Produktdatablad
Gyproc GAB 90 AquaBead®

spacklet ökar vidhäftningen mot gipsskivan ytterligare. Ger
starka snygga ytterhörn med säkerställande vidhäftning mot
gipsskivan och efterföljande spackel.
Arbetsförhållanden vid montering
Rums- och gipsskivans temperatur får inte understiga 10 °C.
Gipsskivan ska vara torr, ren och fri från gipsdamm. OBS!
Ska inte användas på färdigmålade/tapetserade ytor. Gyproc
AquaBead är lämplig att använda på alla Gyproc kartongklädda
gipsskivor. AquaBead bör inte användas på Glasroc kompositskivor, Rigidur fibergipsskivor eller Aquaroc cementbaserade
skivor.

Produktnamn
Gyproc GAB 90 AquaBead® hörnspackelprofil.

Fördelar

Produktbeskrivning
Gyproc GAB 90 AquaBead Hörnspackelprofil är en
användarvänlig förklistrad profil för montering på ytterhörn
av Gyproc standardgipsskivor. Gyproc GAB 90 AquaBeads
fördelar är att den är förklistrad och du behöver bara spruta
rent vatten på den så aktiveras limmet och den är färdig att
montera. Den har även en speciell ytterhörnsnos som gör att
du kan, med hjälp av spacklet, få ett rakt och snyggt hörn
även om inte underlaget är perfekt. Profilen är uppbyggd av
en Co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör den
stark och står emot sprickor och slitage. Pappret säkerställer
sedan vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt.

Användningsområde
• Nya, och obehandlade ytterhörn av gipsväggar.
• Bara för invändigt bruk.

Egenskaper
Med Gyproc GAB 90 AquaBead får du inga blåsor, bucklor,
sprickor och har optimal vidhäftning mot gipsskivan. Det
vattenaktiva limmet ger en otrolig vidhäftning direkt mot
gipsskivans kartong. De perforerade hålen gör att även

Teknisk data
Beteckning
GAB 90
GAB 90
GAB 90

Längd
mm
2500
2700
3000

Bredd
mm
43
43
43

GTINnummer
9002869578479
9002869625487
9002869578493

Artikelnummer
5200576502
5200550805
5200572515

•
•
•
•

Snabbt montage
Snygga raka hörn
Lätt att kapa
Mindre vikt.

Montering
Se till att borsta bort gipsdamm innan montering. När en mindre
mängd vatten tillförs, reduceras arbetstiden och det finns risk
för försämrad vidhäftning mot kartongen. För att förlänga
arbetstiden, tillför mer vatten. Temperatur och luftfuktighet
kan påverka torktiden. Vatten bör inte appliceras med svamp,
pensel eller liknande då detta kan avlägsna limmet från ytan.
Hörnskyddet kan tas bort, fuktas på nytt och omplaceras innan
det har satt sig fast mot gipsskivan. När limmet är torrt kan det
inte återaktiveras.
1. Kapa profilen med en sax så den passar i längd.
2. Spruta med rent vatten på insidan av listen med en
tryckspruta, se till att listen blir tillräckligt blöt. Spruta först ena
flänsen och därefter den andra.
3. Vänta i ca 30-60 sekunder så limmet blir ordenligt aktiverat
Tryck tummen mot limmet, den ska fastna eller kännas klibbigt.
Klar för fastsättning. Placera den blöta sidan mot gipsskivan och
pressa fast listen med handen på ytterhörnet, för bästa resultat
använd en hörnrulle. Var noga med att trycka fast den över hela
ytan.
4. Gyproc AquaBead kan överspacklas redan efter 30 minuter
men spackling kan även göras vid ett senare tillfälle. Spackla 1-2
gånger över listen beroende på vilket slutresultat du önskar.

Förvaring
Profilen förvaras plant och torrt
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Kundservice
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Teknisk Support
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SEP20. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.

