone akustikunder-

tak. Längden varierar mellan 90 – 1500 mm.

Gyptone Låsclips
Finns i olika utförande för att passa olika kantutför-

anden. 

Gyptone Kantlistdistans
Till kant E.

Gyptone Invändig och utvändig hörnprofil

Profiler till Gyptone Trap
Ett antal tillbehör till Gyptone Trap, både direkta och 

justerbara finns för t.ex väggprofil, väggvinkel, skarvbe-

slag, centerprofil, upphängare, upphängare topp, konsol, 

frisprofil och kabelrännaprofil.


