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Produktdatablad
Glasroc H Storm™

9,5 mm

Produktnamn
Glasroc GHS 9 Storm – Vindskyddsskiva 
Glasroc GHSE 9 Storm Ergo – Vindskyddsskiva

Produktbeskrivning
Glasroc GHS 9 / GHSE 9 Storm Vindskyddsskiva är en gipsbase-
rad kompositskiva för användning som vindskyddsskiva. Skivan har 
glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och 
glasfiberarmerad gips. På framsidan finns en vattenavvisande och UV-
skyddande ytbeläggning.

Format         GHS 9  GHSE 9
Tjocklek (mm) 9,5   9,5
Bredd (mm) 1200  900
Längder (mm) 2500, 2700, 3000 2500, 2700

Skivkant  
Långkant Rak, glasfiberbeklädd

Kortkant Rak, skuren 

Användningsområde
Glasroc GHS 9 / GHSE 9 Storm anvendes som vindspærreplade i 
lodrette lette ydervægge bygget op med skelet af trælægter eller 
stålprofiler. Ydervæggen skal afslutningsvis beklædes med en ventileret 
regnskærm, der er tæt for nedbør.
Pladen kan tåle påvirkninger af vejrliget i 12 måneder, hvilket bidrager 
til stor fleksibilitet i byggeprocessen. For at sikre bagvedliggende mate-
rialer mod opfugtning, skal der vælges egnede løsninger for tætning af 
pladesamlinger og samlinger mod tilstødende bygningsdele. Pladen er 
meget fleksibel, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på 
buede konstruktioner. 

Montering
Vindskyddsskivan monteras på reglar med max c 600 mm. Skivorna 
monteras tätt mot varandra och fästs väl mot bakomvarande stomme. 
Som med andra vindskyddsskivor ska alla skarvar och anslutningar 
tätas för att förhindra anblåsning av väggen och att skydda väggiso-
leringen (vindskyddets primära uppgift). Detta görs exempelvis med 
Glasroc G 9, Gyproc H 9 Profil eller Gyproc F 9 Flex. Skarvar och an-
slutningar mot andra byggnadsdelar ska utföras med den noggrannhet 
som konstruktionen och exponeringen under byggtiden kräver. Beakta 
särskilt risken för att fuktkänsliga material innanför vindskyddet skadas.

Bearbejdning
Pladen kan tildannes ved at ridse gennem glasfibermåtten med en kniv, 
derefter knækkes pladen over en skarp kant ved at trykke ned og løfte 
op. Skårne pladekanter kan pudses med mellemfint slibepapir.

Förvaring
Plader skal opbevares tørt og smudsfrit. Bundter skal udlægges på 
strøer med en maksimal afstand på 600 mm. Ved evt. vandtæt af-
dækning med presenning, skal der sikres luftcirkulation på bundtets 
overside.

Tillbehör
Skruvar typ Gyproc QSTW, QSBW. 
Profiler typ Gyproc H 9, Gyproc F 9 Flex, Glasroc G 9.
Tätningstejp till skivskarvar Glasroc H GST Sealing Tape.

Teknisk data för GHS 9 och GHSE 9
Brandtekniska egenskaper 
A2-s1,d0 (Obrännbart) 
K, 10 B-s1,d0 (Klass 1 beklädning) 
Fuktpåverkan 
Diffusionsmotstånd, Z (GPa · s · m2/kg)  ca. 0,4 
Längdändring vid RF 40–90 % (mm/m)  0,2 
Ånggenomgångsmotståndsfaktor, μ  < 10 
Vattenabsorption enligt EN 15283-1 < 5% klass H1 
Termiska egenskaper 
Värmemotstånd, R (m2 · K/W)   0,04 
Varmeledningsevne, λ (W/m · K)  0,25 
Längdutvidgningskoefficient (pr. K)  25 x 10–6
Täthet 
Luftgenomsläpplighet (m3/m2 · s · Pa)  0,2 x 10–6
Dimensioner 
Tjocklek (mm)    9,5 +/-0,4 
Bredd (mm)    900 alt. 1200 +0/-3 
Längd* (mm)      Flera längder*    +0/-4 
Avvikelser från rätvinklighet pr. 600 mm  
skivbredd (mm)    1,0  
Vikt (kg/m2)    7,6 +0,6/-0,2 
Elasticitetsmodul 
Längsriktning (GPa)    3,0 
Tvärsriktning (GPa)    2,4
Böjstyrka 
Längsriktning (MPa)    7,9 
Tvärsriktning(MPa)    3,1

* Se produktkatalog eller www.gyproc.se for aktuell längder

Hantering
Vindskyddsskivan innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudir-
ritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid 
hantering av skivan. Vid behov använd andningsskydd med partikelfilter 
typ P2. Byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad kan laddas ned 
från www.gyproc.se. Byt kläder efter avslutat arbete för att minimera 
spridning av glasfiber och tvätta huden efter avslutat arbete.

Bortskaffning
Restprodukter af nya eller gamla Glasroc H Storm Vindsky kan ge-
nanvendes til fremstilling af nye gipspladeprodukter. Aflevering til de 
sædvanlige affaldshåndteringsordninger for byggematerialer.


