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Gyproc skapar enkelhet!

många år levererat och utvecklat gipsbaserade byggsystem och akustikundertak som inte bara lever upp till
marknadens krav och samhällets lagar och
regler, utan också möter framtidens utmaningar när det gäller resursförbrukning och
hållbarhetstänkande. I dag är detta en del av
den grund som verksamheten står på och en
viktig del av Gyprocs utveckling.

gyproc har under

T i l l s a m m a n s m e d vå r a syster f öretag inom
Saint-Gobain driver vi frågor kring hållbart
byggande. Miljöfrågan är den övergripande
viktigaste faktorn i dag då vi driver utvecklingsprojekt. De resurser vi använder oss av
är ändliga och ju mer vi kan skapa vägar för
hur vi återanvänder produkterna desto
större blir nyttan för miljön.

Den viktigaste frågan är dock att i hög grad undvika

att spill och avfall genereras i projekten.
Vi vet att en stor del av projektens totalekonomi

avgörs redan i projekteringsfasen.
Genom att tidigt överväga alternativa
lösningar som tar hänsyn till konstruktion,
logistik och måttanpassning av produkter kan
vi tillsammans med arkitekter och entreprenörer minska projektens miljöpåverkan.
Målet är att i mesta möjliga mån undvika
materialspill och att i största möjligaste mån
leverera rätt mängd ingående produkter till
varje projekt. Genom vårt arbete med bygg
optimering kan hela byggprocessen optimeras
i allt från planläggning och projektering till
spill, avfallsdeponering och återbruk.
Med miljön i fokus ställer beställare och fastighets

i Sverige långt fram vad
gäller sortering av fraktioner på arbetsplatser
och återvinning av produkter. Gyproc var
tidigt ute med återanvändning av uttjänta
gipsprodukter. Ett effektivt insamlings- och
återanvändningssystem har både minskat
behovet av nya råmaterial och behovet av
deponi – samtidigt som det medför fördelar
för kunderna.

Generellt ligger vi

ägare i allt högre grad krav på att deras projekt
ska miljöcertifieras. Det görs genom olika typer
av miljöledningssystem. LEED, BREEAM och
Miljöbyggnad är några av de mest förekom
mande i dag. Det blir utifrån detta perspektiv
mycket viktigt för oss som materialleverantör
att dokumentationen runt våra produkter är
kopplad till de krav på dokumentation som
ställs i de olika miljöledningssystemen.

Innehåll
Höga ljudkrav på nya Manillaskolan
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Återvunnet gips gynnar miljön 
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När Manillaskolan för döva och hörselskadade flyttar till nya lokaler krävs
en noggrann ombyggnad för att klarar de hårda ljudkraven.

Över 50 procent av de råvaror som används vid tillverkningen av gipsskivor
vid Gyprocs fabrik i Bålsta är återvinnings- och restmaterial.

Dessutom:

Gyproc satsar på naturgas
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Nöjda kunder hos Gyproc
Hållbart byggande på Nordbygg
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Aquaroc för tuffa miljöer
Sveriges bidrag till Gypsum Trophy

för projektörer och
entreprenörer att arbeta med våra produkter,
genom ett antal olika verktyg och hjälpmedel
som kombinerar hållbart byggande med totalekonomi. Under året kommer till exempel
de som projekterar med BIM att hitta uppdaterade BIM-moduler att hämta via vår webb.
Att arbeta med Gyprocs system och produkter är enkelt och dessutom ett bra val för
vår miljö.

Gyproc sk apar enkelhet

Tommy Haglund,
affärsutvecklare Gyproc Sverige
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Eldningsolja ersätts av

miljövänligare naturgas
Gyproc byter ut eldningsolja mot naturgas och sänker på så sätt utsläppen av
koldioxid med 25–30 procent. Även utsläppen av svavel och kväveoxid reduceras,
vilket sammantaget innebär betydande miljömässiga förbättringar.

”Genom att
konvertera till
LNG reducerar
vi vår klimatpåverkan
gällande koldioxid, svavel
och kväveoxid
markant.”
Lars Lundberg, VD

Gyproc har tecknat ett avtal med AGA om
leverans av flytande naturgas, LNG, från
och med början av 2013. LNG har ett högt
energiinnehåll, vilket innebär att en liter
LNG innehåller samma energimängd
som 600 liter naturgas i gasform. Fördelen med detta är effektivare transporter
och därmed mindre miljöpåverkan.
– Gyproc tar ett strategiskt viktigt
beslut i denna konvertering som innebär
en energieffektivisering som främjar både
miljö, ekonomi och arbetsmiljö över tiden.
Övergången från dagens eldningsolja till
LNG innebär 25-30 procent koldioxidreduktion, vilket är ett viktigt bidrag för
att uppnå Sveriges klimatmål under kommande år, säger Peter Jansson, försäljnings
chef LNG Sverige på AGA.

Led i miljöarbetet
Gyproc arbetar kontinuerligt med att
minska energi- och råvaruanvändningen.
Ett annat exempel på Gyprocs miljöarbete är att överskottsvärme från tillverkningen i Bålsta tas om hand av ett energibolag som distribuerar den vidare till
fjärrvärme på orten.

– Genom att konvertera till LNG redu
cerar vi vår klimatpåverkan gällande
koldioxid, svavel och kväveoxid markant,
vilket ligger helt i linje med vår miljöstrategi och vårt miljöarbete, säger Lars

Lundberg, vd på Gyproc AB. En utvärdering av alternativa lösningar har utmynnat
i LNG, baserat på både miljö, tillgänglighet
och kostnadsskäl. Vi har även goda erfarenheter av LNG från vår norska verksamhet.

Gyproc satsar på miljöarbetet
Gyproc har under de senaste åren genomfört en stor mängd åtgärder för att spara
energi och minska företagets miljöpåverkan.
Här följer några av dessa åtgärder:
• I samarbete med E.ON tar man hand om
överskottvärme från produktionen och återanvänder den som fjärrvärme i Bålsta. Överskotts
värmen hämtas från rökgaserna, efter att
Gyproc först använt så mycket värmeenergi
ur röken som möjligt.
• Gyproc återvinner inte bara värme från rökgaserna utan också genom recirkulering av
vatten. När fabrikens kompressorer kyls ner med
www.gyproc.se

kallt sjövatten från Mälaren blir detta uppvärmt. Det uppvärmda vattnet användes sedan
i gipsskivtillverkningen. Gyproc har på så sätt
minskat såväl vatten- som energif örbrukning.
•R
 åvarorna består av mer än 50 procent återvinnings- och restmaterial i form av insamlat
återvinningsgips, industrigips och återvinningskartong. Detta tack vare ett effektivt
insamlings- och återvinninsgssystem.
• I samarbete med Ragnsells har man skapat
bättre förutsättningar för personalen att källsortera avfall inom hela fabriksanläggningen.
Med fler avfallsstationer och stationsansvariga
har man lyckats minska deponiavfallet med

cirka 35 procent. Koncernmålet för deponiavfall ligger på 0, och Gyproc ligger just nu
väldigt nära detta mål.
• Ett minskat läckaget av tryckluft i Gyprocs
tryckluftsystem har också minskat energiförbrukning i kompressorerna som används vid
gipsskivtillverkningen med 29 procent.
• L ågenergilysrör har installerats i lokalerna.
Belysningen är bara på när folk befinner sig i
lokalerna eftersom den styrs av rörelsedetektorer.
Utomhusbelysningen består nu av led-belysning
på 35 W, att jämföra med tidigare 250 W.
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Bra ljudmiljö

nödvändig på skola
för döva och hörselskadade
I 200 år har döva och hörselskadade barn gått på Manillaskolan på södra
Djurgården. Nu ska skolan byta ö och i stället flytta till Kungsholmen.
Gyproc har varit delaktig i det grannlaga arbetet med att omvandla en
befintlig byggnad så att den klarar skolans högt ställda ljudkrav.
Fr å n fö r sta b ö r ja n har akustikkraven
präglat hela arbetet med att göra om en
bef intlig byggnad på Konradsbergs
campus på Kungsholmen till den nya
Manillaskolan. Den 8 år gamla byggnaden har tidigare använts av Lärarhögskolan.
Höstterminen 2013 kommer eleverna
att flytta in, men redan i höst kommer
de att få vara med och prova ut de nya
lokalerna. Samverkan har överhuvudtaget varit ett ledord i bygget av en
mycket känslig ljudmiljö.

Ninna Pihl från AIX Arkitekter AB
är ansvarig arkitekt för projektet.
– För en utomstående är det kanske
inte självklart att en skola för döva behöver
ha en bra ljudmiljö, men sanningen är
att det i princip inte finns några helt
döva barn i dag, säger hon. De är antingen hörselskadade eller så har de fått
cochlea-implantat inopererade.
Genom cochlea-implantat förvandlas
ljud till elektriska signaler som förs direkt
till hörselnerven. Hjärnan tolkar sedan
signalerna som ljud.

– Det kan vara en stor omställning att
helt plötsligt kunna höra igen och det
ställer stora krav på miljön runt omkring.

– Sanningen är att
det i princip inte
finns några helt
döva barn i dag.
De är antingen
hörselskadade
eller så har de fått
cochlea-implantat
inopererade, säger
Ninna Pihl.

Kerstin Ydregård,
Ahlsell tillsammans
med Kjell Franzén,
Viktor Hansson AB,
och Thomas Viktorsson från Gyproc.
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Flexibla lösningar
Ninna Pihl har tillsammans med akustikern Lennart Nilsson och projekteringsledaren Pär Wessman från HIFAB
ingått i den projektgrupp som även
omfattade representanter från byggfirman Viktor Hansson AB, grossisten
Ahlsell samt Gyproc, som svarade för de
akustiklösningar för innerväggar som
används i den nya Manillaskolan.
– Det är ovanligt med en så omfattande
projektgrupp och mötena var mycket
givande, säger Ninna. Gyproc gav bra
support under hela processen, särskilt
under byggskedet. Såväl jag själv som
akustikern har goda erfarenheter av
Gyproc sedan tidigare. Därför använde
vi oss av deras utprovade typlösningar
på den nya Manillaskolan.
– Under ett bygge med så här höga
ljudkrav är det viktigt att kunna vara
flexibel. Verkligheten ser inte alltid ut
som den gör på ritningar. Gyproc har
beprövade, anpassningsbara akustiklösningar som går att justera under
byggskedet. Man har dessutom kunskapen och resurserna för att fungera som
ett stöd för alla berörda.
Bolla idéer
Kjell Franzén är platschef för byggaren
Viktor Hansson på nya Manillaskolan.
www.gyproc.se

Patrik Werdin och Joakim Lindvall från Viktor Hansson AB monterar gipsskivor från Gyproc.

Han har också goda erfarenheter av
Gyprocs roll i projektet.
– Det här är ett projekt där alla inblandade är otroligt motiverade att göra
sitt bästa. Det har varit viktigt att kunna
bolla idéer inom projektgruppen, till
exempel med Gyprocs tekniska support,
säger han. Som stöd finns också Gyprocs
handbok.
Den nya Manillaskolan är fylld med
speciallösningar, allt för att förhindra att
ljudvågorna fortplantar sig i byggnaden.
– För att stoppa ljudvågorna har vi till
exempel inga genomgående innerväg-

serna från Ahlsell fungerar också mycket
bra, alla gipsskivor levereras till exempel
med kranbil direkt till andra våningen.

gar, utan det finns alltid ett mellanrum
mellan väggarna till varje enskilt rum,
säger han. Vi har till exempel också dubbelväggar på vissa ställen med förskjutna
reglar för att förbättra ljudmiljön.
Minska spill
Enligt Kjell Franzén innebär samarbetet
med Ahlsell och Gyproc även andra
fördelar.
– För att minska spill får vi till exempel
stålreglarna och gipsskivorna levererade i
rätt storlek, säger Kjell. Allt gipsspill går
dessutom tillbaka till Gyproc. Leveran-

På Manillaskolan
går varje läsår runt
120 elever, från
förskoleklass till
årskurs 10. Skolans
upptagningsområden är Stockholms,
Uppsala och Gotlands län.

Gipsskivor och
annat material
levereras av Ahlsell
med en 38 meter
hög kran direkt
till byggnadens
översta våning.

www.gyproc.se

Akustiken testas i provrum
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
som ansvarar för Manillaskolan, satsar
på att skolan ska ligga i framkant när det
gäller ny teknik och modern pedagogik.
De nya lokalerna ger en möjlighet att
redan från starten utforma miljön så att
den passar de höga krav som ställs på en
väl fungerande modern skola för döva
och hörselskadade.
– Manillaskolan på Djurgården var
helt enkelt inte en lämplig skolmiljö,
bland annat eftersom allt fler barn får
Cochlea-implantat, säger Sten Andersson,
samordnande projektledare på Special
pedagogiska skolmyndigheten. De
akustiska tester som vi utfört i de nya
lokalerna visar att vi får en mycket bra
ljudmiljö och för ändamålet har vi skapat ett särskilt provrum.
Även eleverna har varit delaktiga i
utvärderingen av akustiken.
– Projektarbetet har varit mycket
grundligt och akustiklösningarna fungerar bra, säger Sten Andersson.
Kontakt 

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 62

Gyproc Solutions
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Verktyg/byggoptimering

Optimera bygget med rätt verktyg
En viktig del av ett hållbart byggande är byggoptimering, alltså att redan
i projekteringsstadiet sikta mot en hållbar livscykel för en byggnad. På så
sätt kan man minimera resursanvändningen vid produktion, transport,
byggprocess, drift och underhåll av byggnaden.
Gyproc erbjuder flera olika verktyg som hjälper dig med byggoptimering
som kombinerar hållbart byggande med totalekonomi.

Gyproc Handbok
– ett ovärderligt arbetsredskap

Välj rätt innervägg
med Wall Selector
Med Gyproc Wall Selector är det lätt att hitta rätt inner
vägg för varje rumskrav. Det är en interaktiv
sökfunktion på webben som riktar sig till bygg
entreprenörer, projektörer, konstruktörer och
andra. Den innehåller samma information som
finns om innerväggarna i Gyproc handbok, men
där du till skillnad mot att bläddra i en bok direkt
kan söka vilka väggar som passar vissa funktionskrav. Det går också att söka genom att kombinera
flera olika sökbegrepp och funktionskrav. Det går
bland annat att skriva ut datablad och ladda ner
CAD-ritningar på de väggar som är av intresse.
Sök den konstruktion som bäst passar dina
behov genom att ange de funktionskrav som
konstruktionen ska klara, till exempel ljudkrav,
brandkrav och vägghöjd. Därefter lämnas förslag
på lämpliga konstruktioner som klarar de specifikationer som angetts.

Gyproc Handbok är ett projekteringshjälpmedel som innehåller
uppgifter om Gyprocs system och produkter, presenterade
i form av systemguider, datablad och tekniköversikter.
Tillsammans med Gyprocs Monteringshandbok och
Produktkatalog innehåller dessa allt man behöver veta för
att kunna projektera och bygga med våra systemlösningar.
Handboken är gratis för alla Gyprocs kunder och kan beställas genom Gyprocs hemsida, där den även finns som bläddringsbar eBok, nedladdningsbar pdf-fil etc.
Gyproc Handbok innehåller alla uppgifter om Gyprocs
system och produkter i form av systempresentationer, översikt över systemegenskaper, ljudgranar, datablad för väggtyper, undertakstyper, bjälklagstyper med tillhörande typdetaljer, produktinformation och kompletterande teknisk
information – allt för att underlätta ditt projekteringsarbete.
Gyproc Handbok ger underlag för val av konstruktioner och
exempel på detaljlösningar för olika funktionskrav avseende
brandklass, ljudreduktion, väggars stabilitet etc.

Beställ handboken på
www.gyproc.se. Här
finns den även som
bläddringsbar eBok
och nedladdningsbar
pdf-fil.

Hitta rätt brandisolering
Med hjälp av ett interaktivt dimensioneringsprogram går det att snabbt och enkelt hitta
rätt brandisoleringslösning av bärande
stålkonstruktioner med Glasroc F Firecase.
Med Glasroc F FireCase dimensioneringsprogram hittar du rätt systemlösning genom
att i fem enkla steg mata in följande uppgifter: t y p av prof i l, d imension, ol ika
inklädningsa lternativ, brandklass samt

dimensionering ståltemperatur. Glasroc F
FireCase används för inklädnad och passivt
brandskydd av bärande stålstomme utan
monteringsprofiler och erbjuder effektiv
brandisolering av de flesta typer av stålbalkar och stålpelare i upp till 120 minuter.
Principen för brandskyddet med Glasroc
F FireCase är att gipsskivan innehåller
kristallbundet vatten som under värmepå-

Wall Selector hittar du på www.gyproc.se/wallselector
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VÅRD

Lösningar för
vårdbyggande

Snart debut för Gyproc BIM

starkaste tendenserna inom byggbranschen är ett ökat intresse för BIM
(ByggnadsInformationsModell). Att använda BIM kan bidra till att effektivisera
byggprocessen, inte minst på materialsidan, och därmed spara stora belopp för alla
inblandade. BIM kan definieras som en digital plattform, bland annat för 3Ddesign, miljöanalys och återkoppling, som omfattar byggnadens hela livscykel, från
planering till produktion och förvaltning.
Gyproc Sverige har påbörjat arbetet med att lägga upp Gyprocs olika objekt till
Autodesk Revit Architecture. Det är ett program som är speciellt framtaget för
BIM och hjälper dig som är verksam inom bygg och anläggning att skapa, anlägga
och underhålla högkvalitativa och mer energieffektiva byggnader. Objekten kommer att innehålla flera olika byggnadsdelar/element utformade med hjälp av Revit
systemfamiljer för ytterväggar, innerväggar, samt olika anslutningsdetaljer och
komponenter.
Redan i dag går det att använda typdetaljer och komponenter i Gyproc Revit
System Families på Gyprocs danska hemsida, www.gyproc.dk/bim. Där finns
också en dansk handbok för användning av systemfamiljerna. Tänk på att vissa
byggregler skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark. Kontakta Gyprocs Technical
Sales & Support med frågor.
Ange gärna dina kontaktuppgifter på Gyprocs hemsida så håller vi dig underrättad om utvecklingen av Gyproc BIM Sverige. Information om BIM-objekten
hittar du under rubriken Bibliotek.

Gyproc lättbyggnadsteknik
En del av framtidens hållbara byggande

av vårdlokaler

En av de

verkan – brand – frigörs och avgår som
vattenånga. Det medför en relativt låg
temperatur på den oexponerade sidan så
länge som den processen pågår. Skivorna
kan enkelt skruvas eller häftas samman med
klammer utan att använda stålprofiler.
Programmet hittar du på Gyprocs
webbplats, www.gyproc.se/firecase.

En guide med krav, rekommendatione
r och
Gyproc lösningar för vårdbyggnader

Hjälp vid
projektering
av vårdlokaler
Gyproc har tagit fram en ny guide som ska hjälpa
projektörer som arbetar med vårdlokaler. Syftet med
guiden är att ge en snabb och tydlig överblick över
relevanta krav och rekommendationer vid byggande
av vårdlokaler baserade på Gyprocs lättbyggnadslösningar. Guiden innehåller de lösningar som krävs
för att skapa ett effektivt och flexibelt byggprojekt,
samtidigt som säkerhet, komfort och ett bra inneklimat säkras för patienter och personal.
Den fokuserar bland annat på brandkrav, hygienkrav, akustik och strålningsavskärmning. Guiden
går överskådligt igenom kraven för varje utrymme
i vårdmiljön, från väntrum och reception till patientrum och operationssalar.
Guiden gör inte anspråk på
att vara komplett
med hänsyn
till alla stand a rd er och
krav, utan avsikten är att den
ska ge projektörer
och rådgivare en samlad överblick.

www.gyproc.se 												
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Återvunnet gips
blir nya skivor

Av de råvaror som används vid tillverkningen av gipsskivor vid Gyprocs fabrik i Bålsta är över
50 procent återvinnings- och restmaterial.
– Vi var pionjärer inom återvinning av gips och har i dag ett effektivt och etablerat system
för insamling av gipsskivespill, säger Tomas Gustavsson, Energy Champion på Gyproc. Vi används
som en förebild inom gipsåtervinning för hela Saint-Gobain-koncernen.

Gipsråvaran som används i tillverkningen
i Bålsta kommer från tre håll i dag. Först
och främst naturgips, som bryts i Spanien
och transporteras med båt.
– Gyproc har en egen hamn och egna
anställda som ansvarar för lossningen,
säger Tomas. Naturgips transporteras till
mellanlagret där det ligger tillsammans
med det insamlade återvinningsgipset
och det så kallade industrigipset. Industrigips är en biprodukt från energiproduktionen vid fossileldade kraftverk, ett
resultat av svavelrening med skrubbrar.
Återvinningsgipset är spillgips och

returer från byggarbetsplatser och återförsäljare i hela landet.
Flera fördelar
Gyprocs kunder erbjuds så kallade Big bag,
säckar som rymmer upp till 1,2 ton retur
gips. Säckarna levereras till byggarbetsplatsen eller återförsäljaren och skickas
tillbaka till Gyproc när de fyllts med spill.
– Tack vare ett effektivt insamlingssystem kan Gyproc ha en så pass hög grad
av återvunnet material i sina gipsskivor,
säger Tomas Gustavsson. Återvinningen
hjälper inte bara kunderna att nå sina

miljömål utan medför också praktiska
och ekonomiska fördelar för dem. De som
använder vår insamlingslösning slipper
betala för containerhyra och deponi.

Detta är gips

Gips är ett
vanligt namn
på mineralet
kalciumsulfat.
Naturgips bryts
bland annat i
Italien, Spanien,
Tyskland, Irland,
USA och Kanada.
Hårdheten
enligt Mohs
hårdhetsskala är 2,
vilket innebär att
det kan repas med
en nagel.

Mycket lite spill
Vid produktionsanläggningen i Bålsta
har Gyproc en egen återvinningsanläggning för gipsprodukter, där gipsskivespill från de egna kunderna krossas och
siktas. Alla kunder försorterar gipset från
annat avfall innan det skickas. Dessutom
finns alldeles i närheten det externa
företaget Gips Recycling som tar emot
gips från andra och har teknik för att
separera gips från annat avfall, exempelvis tapeter och keramiska material.
Naturgips, industrigips och återvinningsgips blandas sedan när det fortsätter
in i Gyprocs produktion av nya gipsskivor. Materialet torkas och mals för att
få en homogen partikelfördelning i
blandningen.
– Under 2011 tog vi emot över 10 000
ton gips i Bålsta, och vi hade inget gips
alls som gick till deponi. Sett till hela vår
verksamhet lades totalt 187 kilo på deponi,
och det innefattar till exempel städavfall,
berättar Tomas Gustavsson. De jämförelse
talen ger ett perspektiv på hur väl vi tar
hand om resurserna och använder oss av
återvinning i vår egen verksamhet.
Kontakt 

På Gyproc lagras gipset utomhus under tak innan det fortsätter in i fabriken.
– Gipsets egenskaper påverkas inte av väder eller vind, den enda nackdelen med att
det blir fuktigt är att det krävs mer energi för att torka det, säger Tomas Gustavsson.

www.gyproc.se

Tomas Gustavsson
tomas.gustavsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 07
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Målmedvetet förbättrings
arbete ska ge silver
Gyproc har använt sig av arbetssättet World Class Manufacturing, WCM,
sedan 2004. I augusti väntar en revision för att nå silvernivån inom WCM.
– Huvudprincipen för WCM är besparingar, både av pengar och av risker,
säger Dana Wojciechowska, EHS Manager på Gyproc. Det handlar helt enkelt
om att systematiskt identifiera och åtgärda problem och på så sätt effektivisera vår verksamhet.
World Class Manufacturing kan

sägas vara
en samling verktyg för att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och höja
produktkvaliteten.
– Det handlar om att reducera både
kostnader och risker i verksamheten och
där jämförs vi med så kallat ”best practice”,
alltså med de främsta i branschen. Målet
är att vara världsklass inom en mängd
olika områden.
WCM har en pelarstruktur, där var
och en av de tio pelarna har sina egna
metoder för att identifiera och åtgärda
problem. Områdena är bland annat
Säkerhet, Miljö, Operatörsunderhåll,
Specialistunderhåll, Kundservice/Logistik och Kvalitetskontroll.
Varje problem åtgärdas i form av ett
projekt, som när det är genomfört bland
annat redovisas i hur stora besparingar
som åtgärden resulterat.
Stabil och säker produktion
Under hösten sker en revision av hela
verksamheten och målet är att Gyproc vid
revisionen ska nå silvernivån inom WCM.

– Vi nådde bronsnivån för två år sedan
och har jobbat målmedvetet med att
förbättra oss sedan dess, säger Dana
Wojciechowska. Om bronsnivån främst
var ett bevis på att vi är en stabil och säker
fabrik, blir silvernivån ett bevis på att vi
har kontroll över våra processer och en
hög nivå på vår kundservice. För våra
kunder innebär en ökad processkontroll
bland annat att de får felfria produkter
som håller en hög och jämn kvalitet. När
det gäller reklamationer ligger nivån för
silver på två reklamationer per en miljon
kvadratmeter gipsskivor. För vår fabrik
ligger den siffran i dag på 0,6 reklamationer/miljon kvadratmeter.
– Ett viktigt synsätt inom WCM är att
man alltid måste åtgärda grundorsaken
till ett problem, säger Dana. Ser man en
oljefläck på golvet, som naturligtvis inte
ska förekomma, så torkar man inte bara
upp den utan man tar reda hur fläcken
uppstått och fixar sedan problemet.
Stora miljöframsteg
För att sätta silvernivån i perspektiv

– För våra kunder innebär en ökad processkontroll bland annat att
de får felfria produkter som håller en hög och jämn kvalitet, säger
Dana Wojciechowska, EHS Manager på Gyproc.

nämner Dana att det bland koncernen
Saint-Gobains alla gipsfabriker över hela
världen bara är tre som har lyckats upp
nå den nivån tidigare.
– Vi är också den enda fabriken i
koncernen som har lyckats få fyra poäng
inom miljöpelaren, säger hon. Jag tror
också att miljöområdet är den del av vår
verksamhet där WCM har gett störst
resultat. Det har verkligen ökat medvetenheten hos all personal.
Ett viktigt resultat av milöarbetet är
att man har sänkt energiförbrukningen
avsevärt.

”Målet är att
vara världsklass inom en
mängd olika
områden. ”

Dana Wojciechowska

Kontakt 

Gyproc är enda fabriken i Saint-Gobain-koncernen som fått fyra poäng inom miljöpelaren.
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Dana Wojciechowska
dana.wojciechowska@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 27

www.gyproc.se

Studiebesök
från KTH
Som en del av kursen Byggnadsmaterial besökte 18 studenter från
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Gyproc. Under besöket fick de
bland annat en introduktion av Gyprocs verksamhet och fick se
hur produktionen av gipsskivor går till.
KTH-studenterna går civilingenjörsutbild-

ningen i Samhällsbyggnad, en utbildning
som innehåller en fördjupning i ett av
flera specifika samhällsbyggnadsområden,
till exempel Byggprojektering, Stadsplanering eller Mark- och vattenteknik.
Ekaterina Sidorova på KTH:s institution för Byggvetenskap fungerade som
koordinator för besöket.
– Studiebesök av den här typen är nöd
vändiga, de ger en insyn i hur de material

Christopher Hoff läser till civilingenjör.

www.gyproc.se

som studenterna kommer att använda i
yrkeslivet produceras och hur tillverkarnas
verksamhet ser ut, säger hon. Vi valde
ut några intressanta företag som var villiga
att ta emot studenterna under en halvdag. Vi kommer att försöka anordna fler
studiebesök.
Bra introduktion
En av de deltagande studenterna var
Christopher Hoff, som läser civilingenjörsutbildningen med inriktning Huskonstruktion.
– Jag tyckte att besöket på Gyproc var
givande, säger han. Den innehöll en bra
introduktion i verksamheten, som inte
bara var ett försök att sälja produkter
vilket inträffade vid ett annat företagsbesök. Det var också intressant att se
produktionen och att höra om hur
produktutveckling fungerar. Det är
fascinerande att se vilka moment som
behövs för att tillverka en gipsskiva, från
råvara till färdig produkt.

Studenterna från KTH uppskattade studiebesöket hos Gyproc.

– Det är en stor skillnad att läsa om
något i en bok jämfört med att uppleva
något i praktiken, så studiebesöken har
verkligen sin plats i utbildningen, säger
Christopher.
Kontakt 

Torbjörn Pettersson
torbjorn.pettersson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 65

Ekaterina Sidorova
från KTH.
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Bättre ljudmiljö
på Västerängsskolan med INSTANT
I skolan kan dålig akustik skapa problem för både elever och lärare. De traditionella
klassrummen har en utformning som inte alltid klarar ljudkraven som är en följd
av den nya sortens undervisning.
Gyproc har i samarbete med Västerängsskolan i Bålsta monterat akustikpanelen
Gyptone INSTANT i ett av skolans klassrum. På så sätt har ljudmiljön förbättrats
för en av skolans förskoleklasser.
I dag sker undervisning inte längre enbart

med en lärare vid katedern framför tysta
elever. Nu förekommer grupparbeten och
individualiserad undervisning som ställer helt andra krav på skolans ljudmiljö.
– Vi arbetar kontinuerligt med att
förbättra arbetsmiljön på skolan, säger
områdeschef Hans Wiktorsson. Som så
många andra skolor har vi problem med
efterklangstiderna i många skolutrymmen. Skolan har ganska högt i tak på
många ställen vilket ger en stor rumsvolym. Akustikpanelerna från Gyproc
har gjort skillnad i klassrummet där de
har monterats och vi planerar redan för
nästa projekt, att bygga om ett klassrum.
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– Oberoende
mätningar som har
genomförts, före
och efter att INSTANT
monterats, visar att
efterklangstiden
har minskat i
rummet, säger
Torbjörn Pettersson
på Gyproc.

ett bra referensobjekt för framtiden.
Enligt Västerängsskolans vaktmästare
gick det mycket snabbt att sätta upp
akustikpanelerna i klassrummet som
används av en skolans sexårsklasser. Gruppen består av 22 elever, och panelerna
har inneburit en förbättrad ljudmiljö.
INSTANT har konstruerats för akustisk reglering av befintliga rum där man
eftersträvar lägre efterklangstid och
förbättrad taluppfattning, till exempel i
skolmiljöer. Panelerna levereras med
lackerad aluminiumram och skivor. Den
kan monteras på vägg på bara 20 minuter,
tack vare att panelen förankras i väggen
genom ramen. Den kan användas i alla
befintliga lokaler för att minska efterklangstiden, reducera fladdereko och
förbättra taluppfattningen.

Områdeschef
Hans Wiktorsson
från Håbo kommun
och Gyprocs vd
Lars Lundberg.

Kortare efterklang
Akustikskivorna levereras förmålade
tillsammans med en förmålad aluminium
ram. Skivorna kan målas i alla kulörer
på byggplatsen. Skivorna får dock inte
sprutmålas eftersom det avsevärt försämrar ljudabsorptionen.
På Västerängsskolan passade några av
barnen på att sätta sin personliga prägel
på panelerna.
– Det är kul att måla, säger Sara, 6 år.
Om ljudet har blivit bättre i klassrummet är hon däremot lite osäker på.
– Oberoende mätningar som har ge
nomförts, före och efter att INSTANT

Vilken akustiklösning vi kommer att
använda där har vi ännu inte bestämt.
Vi behöver bli bättre på att ta med akustiken i beräkningen när vi renoverar och
bygger om våra lokaler.
Bidrar till samhället
Bakgrunden till att Gyptone INSTANT
hamnade på Västerängsskolans väggar
är att Gyprocs ambition att bidra till
utvecklingen på orten där man verkar.
– Genom Håbo kommun f ick vi
kontakt med Västerängsskolan, berättar
Gyprocs vd Lars Lundberg. Det här är
utmärkt tillfälle för oss att visa upp vår
verksamhet i Bålsta, samtidigt som vi får

www.gyproc.se

Oliver, Elias och Sara från föreskoleklassen sätter hand- och fotavtyck på INSTANT-panelerna. Även äldre elever deltog i projektet.

monterats, visar att efterklangstiden har
minskat i rummet, säger Torbjörn Pettersson på Gyproc. Men skillnaden är inte
så stor att eleverna bör märka något,
eftersom efterklangstiden var relativt
kort redan före åtgärden. Såväl det nya
som det gamla värdet uppfyller kravet
enligt BBR för ljudklass C.
Gyptone INSTANT
Gyptone INSTANT är en ljudabsorbent
för vägglösningar. De akustiska panelerna
är mycket lätta att installera och har en
hög slagtålighet. Med en hård, tvättbar
och hållbar yta klarar de miljöer som
kräver robusta akustiklösningar.
De akustiska panelerna kan monteras
på befintliga väggar i alla vinklar, vertikalt eller horisontellt.
De olika lösningarna ger full frihet
att besluta om vilket format som bäst
passar det aktuella byggprojektet.
Panelerna är till övervägande del
tillverkade av återvunnet gips och förbrukade paneler kan återvinnas helt för
att sedan användas i produktionen av
nya gipsprodukter.
www.gyproc.se

Kontakt 

Peter Östlund
peter.ostlund@gyproc.com
Tel 0171-41 54 47
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”Nästan lättare att skära
än en vanlig gipsskiva”
I slutet på året flyttar de första bostadsrättsinnehavarna in i Kvarteret Trapp
gaveln på Turebergs Allé i Sollentuna.
Veidekke Bostads AB bygger 107 lägen
heter, dit Gyproc, med Ahlsell som distributör, bland annat har levererat våtrumsskivan Glasroc H Ocean.

Bostadsrättsföreningen innehåller förutom lägenheter även två butikslokaler. Totalt finns 136 bad
r um i kvarteret. I samtliga dessa har väggarna
utförts med Gyprocs senaste våtrumsskiva,
Glasroc H Ocean. Gyproc har genom Ahlsell
även levererat andra gipsskivor och stålreglar
till bygget.

Inga klagomål
För Veidekkes platschef Johnny Näreby är det
en talande tystnad som ger honom en positiv
bild av Ocean.
– Jag arbetar ju inte själv direkt med våtrumsskivorna, men jag vet att det har funnits problem med dammet sedan de kartongbelagda
ytorna på våtrumsskivor försvann och ersattes
av glasfibermaterial, säger han. Nu när vi börjat använda Ocean har det inte kommit några
klagomål alls från montörerna, vilket förenklar
mitt jobb och säger en hel del om den nya
skivan. Gyproc har lyckats bra, det är viktigt

Johnny Näreby, platschef, och Mikael Norström, arbetsledare, på Veidekke.

att man alltid fortsätter jobba med att utveckla
produkterna.
Lätt att bearbeta och hantera
Markus Bengtsson är en av montörerna som
arbetar med Ocean på bygget. Han vittnar om
hur lättjobbad skivan är:
– Ocean är faktiskt nästan lättare att skära än
en vanlig gipsskiva, säger Markus. Den är mycket

lätt att bearbeta och hantera. Jag har heller inga
besvär alls av den nya skivan, där kunde jag förut
få utslag på huden av skivdammet.
Kontakt 

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 62

Glasroc H Ocean – en ny generation av våtrumsskiva
Sedan årsskiftet finns Gyprocs senaste
våtrumsskiva, Glasroc H Ocean, ute på
marknaden. Skivan har mycket bra mögelmotstånd, stor motståndskraft mot fukt
och hög formstabilitet.
Glasroc H Ocean är en ny generation våtrumsskivor med optimerade egenskaper för duschoch badrum i bostäder. Tack vare sin höga
formstabilitet är skivan mycket lämplig som
underlag för kakel och klinker. Stabiliteten
minskar risken för sprickor i kakelfogarna.
Ocean har en annan yta jämfört med den
tidigare våtrumsskivan, vilket ökat komforten
vid hantering av skivan betydligt. Den speciella

14

Gyproc Solutions

ytbehandlingen innebär också att skivan normalt inte behöver primas när den fungerar som
underlag för tätskikt (följ alltid tätskiktsleverantörens anvisningar).
Ocean har dessutom mycket goda brandegenskaper. Den har lika bra brandisolerande
egenskaper som vanliga gipsskivor och samma
klassificering när det gäller ytskiktsklass.
Nyskapande produktionsteknik
Glasroc H Ocean har utvecklats i Bålsta och
tillverkas också vid produktionsanläggningen
där. Enligt Gyprocs vd Lars Lundberg visar det
på den höga tekniska kompetens som finns
inom Gyproc och i Bålsta.
Ocean tillverkas med en helt ny teknik som

har inneburit att man har fått anpassa delar av
produktionsutrustningen.
– Vi har inte bara tagit fram den nya skivan
utan också utvecklat den nya tillverkningsprocessen, säger Lars Lundberg. Det har vi gjort
genom att utnyttja den kompetens som finns
kring processfrågor och även kompletterat den
befintliga produktionsutrustningen.
Glasroc H Ocean utvecklades under drygt
ett års tid. Under arbetet lät man bland annat
externa montörer utvärdera våtrumsskivans
egenskaper.
Ingen mögelpåväxt
Den nya våtrumsskivan har många fördelar om
olyckan skulle vara framme och ett läckage
www.gyproc.se

Gyprocs kunder nöjdare
än genomsnittet
TNS Sifo har på uppdrag av Gyproc
genomfört en kundnöjdhetsundersökning. Resultatet visar att Gyprocs
kunder är mer nöjda än kunder i
tillverkningsindustrin i genomsnitt.
Undersökningen genomfördes genom intervjuer med ett antal slumpmässigt utvalda kunder under november 2011.
Gyproc fick ett resultat som ligger klart
över det kundnöjdhetsindex som TNS
Sifo i genomsnitt har för de 25 000 intervjuer som g jorts för motsvarande
undersökningar inom tillverkningsindustri i Norden 2010.
Särskilt nöjda är Gyprocs kunder med
den breda produktportfölj de får tillgång
till när de väljer Gyprocs lösningar, inte
minst inom produktområdena gipsskivor och stålprof iler. Gott betyg får
också Gyprocs säljrepresentanter för sin
tillgänglighet och tekniska kompetens,
och att man erbjuder helhetslösningar som
stöd i planeringsprocessen.
Till det positiva resultatet får också
räknas det goda betyg som kunderna ger
Gyproc Handbok.

Markus Bengtsson från Veidekke tycker att Ocean nästan är lättare att skära än vanliga gipskskivor.

inträffar. Tack vare en mycket låg absorptionsförmåga uppfylls kraven för den bästa klassen
(H1) för vattenabsorption enligt standarden
EN 15282-1.
Dessutom har Ocean ett extremt bra mögelmotstånd och kan användas i bad- och duschrummets alla våtzoner.
Skivan har testats på SP enligt gällande standard
med bästa resultat för mögelresistens (ingen påväxt på ytan existerar efter fyra veckor). Både
när det gäller mögeltillväxt och absorptionsförmåga uppvisar Glasroc H Ocean betydligt
bättre egenskaper än vanliga gipsskivor.
Glasroc Ocean har också genomgått kompabilitetstest och uppfyller kriterierna för
våtrumsskivor i den egenförsäkran som BKR,
www.gyproc.se

GVK och leverantörerna av våtrumsskivor
fastställt.
Komplett väggsystem
Gyproc erbjuder kompletta system för våtrumsväggar. Väggsystemen kan användas med
både trä- och stålreglar. Gyproc rekommenderar stålreglar till våtrumsväggar då trä är känsligare ur fuktsynpunkt vid felaktig hantering
eller montering. Glasroc H Ocean ingår i ett
väggsystem som är resistent mot vatten och
fukt i konstruktionen.
Ocean monteras med samma verktyg och på
samma sätt som vanliga gipsskivor. Skivan har
försänkta långkanter. Den finns i två bredder:
900 mm och 1 200 mm.

På rätt spår
– Vi är mycket stolta och glada över det
beröm och det goda betyg vi har fått av
våra kunder. Det visar också att vi är på
rätt spår vad gäller innovativa och kundanpassade lösningar. Naturligtvis finns
det förbättringsområden. Därför kommer vi att genomföra en del förändringar som vi hoppas kommer att stärka
vår position inom hållbar lättbyggnadsteknik ytterligare, samtidigt som det
förhoppningsvis bidrar till att våra
kunder även i framtiden kommer att ge
Gyproc ett högt betyg, säger Göran
Larsson, försäljningschef.
– Det är med nöjda kunder vi blir
framgångsrika i vår verksamhet, därför
vill vi rikta ett stort tack till alla som
deltagit i intervjuerna och tålmodigt
besvarat frågorna från TNS Sifo.

TNS Sifo genomförde undersökningen.
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Gyproc delade monter med övriga företag inom Saint-Gobain under mässan och bjöd bland annat publiken på nycirkus från Cirkus Cirkör.

Hållbart byggande
ett lockande tema på Nordbygg
Saint-Gobains och Gyprocs monter på
Nordbygg bjöd på ett sammanhållet tema:
hållbart byggande. Här presenterade man
gemensamma lösningar för energieffektiva och komfortabla hus när det gäller
såväl ljud, brand, fukt och dagsljus som
funktion. Målet är att bygga sunt och hållbart, såväl för i dag som för framtiden.
Över 56 000 personer besökte årets Nordbygg på
Stockholmmässan i Älvsjö i södra Stockholm.
Åtskilliga av dessa lockades till Saint-Gobainkoncernens gemensamma monter, där Gyproc
var en av utställarna tillsammans med syster
företagen Ecophon, Emmaboda Glas, Isover,
Norton och Weber. Det var första gången som
samtliga sex företag inom koncernen ställde ut
tillsammans.
Sammanlagt ställde 900 företag ut på Nordbygg 2012.
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Minskad energianvändning
Intresset bland besökarna var stort för SaintGobains och Gyprocs satsning på hållbart byggande. Tankesättet genomsyrar alla delar av
verksamheten, från produktion till f ärdig
produkt. Målsättningen är att minska energianvändningen och hjälpa till med att skapa en ny
generation av byggnader som är energieffektiva,
säkra och bekväma. Gemensamt inom SaintGobain arbetar man för att ta fram produkter,
system och metoder för hållbart byggande.
För Gyproc handlar det om att ta fram system
lösningar som möjliggör byggoptimering med
allt från val av lösningar och material till montering och spillhantering – till förmån för både
miljön, kvaliteten och byggets totalkostnad.

rum, som Glasroc H Ocean, och ytterväggar,
som Glasroc H Storm. Här visades även den
nya väggabsorbenten Gyptone Instant upp. Stor
uppmärksamhet ägnades också hörnskyddet
Gyproc AquaBead som var nominerat till Årets
hetaste materialnyhet på Nordbygg. Bakom
priset står Nordbygg, Svensk Byggtjänst och tid
skriften Byggindustrin, som under 2011 kontinuerligt publicerat topplistor med de hetaste
materialnyheter på den svenska byggmarknaden. Genom onlineröstning valdes de tio hetaste
nyheterna ut som bidrag till tävlingen.
Gyproc Aquabead är ett självhäftande hörnskydd som dels ger slagtåliga hörn, dels för
enklar monteringen av utvändiga hörn med
Gyprocs gipsskivor.

Flera produktnyheter
I Gyprocs del av montern kunde besökarna ta
del av flera produkter och lösningar. Det gällde
till exempel nya produkter för fuktsäkra våt-

Vill du veta mer om Saint-Gobains och Gyprocs
arbete för hållbart byggande, gå till
hållbartbyggande.se.

www.gyproc.se

Samverkan ger full effekt
av miljöcertifiering
Under Nordbygg anordnade Saint-Gobain
ett seminarium på temat miljöcertifiering
av byggnader. Det är just starkt fokus
inom byggbranschen och Saint-Gobain
visade hur man genom samverkan kring
certifieringarna kan nå fram till ett hållbart byggande, både miljömässigt och
ekonomiskt.
Mil j ö ce rtifie rin g av byggn a d e r är en växande
trend, med allt fler fastigheter och bostadsområden som omfattas av certifieringar. Allt fler
system har etablerat sig på den svenska marknaden under de senaste åren. Vid miljöcertifiering av byggnader sätts betyg på hur miljömässigt hållbar en byggnad är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning,
ingående material och möjlighet till en behaglig
miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden.
För Saint-Gobain är målet att erbjuda system och
produkter som bidrar till en certifiering genom
att svara upp mot kraven på hållbart byggande.

Stöd för certifiering
Under seminariet gick tre representanter från
Saint-Gobain in på hur de olika företagen inom
koncernen arbetar för att stödja certifieringssystemen för miljöanpassat byggande.
Ulrika Nelfelt från Weber berättade om de
olika system för produktbedömning som finns:
– Vi jobbar aktivt med de tre vanligaste
systemen: Basta/Beta, Byggvarubedömningen
och Sunda Hus. Nyttan med de här systemen
blir till exempel tydlig just när man arbetar med

Carola Mattsson från Weber redogjorde för några av
de certifieringssystem som finns på marknaden.

www.gyproc.se

Seminariet på Nordbygg lockade deltagare från hela byggbranschen.

olika miljöcertifieringar av byggnader, eftersom de gör det enkelt att se vilken miljöpåverkan olika produkter har. Även när det gäller
miljösamordning på byggarbetsplatserna skapar
produktbedömningssystemen fördelar.
– Inom Saint-Gobain jobbar vi med alla tre
systemen och skulle någon av våra produkter
sakna en produktbedömning tar vi självklart
fram en sådan, sade Ulrika Nelfelt.
Vinst för miljön och ekonomin
Därefter redogjorde Webers Carola Mattsson för
några av de certifieringssystem som finns på
den svenska marknaden.
– Med dagens stenhårda krav att minska
energiförbrukningen finns det verkligen anledning att titta på våra byggnader, som svarar för
cirka 40 procent av förbrukningen i dag, sade
hon. Men för att få ut värdet av de miljöåtgärder som genomförs är en certifiering nästan
nödvändig. En certifiering är ett enkelt sätt att
kommunicera alla aspekter av en byggnad,
oavsett kunskapsnivå hos mottagaren.
Det finns ett stort utbud av olika certifierings
system, som LEED, BREEAM, Green Building,
Miljöbyggnad med flera, var och en med sin
unika profil.
– Att genomföra en miljöcertifiering har inte
bara miljöfördelar, utan ger också stora ekonomiska vinster. En certifiering kan medföra en
tioprocentig minskning av driftskostnaderna,
ökat byggnadsvärde, ökad uthyrningsgrad och
möjlighet att ta ut högre hyror.

Återvinning och transportoptimering
Tomas Pühringer från Weber ställde frågan:
Hur kan vi gemensamt nå de högsta nivåerna
inom de olika certifieringssystemen?
– Det finns så många delar som ingår i en
certifiering att ett samarbete krävs för att nå dit,
sade han. Det gäller allt från energi och inomhus
miljö till livscykelkostnad och ekologi. Den
stora kunskap som finns samlad inom SaintGobain är till för våra kunder och vi kan bidra
till de mest komplexa system under såväl planerings- som byggskedet.
För Gyprocs del handlar det till exempel om
återvinning av gips och utveckling av produkter
för ökad komfort på byggarbetsplatsen.
– Det gäller till exempel att minska spillet
genom att redan i projektstadiet göra måttanpassningar för det material som ska levereras. När
materialet sedan levereras behöver transporterna
koordineras och optimeras för att undvika
onödiga transporter. Då är ett nära samarbete
med tillverkaren nödvändigt.
Är du intresserad av vad Gyproc kan bidra med
för att uppfylla kraven på gröna byggnader?
Eller står du inför en kommande miljöcertifiering?
Välkommen att kontakta oss!

Kontakt 

Tommy Haglund
tommy.haglund@gyproc.com
Tel 0171-41 54 90
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Tuffa Robust
– slagtålig och
ljudisolerande

Gyproc har tagit fram gipsskivan
Robust för de tillfällen då det
behövs en extra hård och slagtålig
skiva. Gyproc Robust har en kraftig
fiberarmerad gipskärna och en yta
av tjock kartong. Skivan har också
goda ljudisolerande egenskaper.
särskilt bra i tuffa
miljöer där hårt slitage kan förekomma,
som skolor, sjukhus och andra allmänna
utrymmen där väggarna kan utsättas för
hård mekanisk påverkan. Robust är fyra
gånger mer hållfast än vanliga gipsskivor.
Slagtålighet och ljudisolerande egenskaper har testats och prövats såväl i laboratorium som i praktiken.

Gyproc Robust passar

Klarar högt ställda ljudkrav
Även om den kan användas i ett lag,
rekommenderas att Gyproc Robust
används i en tvålagslösning tillsammans
med gipsskivan Gyproc Normal, där
Robust används som yttersta lag. Denna
kompletta systemlösning har mycket
goda ljudisolerande egenskaper och
uppfyller de högt ställda ljudkrav som
bland annat ställs på sjukhus. Systemet kan
byggas på stålstomme bestående av XR
stålreglar, GD förstärkningsreglar eller GS.
Mer information om Gyproc Robust och
dess olika funktionsegenskaper hittar du
på www.gyproc.se.

Inspektionsluckor i gips eller stål
– osynliga och lätta att öppna
Gyproc erbjuder nu ett komplett sortiment
av inspektionsluckor i gips och stål. Luckorna
kan antingen öppnas med nyckel eller med
ett lätt tryck, så kallad Easy open-funktion.
Luckorna är enkla att montera och smälter
in i den omgivande väggen eller taket.
Ofta k an det vara viktigt att kunna komma åt
installationer bakom en vägg eller ett undertak.
Med Gyprocs inspektionsluckor gör det möjligt
att få exakt den egenskap och utseende på
luckan som önskas. Luckorna finns i olika grundutföranden: Gyproc Planex Gipslucka och Gyproc
Profilex Stållucka. Gyproc erbjuder dessutom
Gyproc INEO Brandlucka samt olika specialluckor. De sistnämnda kan kundanpassas när det
gäller utförande, storlek och material. De kan till
exempel vara vatten-, luft- eller dammtäta.

Gyproc Solutions

Mer information om Gyprocs inspektionsluckor
hittar du på www.gyproc.se.

Skapa kurvor med Gyptone BIG Curve
Gyptone BIG Curve gör det möjligt att skapa
välvda undertak med goda akustiska egenskaper. Genom sin storlek ger den stora,
obrutna undertaksytor utan synliga skarvar.
Gyptone BIG är ett akustikundertak som också kan
användas som väggabsorbent på grund av den
robusta och övermålningsbara ytan. Akustik
undertaken finns i olika typer av genomgående
perforering som tillsammans med en bakom
liggande akustikfilt ger goda akustiska egenskaper
– som bibehålls även för Gyptone BIG Curve.
Skivorna har försänkta kanter.
BIG och BIG Curve kan kombineras för att
skapa böljande undertak. Den välvda formen ger
ökade möjligheter att kombinera olika typer av
belysning i undertaket. I torrt skick kan BIG
Curve böjas i relativt små kurvor (radie 2,2 m), i
vått skick med ännu lägre radie.
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Om ”osynliga” luckor är ett önskemål passar
gipsluckan Planex, eftersom de kan integreras i
vägg eller tak. Luckan i gips sitter fast i en aluminiumram och kan ytbehandlas på samma sätt
som väggen eller taket, antingen genom målning
eller tapetsering. Gipsskivorna sitter fast i ramen
med en patenterad teknik. En säkerhetsmekanism
förhindrar att luckan ramlar ned vid öppning.
Planex gipsluckor har en så kallas Easy openfunktion, en enkel öppningsmekanism som inne
bär att luckan öppnas eller stängs med ett lätt tryck.
Stålluckan Profilex finns med Easy openfunktion, där luckan är helt slät, samt som låsbar
lucka med fyrkantsnyckel. Stålluckan har avrundade kanter och inga lösa fästen.

Gyptone BIG Curve fästs i förböjda reglar.
Eftersom akustikundertaken tillverkas i gips och
kartong är de helt återvinningsbara.
Gyptone BIG Curve har bredden 1 200 mm,
tjockleken 6,5 mm och längden 2 400 mm.
www.gyproc.se

Aquaroc Cementskiva
– En skiva för tuffa inomhusmiljöer
Gyproc Aquaroc Cementskiva är en cementbaserad och lätthanterlig skiva, särskilt
framtagen för inomhusmiljöer där det finns
en stor risk för fukt, till exempel simhallar,
parkeringsgarage och soprum.

Gyproc Aquaroc Cementskiva är en oorganisk cement

baserad skiva. Den unika blandningen av cement
och polystyren i kärnan gör skivan lätthanterlig och
lämplig som alternativ till tunga konstruktioner.
Skivan är robust, slagtålig, fukttålig, väderbeständig och har goda brand- och ljudegenskaper.
– Skivan har många fördelar och är enkel att
jobba med. Den är en av de lättaste cementskivorna
att bearbeta och montera. En annan fördel är att
Aquaroc Cementskiva också tål slag och stötar
mycket bra, säger Peter Örn, produktchef på
Gyproc.
Högt fuktmotstånd
Framsidan har behandlats för att minska poro
siviteten.

– Det innebär att den är hård och slät, vilket
gör att skivan lämpar sig för inomhusmiljöer med
stort slitage eller där det finns en förhöjd risk
för fukt eller mögel, till exempel förråd, soprum,
simhallar, sjukhus eller parkeringsgarage, säger
Peter Örn.
Fuktmotståndet i skivan är mycket högt,
samtidigt som den är ånggenomsläpplig. Eventuell kondensbildning har ingen effekt på skivan.
Tack vare den höga densiteten och de goda
ljudisolerande egenskaperna bidrar Aquaroc
Cementskiva till hög akustisk prestanda.
Aquaroc cementskiva även utomhus
Aquaroc Cementskiva lanserades under 2011
och har egenskaper som gör att den även passar
som underlag för puts i fasadkonstruktioner.
Skivans låga uppsugningsförmåga möjliggör en
relativt lång bearbetningstid av putsbruket.
Aquaroc Cementskiva, med tillhörande stålprofiler för putsade fasader, är bland annat en del av
det ventilerade fasadsystemet Serposol EF, en fukt
säker och stabil fasadkonstruktion för småhus.

Fakta Gyproc Aquaroc Cementskiva
HöjdxBreddxLängd mm
Vikt			
Ythårdhet			
Vattenabsorption		
Vattenabsorption på ytan
Raka lång- och kortkanter

12,5 x 900 x 1 200 och 12,5 x 900 x 2 500
13,5 kg/m2
Brinell >42 N/mm2
8 % efter 2 dagar i vatten
<180 g/m2 efter 2 timmar i vatten

Slagtåliga Aquabead en hit på marknaden
Produktsuccén Aquabead nådde inte ända
fram till priset Årets materialnyhet på
Nordbygg, men nomineringen visar att
marknaden har tagit emot det självhäftande hörnskyddet mycket väl.
Nomineringen av Aquabead till

Årets materialnyhet,
en tävling i regi av Nordbygg, Svensk Byggtjänst
och tidskriften Byggindustrin, var resultatet efter
en onlineomröstning under hela 2011. Aquabead
var en av tio nominerade produkter,
Gyproc Aquabead är ett självhäftande hörnskydd
som både ger mycket slagtåliga hörn och förwww.gyproc.se

enklar monteringen av utvändiga hörn med
Gyprocs gipsskivor.
Aquabead är tillverkad av en mycket stark
polymerkärna, vilket ger en hög slagtålighet.
En perforering skapar en optimal vidhäftning av
spacklet. Skyddet är belagt med självhäftande
papper som aktiveras med vatten som sprutas
på med en sprejflaska. Efter cirka 30 minuter
är hörnskyddet klart att spacklas.
Avrundade hörn döljer effektivt eventuella
fel. Skyddet kräver varken specialverktyg eller
mekanisk infästning vid montering. Aquabead
kan enkelt kapas med grov sax och flera profiler
kan kapas samtidigt med såg.
Gyproc Solutions
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Sveriges bidrag i Gypsum Trophy:

Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkoforum i Lund är Sveriges
representant i 2012 års upplaga av
arkitekturtävlingen Saint-Gobain
Gypsum Trophy. I juni avgörs vilken
byggnad som får motta årets
prestigefulla Trophy.

som är
ett inofficiellt världsmästerskap i lätt
byggnadsteknik, grundades för att belöna de många duktiga yrkesmän som
finns i byggbranschen runt om i världen.
Tävlingen hålls vartannat år och i juni
avgörs 2012 års upplaga i London. En
professionell jury, bestående av specialister inom arkitektur och byggteknik,
kommer att bedöma de olika bidragen
utifrån hantverksmässiga, arkitektoniska och tekniska kriterier.

Den internationella Trophy-tävlingen,

Akustiklösningar
Domkyrkoforum, som invigdes i december 2011, ligger intill den mer än
865 år gamla domkyrkan i Lund. Byggnaden är en samlingsplats och besökscentrum för några av de cirka 700 000
som besöker domkyrkan varje år. Den

innehåller konferensrum, hörsal och
aktivitetsrum. Dessutom har de drygt
tjugotal personer som arbetar i domkyrko
församlingen sina arbetsrum på byggnadens andra våning.
Vid bygget av Domkyrkoforum användes Gyprocs akustiksortiment och
lösningar för lättbyggnadsteknik.
På övre våningen har ett lättbyggnads
system från Gyproc använts, med ER stål
reglar, SKP skenor och GNE gipsskivor
för innerväggarna och GK bärverkssystem av stål för nedpendlande undertak.
Gyptone Rigitone BIG akustikundertak
användes för att skapa en god ljudmiljö
samtidigt som det ger en jämn yta. Inner
taket i byggnadens övre del är synlig från
den undre våningen. Dessutom användes
Gyproc inspektionsluckor.
Bra support
Byggnaden har ritats av Carmen Izquierdo,
arkitekt SAR/MSA/COAM. Hon fick
tillsammans med landskapsarkitekten
Charlotte Lund Lunds stadsbyggnadspris
för 2011 för nybyggnaden av Domkyrko
forum och utformandet av Domkyrkoplatsen.

”Jag har använt
mig av Gyprocs
produkter
tidigare och vet
att de är bra
att samarbeta
med.”
Carmen Izquierdo

Trevlig sommar önskar vi på Gyproc!

Vi önskar alla läsare av Gyroc Solutions en trevlig sommar. Håll dig uppdaterad med vårt digitala
nyhetsbrev. Är du inte redan är prenumerant så kan du registrera dig på www.gyproc.se.

– Som arkitekt försöker man alltid
hitta de material som ligger närmast den
vision man har för en byggnad, säger
Carmen. Jag har använt mig av Gyprocs
produkter tidigare och vet att de är bra
att samarbeta med. Vi hade flera kontakter
innan jag bestämde mig för att använda
deras lösningar i Domkyrkoforum och
känner mig nöjd med samarbetet under
projektets gång.
– Visst måste anpassningar av ursprungsplanen alltid göras ute på byggarbetsplatsen, men jag tycker att det gick
smidigt och Gyproc ställde upp bra med
support under processen, säger hon.
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