Gyproc Profilex Stållucka – Lock
Produktinformation
Produktbeskrivning
Gyproc GPS Profilex är en vit (RAL 9016)
inspektionslucka i plåt.
Luckan är synlig på väggen eller taket, men
den mjuka avrundade kanten ger inspektionsluckan dess speciella design.
Luckan låses/öppnas med en fyrkantsnyckel .
Den finns i standardstorlekarna 150 x 150
mm till 600 x 600 mm.
Själva luckan/dörren kan du själv välja om
du vill montera till höger eller till vänster.
På varje sida om monteringsramen finns
vridbara väggfästen monterade.
Väggfästenas material är böj- eller vridbara
utan några svårigheter.
Användningsområde
Inspektionsluckan används främst i väggar
och tak. Den tunna designen gör den även
lämplig i inredning.
Egenskaper
• Möjliggör inspektion av rör, el eller ventilation i gipsvägg eller tak.
Fördelar
•
•
•
•
•
•

Större öppningsmått.
Inga lösa fästen som kan ramla bort.
Låsbar.
Höger eller vänsterhängd ”dörr”.
Snabb installation.
Färdigmålad, klar efter montage.
Monteringsanvisning

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.

2. Ta bort luckan från ramen genom att
försiktigt trycka ner sprintarna.
3. Ta ut luckan ur ramen och vänd ramen
med utsidan utåt, rita efter öppningsmåttet.
4. Såga efter markeringen, se till att markeringen syns på den biten du sågar ut.
Då har du lagt till de extra 1-2 mm som
behövs för exakt montage. Kontrollera
att luckan passar.
5. Lägg en sträng Gyproc G 55 Fogmassa
runt i vecket på baksidan av ramen, fäll
upp väggfästena så de pekar rakt bakåt.

6. Tryck in ramen i hålet och böj fästena
bakåt, ner mot gipsskivan och kläm fast
dem mot gipsskivan. Torka bort eventuell
fogmassa med en blöt trasa innan det
har torkat.
7. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan
med nyckel eller hylsnyckel.
8. När fogmassan har torkat sitter luckan
fast i väggen och kan användas.
Förvaring
Luckan levereras styckvis och med en plastfolie runt om. Luckan ska förvaras torrt.
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Sortiment och teknisk information
Gyproc Profilex Stållucka – Lock
Beteckning

Låstyp

E

110 120
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5200603956

Vridlås

175 195
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Vridlås

275 295
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2,2

Vridlås

375 395
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3,1

Vridlås

460 470
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4,2

Vridlås

560 570
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GPS 150x150

150 x 150

160 x 160

0,3

Vridlås

GPS 200x200

200 x 200

235 x 235

0,5

GPS 300x300

300 x 300

335 x 335

0,9

GPS 400x400

400 x 400

435 x 435

GPS 500x500

500 x 500

510 x 510

GPS 600x600

600 x 600

610 x 610

0,10
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Håltagningsmått Luckans totala mått Vikt kg/st

5200606955

