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Typgodkännandebevis  
2308/81 

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Gyptone undertakssystem 

Innehavare 
Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg  
Organisationsnummer: DK27237916 
Tel: +45 59 57 03 30, Fax: +45 59 57 03 01  
E-post: info@gyproc.com, Hemsida: www.gyptone.dk eller www.gyproc.se  

Produkt 
Gyptone undertakssystem med beteckning Gyptone Line, Gyptone Quattro, Gyptone Point, 
Gyptone Sixto och Gyptone Base. 

Avsedd användning 
Undertak i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller 
snabb brand- och rökspridning. 

Handelsnamn 
Gyptone undertakssystem 

Godkännande 
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som 
anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets 
byggregler (BBR 18): 

BBR 18  
Tändskyddande beklädnad* 5:22 
 
*Slitsade eller perforerade plattor ska på baksidan vara belagda med en s k Akustikduk av cellulosa- och  
   polyesterfiber med minsta vikt 50 g/m2 

Tillhörande handlingar 
Handbok ”Gyptone Undertak, Inspiration och information”, sidorna 88-175, 210-223, 230-251 
daterad juni 2006, se www.gyptone.se. 

Kontroll 
Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-09-11 och 
övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. CP00053. Kontrollorgan: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). 

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen 
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i 
godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en 
tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till 
grund för detta bevis. 
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Tillverkare 
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Gyproc A/S, Kalundborg, Danmark 

Märkning 
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad 
förpackning och omfattar: 

Innehavare/Tillverkningsställe 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Egenskaper 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

Gyproc A/S, Kalundborg 
t 

SP Certifiering 1002 
t. ex. Gyptone Quattro 

2308/81 
Tändskyddande beklädnad 

nr/datum 
DBI 

Bedömningsunderlag 
Rapporter nr G 10203 från Dansk Brand- og sikringteknisk Institut (DBI) samt nr 
846000.10/96.040-1 och -2 från Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL). 

Kommentarer 
Montering skall utföras enligt anvisningarna i tillhörande handlingar.  

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-03-14. 
 

Giltighetstid 
Godkännandet gäller t.o.m. 2018-01-01. 

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

 
 

Johan Åkesson 

 

Annika Hermodsson 
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