Produktinformation
Gyproc Gipsbruk
Gyproc G 66 Gipsbruk
Allround gipsbruk för de flesta
områden.
Användningsområde
Gipssbruk är i första hand till för
lagning av gipsskivor men har också
ett brett användningsområde:
• Lagning av skador på gipsskivor,
puts m.m.
• Limning av gipsskivor på de flesta
underlag men inte lämpligt på träunderlag eller i golvkonstruktioner
• Tätning av eldosor o.dyl i brand
och ljudklassade väggar och innertak.
• Avjämning på massiva och stabila
underlag.
• Lagtjockleken: 5–25 mm i tak,
respektive 5–35 mm på vägg.
• Kan påföras med maskin.
Egenskaper
•

Miljöanpassat.
Fördelar

•
•
•

Kan användas i tjocka skikt
Snabb torktid i tjocka skikt
Ej känsligt för frost.
Produktbeteckning
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Mått och vikt
G 66
Vikt kg
20
Åtgång kg vid limning av
2-3
gipsskivor
Åtgång kg/m2 vid 1 mm skikt
1
Lagring månad öppnad förp
3
Förp st
1

5. Anvisningar för limning av gipsskivor finns i Gyproc Handbok
Montering eller i Gyproc handbok
för hemmet.

Ergonomi och montering

Förvaras torrt. Öppnade säckar förvaras väl tillslutna och innehållet ska
förbrukas inom 3 månader.
Föreskrifter: Undvik inandning av
damm. Vid stänk i ögonen, spola
genast med mycket vatten i 15 min.
Kontakta läkare vid kvarstående besvär. Förvaras oåtkomligt för barn.

1. Använd rena beredningskärl och
rent kranvatten. Om beredningskärl
med redan bundet gipsbruk används
förkortas bindetiden.
2. Häll försiktigt i påsens innehåll i vatten, proportionerna ca 1 del vatten
och 2 delar gipsbruk och låt vattnet
täcka pulvret något. Låt stå i ca 5 min.
Rör först därefter om tills en pastaliknande massa erhålls. Blandningen
kan med fördel utföras med borrmaskinsvisp.
3. Bindetiden är 2–3 timmar. Gör inte
större sats än vad som går åt för 120
minuters arbete.
4. Monteringsanvisningar: Underlaget ska vara torrt, fast krympfritt och
skyddat mot utträngande fukt och
får inte vara fruset (avlägsna damm,
lösa partiklar och formrester). Får inte användas på färsk betong.
Stark sugande eller
täta underlag primas
vid behov.

Anmärkning
Lagring

Gyproc Teknisk Support
För ytterligare information och
projektrådgivning, kontakta Gyproc
eller någon av våra återförsäljare i
landet. Information, projekteringsoch montagevägledning finner ni
även på vår hemsida www.gyproc.se.

