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Fuktskador på väg att flytta från badrum till kök

Välkommen till Gyproc Solutions!

gyprocs starka fokus på innovation gör
att vi kan leva upp till marknadens krav
på funktion, hållbarhet och förnyelse. För
att komma ännu närmare våra kunder och
bättre förstå deras behov stärker nu Gyproc säljorganisationen genom införandet
av affärsutvecklare.
affärsutvecklingsfunktionen innebär
att vi i nära samverkan med marknadens
aktörer kan tillgodose byggbranschens
olika behov och driva utvecklingen framåt
mot ett långsiktigt och hållbart byggande. Vi märker redan idag att valet av
rätt system och lösning blir viktigare än
ett kvadratmeterpris på en gipsskiva.
Våra säljare använder bl a ett ”verktyg”
för byggoptimering som ger våra kunder
möjlighet att effektivisera byggprocessen
och minska kostnaderna i flera led, från
projektering till leverans och montage.

jag vill också lyfta fram det arbete som
vi och andra skivtillverkare utfört tillsammans med Byggkeramikrådet och Svensk
Våtrumskontroll. Arbetet har resulterat
i en ny metod för kompabilitetstester av
våtrumsskivor, inklusive en leverantörsförsäkran. Det innebär att skivleverantörerna
verifierar skivans egenskaper samt testar
skivorna och deras kompatibilitet med tätskikt av folie och plastmatta. Leverantören
fyller också i en leverantörsförsäkran att
uppgifterna är korrekta. Vi ser mycket positivt på en ny branschgemensam metod
för kompabilitetstester. Informationen
kommer att hjälpa entreprenörerna att
välja rätt produkter.

Göran Larsson
Försäljningschef Gyproc Sverige
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Gyprocs handbok
SUSANNE LINDHOLM

används på Luleå Universitet

Helena Johnsson, lektor vid Luleå Universitet, visar tekniska lösningar i Gyproc Handbok.

Gyprocs handbok används i undervisningen vid Luleå Tekniska
Universitet, LTU.
– Jag använder den när vi arbetar
med projektuppgifter för byggen av
höga trähus, säger universitetslektor Helena Johnsson.
HELENA JOHNSSON ÄR lektor i träbyggnad vid

institutionen för samhällsbyggnad och
naturresurser på LTU. Gyprocs handbok

används i undervisningen av blivande
byggnadskonstruktörer.
– Vi försöker efterlikna verkliga
projekt i undervisningen, säger Helena
Johnsson. Vid projektering av höga trähus kan den övergripande stabiliteten bli
ett problem, särskilt vid hårda vindar.
Då använder vi Gyprocs handbok för att
dimensionera de skivor som behövs för
att stabilisera trästommen och de krafter
som behöver förankras ned i grunden.
– Det är naturligt att använda Gyprocs

”Vi försöker
efterlikna
verkliga projekt i undervisningen”
Helena Johnsson

handbok eftersom den är ett av de hjälpmedel som studenterna sedan kommer
att använda sig av ute i arbetslivet, säger
Helena Johnsson. Jag har använt den i tre
år och har kollegor som använder den
också när det gäller akustik.
Kontakt 

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

Eurokoder i nästa utgåva av handboken
I nästa utgåva av Gyproc Handbok, nummer 9,
återkommer avsnittet om statik.
– I utgåva nummer 8 av handboken plockade
vi bort statikavsnittet ur teknikkapitlet av
handboken, berättar Torbjörn Pettersson, chef för
Technical Sales & Support på Gyproc. Det berodde
på att nya europeiska konstruktionsregler, Euro

www.gyproc.se

koder, ersatt de svenska konstruktionsreglerna.
Eftersom arbetet med att omvandla
statikinformationen enligt eurokoderna pågick vid
publikationen av handbok 8 valde vi att plocka ut
statikavsnittet helt. I samband med utgivningen
av utgåva 9 så kommer Eurokoderna att vara
implementerade i statikavsnittet.

Gyproc Solutions
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SÄKER VATTEN/JENNIFER NEMIE

– Köken utrustas alltmer med vattenanslutna hushållsmaskiner som kan orsaka fuktskador, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar.

Fuktskador på väg att flytta
från badrum till kök

Enligt Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar, är köken på väg att gå
om badrummen som främsta källa till fuktskador i hemmen.
fortfarande det rum där
flest fuktskador uppstår, säger Peter Bratt.
Men ungef är 26 procent av fuktskadorna sker i köken i dag och jag tror
att den siffran kommer att öka. Kanske
kommer köken till och med att gå i kapp
och förbi badrummen. Köken utrustas
alltmer med vattenanslutna hushållsmaskiner som kan orsaka fuktskador; det är
diskmaskin, kyl och frys med ismaskin,
kaffemaskin, separat kran med kolsyrat
vatten med mera.
– Det betyder att antalet tappställen och därmed antalet rörkopplingar
hela tiden ökar. Samtidigt saknar man
golvbrunn och det fuktskydd som
finns i våtrum. Med tanke på de öppna
planlösningar som är vanliga i dag och
de dyrbara byggmaterial som används,
till exempel skivor och parkettgolv, kan
ett läckage i köket bli mycket kostsamt.
– BADRUMMEN ÄR

Lite tuffare
Det finns utrymme för förnyade branschregler på det här området, tycker Peter
Bratt.
– De organisationer som tar fram
4
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branschregler för våtrum har egentligen
en ganska otacksam uppgift. Med tanke
på den hastighet som nya idéer, designer
och produkter dyker upp på marknaden
skulle man behöva skriva om reglerna
varje kvartal för att följa med i utvecklingstakten, säger han.
– Det gäller att fokusera på de övergripande och viktiga områdena i branschreglerna, och jag tycker faktiskt att man
är ganska lyhörd med att tillgodose
marknadens behov, säger Peter Bratt. De
branschregler och myndighetskrav som
finns fyller sitt syfte, men skulle kunna
vara lite tuffare.
Statistik som grund
Enligt Peter Bratt försöker Länsförsäkringar driva på utvecklingen inom
byggnation genom att presentera fakta
om fuktskadorna:
– Vi bygger våra argument på statistik
och samtal med byggentreprenörer och
deras leverantörer, säger han. När det
gäller våtrumsskador så använder vi även
Statens Tekniska Forskningsinstitut, SP,
för att genomföra olika tester. Vårt arbete

ska till exempel visa att byggmaterial och
arbetssätt är utprövade och godkända så
de motsvarar den funktion som marknaden förväntar sig. Vi strävar efter att öka
medvetenheten om hur olika fuktskador
uppstår.

”De branschregler och
myndighetskrav som finns
fyller sitt syfte,
men skulle
kunna vara lite
tuffare.”
Peter Bratt

Effektivare byggprocess
En viktig del av det skadeförebyggande
arbetet är att prata med såväl konsumenter som installatörer och tillverkare
av byggmaterial, särskilt när det gäller
material till våtrum.
Peter Bratt tycker branschen har en
del att lära från bilindustrin. Här ligger
stort fokus på att skydda passagerarna
när människan begår misstag.
– Byggprocessen måste bli effektivare
med färre fel och med större säkerhetsmarginal. Ett litet fel får alldeles för stora
ödesdigra konsekvenser i dag när gäller
fuktskador. Det räcker till exempel med
ett litet hål i tätskiktet eller i ett rör för
att vi ska få riva ut hela badrummet,
vilket motsvarar kostnaden av en nya
bil. Tillverkare, installatörer och entreprenörer måste ha det i åtanke.
www.gyproc.se

I FOKUS

Ocean
Glasroc H

– en ny generation våtrumsskiva

Vid årsskiftet lanserar Gyproc sin senaste
generation av våtrumsskiva, Glasroc
H Ocean.
– Glasroc H Ocean har många väldigt
bra egenskaper, som mycket stor mot
ståndskraft mot fukt, hög formstabilitet
och ett extremt bra mögelmotstånd,
säger Bo Larsson, Systems & Innovation
Director Nordic.

www.gyproc.se

Ytbelagd
glasfibermatta

Glasfiber
armerad gips

Ytbelagd glas
fibermatta

NYHET

Gyproc Solutions
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– Jag tycker att den nya skivan är lättare att skära än den gamla, kniven skär lättare genom skivan, säger Kimmo Lapinniemi på Lindqvist Bygg.

G

LASROC H OCEAN är en ny genera-

tion våtrumsskivor med optimerade egenskaper för duschoch badrum i bostäder.
– Det gör skivan stabil som underlag
för kakel och klinker, säger Bo Larsson.
Stabiliteten minskar risken för sprickor
i kakelfogarna. Glasroc H Oceans ytbehandling innebär också att skivan inte
behöver primas när den fungerar som
underlag för tätskikt.
– Glasroc H Ocean har också mycket
goda brandegenskaper, säger han. Den
har bättre brandisolerande egenskaper
än vanliga gipsskivor och samma klassificering när det gäller ytskiktsklass.
Ingen mögelpåväxt
Om ett läckage skulle uppstå i våtrummet har Glasroc H Ocean många
fördelar.
6
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– Skivan har en mycket låg absorptionsförmåga, på under 5 procent, och
uppfyller kraven för den bästa klassen
(H1) för vattenabsorption enligt standarden EN 15282, säger Bo Larsson.
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, GVK och leverantörerna av
skivmaterial fastställt.

”Glasroc H
Oceans är
stabil som
underlag för
kakel och klinker. Skivans
ytbehandling innebär
också att den
inte behöver
primas när den
fungerar som
underlag för
tätskikt.”
Bo Larsson

Ny tillverkningsteknik
Glasroc H Ocean utvecklades under
drygt ett års tid. Under arbetat lät man
bland annat externa montörer utvärdera
våtrumsskivans egenskaper.
– Tack vare en ny tillverkningsmetod
och ytbehandling av våtrumsskivan är
Ocean mer komfortabel att arbeta med
än vår gamla skiva Glasroc Hydro, säger
Bo Larsson. För montörerna innebär det
en förbättrad arbetsmiljö.
Tillverkningsmetoden har tagits fram
av Gyproc i Sverige och skivan kommer
att tillverkas vid Gyprocs produktionsanläggning i Bålsta.
– På Gyproc sker ett kontinuerligt
utvecklingsarbete, ofta i nära samarbete
med entreprenörer och andra kunder,
säger han. Deras kunskap och åsikter
väger tungt när vi söker oss fram till den
färdiga produkten.
www.gyproc.se

SIMON JOHANSSON

Leif Westberg och
Esa Kokko från
Lindqvist Bygg
tillsammans med
Thomas Viktorsson
från Gyproc under
utvärderingen av
Glasroc H Ocean.

Glasroc H Ocean monteras med
samma verktyg och på samma sätt som
traditionella gipsskivor. Skivan har
försänkta långkanter. Den finns i två
bredder: 900 mm och 1200 mm.
Goda brand- och ljudegenskaper
Glasroc H Ocean ingår i ett väggsystem
som är resistent mot vatten och fukt
i konstruktionen. 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.
– Våra system för våtrumsväggar
och övriga väggar redovisas i Gyproc
Handbok, säger Bo Larsson.
Montörer från Lindqvist Bygg deltog i
utvärderingen av den nya våtrumsskivan
www.gyproc.se

Glasroc H Ocean. Under en dag fick de
arbeta med Glasroc H Ocean och sedan
svara på enkätfrågor om skivan.

skaper till exempel vikt, hanterbarhet och
att skruva och kapa får också mycket goda
resultat, säger Eva Hellgren.

Positivt gensvar
Eva Hellgren från Systems & Innovation
var på plats och skötte utvärderingen:
– Montörerna får bedöma och betygsätta skivorna utifrån ett 15-tal olika
egenskaper, men även värdera vilka
egenskaper som är viktigast, säger hon.
Det är viktigt att vi får veta vad de som
arbetar med skivan tycker om den, därför genomför vi ett antal sådana här test.
Vi vill dessutom höra hur de tänker när
de svarar på frågorna, därför lämnar vi
inte bara ut enkätfrågorna utan jag pratar
också med montörerna.
– Gensvaret har varit mycket positivt,
både när det gäller komforten vid arbete
med Glasroc Ocean. Skivans andra egen-

Förbättrad komfort
Kimmo Lapinniemi är en av montörerna
på Lindqvist Bygg.
– Jag tycker att den nya skivan är
lättare att skära än den gamla. Kniven
skär lättare genom skivan.
– Det känns som att Gyproc verkligen
har förbättrat komforten, säger Kimmo
Lapinniemi. Det känns mycket bättre
med den nya skivan.

Kontakt 

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

Gyproc Solutions
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Glasroc F FireCase

RYNO QUANTZ

levereras till nybygge i kulturmiljö

Kvarteret Oxen i centrala Uppsala är en kulturhistoriskt viktig miljö som i dag
bland annat innehåller Uppsala Stadsteater, kontorslokaler och restaurang. På
den överbyggda innegården uppförs just nu ett kontorshus på fyra våningar.
Gyproc levererar bland annat 1 500 m2 Glasroc F Firecase till bygget.
känsliga kulturmiljön är brandskyddet
extra viktigt. Dessutom levererar man
4 000 m 2 av brandgipsskivan Gyproc
Protect F samt 15 000 m 2 av Gyproc
GNE standardgipsskiva och 2 000m 2
golvgipsskivor. Protect F används i ett
20 meter högt hisschakt.
Byggherre är Vasakronan och generalentreprenör Arcona.
Kontakt 

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

Med hjälp av ett interaktivt dimensioneringsprogram går det att snabbt och enkelt hitta
rätt brandisoleringslösning med Glasroc F
Firecase. Programmet hittar du på Gyprocs
webbplats, www.gyproc.se/firecase.
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RYNO QUANTZ

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 värmepåverkan
– 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.
Till kvarteret Oxen levereras FireCase till takbalkar och stomme i stål. I den
GLASROC F FIRECASE

www.gyproc.se

Ny teknik

I GYPROCFABRIKEN

Gyprocs nya våtrumsskiva Glasroc H Ocean tillverkas vid
produktionsanläggningen i Bålsta.
– Skivan har utvecklats i Bålsta och innebär inte bara
en viktig förändring för vår försäljning utan också för
produktionen, säger Gyprocs vd Lars Lundberg. Det
visar på den höga tekniska kompetens som finns inom
Gyproc och i Bålsta.
tillverkas med en helt
ny teknik som har inneburit att man
har fått anpassa delar av produktionsutrustningen i Bålsta.
– Vi har inte bara tagit fram den nya
skivan här utan också den nya tillverkningsprocessen, säger Lars Lundberg.
Det har vi gjort genom att utnyttja
den kompetens som finns kring proGLASROC H OCEAN

Fr.v Bo Larsson, Göran Larsson
och Lars Lundberg.

cessfrågor och även kompletterat den
befintliga produktionsutrustningen.
Utvecklingsarbetet har pågått under
drygt ett års tid och flera testproduktioner har genomförts innan vi fick
fram den nya tillverkningsprocessen.
Glasroc H Ocean har en annan yta
jämfört med den tidigare våtrumsskivan, vilket ökat komforten betydligt.

Jimmy Alexanderson övervakar
produktionen.

Skivan kontrolleras noggrant
innan leverans.

”Vi har inte bara tagit fram den
nya skivan här utan också den
nya tillverkningsprocessen.”
Lars Lundberg

www.gyproc.se
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Storm
Glasroc H

NYHET

– en tunnare vindskyddsskiva
Fiberarmerad gips
Glasfibermatta
inne i skivan
Fiberarmerad
gips

Glasfibermatta
inne i skivan

UV-resistant och vattenavvisande ytbeklädnad

Fiberarmerad
gips

Gyproc presenterar nu sin optimerade vindskyddsskiva, Glasroc H Storm.
– Vi har lyssnat på kundernas önskemål om en ännu tunnare och
lättare vindsskyddsskiva, säger Malin Dalborg på Gyproc. Skivan kan vara
exponerad för väder och vind i tolv månader utan fasad, vilket innebär
stor flexibilitet i byggnadsprocessen.

10
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RYNO QUANTZ

Byggnation av
Sjöstadskanalen i
Hammarby sjöstad,
Stockholm

tillverkningsprocess har skivorna
kunnat göras tre millimeter tunnare (9,5 mm)
med fortsatt mycket goda egenskaper.
Det framgår av de omfattande fält- och
labbtester som utförts på skivan.
– Glasroc H Storm har optimerats på
alla tänkbara sätt, under det dryga halvår
som utvecklingsarbetet pågått. Skivan har
en mycket god beständighet mot fukt och
mögel och goda ljud- och brandisolerande egenskaper, säger Malin Dalborg.
ED EN OPTIMER AD

Testad på SP
Skivan har mycket goda fuktegenskaper
och CE-märks med H1, vilket innebär att
den uppfyller kraven för högsta klassen
för vattenabsorption enligt standarden
EN 15283.
Förutom labb- och fälttester har vindskyddsskivan testats på Statens Tekniska
Forskningsinstitut, SP, enligt gällande
standard med bästa resultat för mögelresistens (ingen påväxt på ytan existerar
efter fyra veckor).
Torr och trygg
Grunden i Glasroc H Storm är den beprövade komposittekniken Glasroc. Ytskiktet med inbäddade glasfibermattor
omsluter en kärna av impregnerat gips
med glasfiberarmering. På framsidan har
Storm ett vattenavvisande ytskikt med
UV-skydd som gör att skivan kan vara
exponerad för väder och vind i tolv månader utan fasad. Det innebär en säker
och stor flexibilitet i byggnadsprocessen.
– Samtidigt som skivan är vattenoch lufttät från utsidan, är den öppen
för diffusion från insidan. Det gör att
eventuell fukt i stommen kan torka ur så
att den inte skadar den bakomliggande
konstruktionen, säger Malin.
För att förhindra vatteninträngning
och fuktanhopning i ytterväggskonstruktioner ska skarvar, anslutningar
och valt fasadskikt utföras med tillräcklig täthet. Något som man måste ta
hänsyn till både i projekteringsstadiet
och i genomförandefasen. Val av rätt
byggmaterial påverkar även byggnadens

www.gyproc.se

livslängd, underhållsbehov och miljöpåverkan – faktorer som är avgörande för
ett hållbart byggande.
För ett mer flexibelt byggande
• Glasroc H Storm är formstabil och kan
exponeras för väder och vind i minst
12 månader utan fasad.
• S kivan är motståndskraftig mot mögel
och andra mikroorganismer.
• Byggnaden har ett bra skydd under
hela dess livstid.
• S kivan är lufttät, brandsäker och ljudisolerande. Den bearbetas som tradi-

tionella gipsskivor. Spillet hanteras på
samma sätt.
• Glasroc H Storm fungerar lika bra på
trästommar och stålstommar. Skivan
finns i två bredder, 900 och 1200 millimeter. Gyproc har även profiler och
skruvar för tät och stabil montering.
Malin Dalborg

Kontakt 

Malin Dalborg
malin.dalborg@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 69
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Kenneth Bengtsson,
projektledare på
Jämtlandshus.

KARIN JOHANSSON
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Storm

förbättrar arbetsmiljön
på Jämtlandshus

Prefabtillverkaren Jämtlandshus är en av de första på marknaden som använder
Glasroc H Storm i sin produktion. Redan i november började man använda Gyprocs
nya vindskyddsskiva vid tillverkningen av utfackningsväggar.
i Hammerdal
konstruerar och tillverkar trästommar till byggnadsindustrin. Företaget
tillverkar två olika produktgrupper:
stomf ärdiga villagrupper och utfackningsväggar. Den sistnämnda består
av en regelstomme, ibland monterade
med stålpelare, med utvändig skiva och
fönster och används till ytterväggar för
puts till flerbostadshus.
– Vi är alltid ute efter nya sätt att
förbättra arbetsmiljön för våra anställda,
säger Kenneth Bengtsson, projektledare
på Jämtlandshus. Vi använder redan den
gamla vindskyddsskivan från Gyproc
och när de presenterade sin nya tunnare
vindskyddsskiva blev vi mycket intresserade. Ett byte från en tjocklek på 12,5
mm till 9,5 mm skulle innebära en lägre
vikt vid manuell hantering av skivorna.
AT TACUS JÄ MTL A NDSHUS A B

Manuell och maskinell hantering
Under hösten testade man Glasroc H
Storm och det stod ganska tidigt klart
att den passade bra in i produktionen.
– Skivan är lättare, i övrigt har den
samma goda egenskaper som Gyproc
tidigare vindskyddsskiva, säger Kenneth Bengtsson. Även om vi försöker

www.gyproc.se

”De som hanterar skivorna
manuellt är
mycket nöjda
med vikten,
det har absolut
förbättrat
deras arbetsmiljö”
Kenneth Bengtsson

undvika manuell hantering så mycket
som möjligt när vi bygger ihop blocken
går det inte att montera skivan utan att
behöva dra eller lyfta den ibland.
Jämtlandshus försöker projektera för
att kunna använda helskivor i så stor
utsträckning som möjligt men ibland
måste man ändå kapa till skivorna för
att få rätt mått.
– Skivorna går i så fall till maskinell
kapning, säger Kenneth Bengtsson. Här
hade vi initialt problem vid glidning av
skivorna när vi maskinkapade en hel
bunt. Eftersom skivorna är tunnare än
de gamla är feltoleransen mycket min-

dre. Med de tjockare skivorna märkte
man inte av det. Men innan vi kom till
rätta med problemet var Gyproc bussiga
nog att i stället leverera skivorna i halvbuntar för att komma runt glidningen.
– De som hanterar skivorna manuellt
är mycket nöjda med vikten, det har
absolut förbättrat deras arbetsmiljö,
säger han.
Kontakt 

Mikael Körberg
mikael.korberg@gyproc.com
Tel 0171-41 54 59

Nära samarbete med kunderna
Utvecklingsarbetet med Glasroc H
Storm skedde i nära samarbete med
kunderna.
– Tack vare närvaro och samarbete
klarar vi att leva upp till marknadens
krav, inte bara i dag utan även i
framtiden, på funktion, arbetsmiljö,
hållbarhet och kostnadseffektivitet,

säger Mikael Körberg, KAM Prefab/
Housing på Gyproc. Det är genom
framgångrika samarbeten som vi
kan utveckla nya produkter och
tekniska lösningar. Samarbetet med
Jämtlandshus är ett exempel på hur vi
tillsammans kan optimera den färdiga
produkten.

Gyproc Solutions
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Undvik fuktskador

vid våtrumsytterväggar!

Många av de problem som kan uppstå vid våtrumsytterväggar kan
undvikas genom en fuktsäkerhetsprojektering.
– En diffussionsberäkning är
egentligen inte särskilt avancerad,
säger Anders Kumlin, styrelseordförande för Fuktcentrum och vd på
AK-Konsult.

san bakom kaklet. Fukten diffunderar
sedan genom tätskiktet och ackumuleras
i skivan mellan tätskiktet och plastfolien
utan möjlighet att torka ut. Risken för
fuktskador ökar också om primer/ångspärr samt tätskiktsmassa inte appliceras
i rekommenderad mängd.
Diffusion innebär att ångan förflyttar sig mot ett utrymme med lägre
ånghalt med själva ånghaltsskillnaden
som drivkraft.

EN NY RAPPORT från

Beräkna diffusionen
– Det finns stora möjligheter att göra fel,
som kan få allvarliga konsekvenser med
omfattande fuktskador, säger Anders
Kumlin. Man kan välja fel teknisk lösning, fel material eller utföra arbetet fel.
Det går att eliminera risken genom att
fuktsäkerhetsprojektera konstruktionen
samt använda beprövade systemlösningar.

SP visar att problemen
med fuktskador på våtrumsytterväggar
är stora.
– Den ser tyvärr inte upplyftande ut,
säger Anders Kumlin. Om kakel sätts på
en gipsskiva mot en våtrumsyttervägg
krävs ett tätskikt med stort ånggenomgångsmotstånd, annars finns stor risk för
fuktskador i väggen.
Vid duschning tar sig fukt in i fästmas-
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Anders Kumlin,
styrelseordförande
för Fuktcentrum och
vd på AK-Konsult.

Fuktsäkerhetsprojektering innebär att
man redan i projekteringsskedet säker
ställer att en byggnad, eller byggnadsdelar, inte får skador som orsakas av fukt
i byggnaden. Man gör en översyn av
vilken effekt varje tänkbar fuktkälla kan
få på konstruktionen och de material som
ingår i den.
– Ska man använda dubbla ångspärrar eller slopa ångspärren i ytterväggen?
Båda lösningarna är möjliga, säger Anders
Kumlin. Men man måste inse att det kan
uppstå problem även om våtrummet är
vattentätt.
I en fuktsäkerhetsprojektering tar
man bland annat hänsyn till alla förekommandefukt belastningar för att hitta
den bästa lösningen. Man måste också
ha heltäckande data om det byggmateriel
som används.

www.gyproc.se

Branschgemensam metod
för kompabilitetstester färdig
I en gemensam satsning har Byggkeramikrådet (BKR), Svensk Våtrums
kontroll (GVK) och 27 skivtillverkare, däribland Gyproc, tagit fram en metod
för kompabilitetstester av våtrumsskivor, inklusive en leverantörsförsäkran.
nytt system med kompabilitetstester som innehåller information
om alla nya våtrumsskivor och hur de
fungerar ihop med tätskikt med mera,
säger Esa Erkkilä, tekniskt ansvarig på
Byggkeramikrådet (BKR).
Efter nya regler och föreskrifter från
Boverket samt olika branschorganisationer ersattes de traditionella kartongklädda gipsskivorna i våtrum av oorganiska
skivmaterial som inte kan mögla.
– Redan 2008 fanns något som hette
skivgruppen inom BKR och GVK som
arbetade med kraven på våtrumsskivor,
säger Esa Erkkilä. Förra året gjorde vi
en nystart eftersom vi kände att det
saknades rutiner för kompabilitetstester
för våtrumsskivor mot tätskikt.
I september slutfördes arbetet med att
ta fram egenskapskrav för våtrumsskivor
i bostadsutrymmen, arbetsmetod för
hur kompatibilitetstester ska gå till och
rutiner för hur testerna ska redovisas.
Kompabilitetstest enligt mall
– Skivleverantörerna verifierar själva
skivans egenskaper, säger Esa Erkkilä.
De testar skivorna och deras kompatibilitet med tätskiktsfolie och plastmatta,
antingen på eget laboratorium, i samarbete med tätskiktsleverantör eller till exempel på SP. Resultaten redovisas enligt
en fastställd mall och leverantören fyller
i en leverantörsförsäkran att uppgifterna
är korrekta.
För godkänt kompatibilitetstest krävs:
• Fullgod vidhäftning efter 12–14 timmar
• Ingen blåsbildning inom monteringsintervall
• Medelvärde på vidhäftning ≥0,2 MPa
efter 28 dygns lagring
Leverantörsförsäkran och verifiering
av egenskapskrav skickas till GVK och
www.gyproc.se

BILDARKIVET/NIKLAS KÄMPARGÅRD

– NU FINNS ett

BKR, som listar produkten på respektive
hemsida.
– Godkännandet gäller fem år under
förutsättning att produktens sammansättning inte ändras, säger Esa Erkkilä.

Esa Erkkilä, tekniskt
ansvarig på Bygg
keramikrådet (BKR).

Hjälper entreprenörer
Leverantören ska även verifiera ett antal
materialegenskaper för skivorna, som
böjstyvhet, skivans karaktär (om skivan
är sugande eller ej sugande och om den
kräver förbehandling med mera), di-

mensionsstabilitet, mögelresistens och
värmetålighet. Dessutom ska monteringsmetod anges.
– Informationen kommer att hjälpa
entreprenörerna att välja rätt produkter,
säger Esa Erkkilä.
Kontakt 

Torbjörn Pettersson
torbjorn.pettersson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 65
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Släta
väggar
i Bildmuseum
med Gyproc Planum

Vid Umeälvens norra strand, mitt i centrala Umeå, växer just
nu ett nytt universitetscampus fram. I bland annat det nya
Bildmuseet har gipsskivan Gyproc Planum använts, för att göra
de 13,5 meter höga väggarna släta.
16
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P

konstnärligt campus påbörjades
2009 och ska när det är f ärdigt vara en unik
kreativ miljö inom arkitektur, design, konst och
digital kultur. På området ligger Konsthögskolan,
Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseum samt HUMlab, som ska fungera som en mötesplats
för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå
universitet. Dessutom ingår kommunikationsytor med bland
annat ett café.
Montering av skivsystem från Gyproc har utförts på HUMlab, Konsthögskolan och Bildmuseum under 2011. Vid sidan av
cirka 3 000 m 2 Gyproc Planum har man använt standardgipsskivor från Gyproc, brandgipsskivan Gyproc Protect F samt
standardreglar, förstärkningsreglar och XR-ljudreglar. Dessutom har ett akustikräcke utformats av Gyptone akustikskivor.
ROJEKTET MED ET T

Släta rena väggar
Byggentreprenör för invändig komplettering har varit OF
Bygg KB i Umeå
– Det är främst på Bildmuseum som vi har arbetat med
Gyproc Planum, säger Håkan Hjalmarsson, platschef på OF
Bygg. Planum har försänkta kanter som underlättar målarens
arbete med att få snygga och osynliga fogar. Särskilt på Bildmuseum har man haft höga krav på väggarnas ytfinish. Det är
rena släta ytor där betongväggarna är klädda med gips, med
mycket varierande takhöjder, upp till 13,5 meter i vissa fall.
– Det finns många speciella detaljer i huset, som osynliga
foder, infällda socklar och synliga kassetter i akustiktaken,
säger Håkan Hjalmarsson. Man har också fokuserat mycket
på brand- och inbrottsskyddet.
Gyproc Planum är en gipsskiva
med försänkta kanter på alla
fyra sidor, vilket innebär att
fogarna mellan såväl lång- och
kortkanter är optimalt för
beredda för spackelarbete.
SUSANNE LINDHOLM

Fyra försänkta kanter
Gyproc Planum är en gipsskiva med försänkta kanter på alla
fyra sidor, vilket innebär att fogarna mellan såväl lång- och
kortkanter är optimalt förberedda för spackelarbete. Spackling
och slipning kan därmed genomföras betydligt snabbare och
med ett väsentligt snyggare slutresultat än när man använder
gipsskivor utan försänkta kanter.
– Det har generellt sett gått bra att arbeta med Planum, den
ger ett bra resultat, säger Håkan Hjalmarsson.
Mer information om Umeå konstnärliga campus hittar du här:
www.umu.se/om-universitetet/campus/konstnarligt-campus

Kontakt 

Anders Mikaelsson, anders.mikaelsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 91

www.gyproc.se
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Interaktiv sökfunktion
gör det lättare att välja rätt innervägg
Med Gyproc Wall Selector är det lätt att hitta rätt
innervägg till varje byggnads behov.

Så gör du
– steg för steg:
’ Gå in på www.gyproc.se/wallselector

( Det är enkelt att söka efter de förutsättningar och krav som konstruk
tionen ska klara.
) Gyproc Wall Selector ger dig förslag
på konstruktioner som klarar de
specifikationer som du angett.

Gyproc Wall Selector 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.

en interaktiv sökfunk- ladda ner CAD-ritningar på de väggar
tion på webben som riktar sig till byg- som är av intresse.
gentreprenörer, projektörer, konstrukGyproc Wall Selector, är en del
törer och andra. Den innehåller
i konceptet Gy proc System
samma information som finns
Sä k r ing som t i l lsa m m ans
Lätt att
om innerväggarna i Gyproc
med monteringshandbok,
handbok, men där du till
produktkatalog och övrig
välja rätt
skillnad mot att bläddra
dokumentation gör att du
www.gyproc.se/
i en bok direkt kan söka
kan genomföra ditt projekt
wallselector
vilka väggar som passar vissa
på ett på ett optimalt sätt.
funktionskrav. Det går också att
Wall Selector hittar du på
söka genom att kombinera flera olika
sökbegrepp och funktionskrav. Det går www.gyproc.se/wallselector
bland annat att skriva ut datablad och
WALL SELECTOR ÄR
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* Titta närmare på en vägglösning
och teknisk info. Du kan även ladda
ner CAD-filer och skriva ut informationen.

www.gyproc.se/
wallselector
www.gyproc.se

Självhäftande hörnskydd förenklar montering
Gyproc AquaBead är ett självhäftande
hörnskydd som både ger mer slagtåliga hörn än traditionella hörnprofiler i
stål och förenklar monteringen av utvändiga hörn med Gyprocs gipsskivor.

tillverkat av en stark
polymerkärna belagd med papper på bägge
sidor. Kombinationen papper-plast gör
hörnen stöttåliga och förhindrar bucklor
och sprickor. Det självhäftande pappret
aktiveras av vatten, vilket innebär att monteringen kan ske med en sprejflaska som
enda hjälpmedel – varken specialverktyg
eller infästningsmedel behövs. AquaBead
kan enkelt kapas med en vanlig sax. Om
flera hörnskydd önskas i samma längd, kan
de kapas samtidigt med såg.
Ytan är hålperforerad, något som tillåter
spackel att permanent försegla hörnskyddet till väggen. Skyddets avrundade hörn
hjälper till att dölja eventuella variationer
i gipsskivans kant.
GYPROC AQUABEAD ÄR

NYHET

Produktfakta:
Bredd
Längd
Vikt

Kontakt 

Peter Örn
peter.orn@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 41

43 x 43 mm
2 500 mm eller 3 000 mm
cirka 90 g/lpm

Se en monteringsfilm om Gyproc
AquaBead på www.gyproc.se

Ahmads kärlek till handboken vann honom en iPad
RYNO QUANTZ

Ahmad Pourhossein tror knappt att
det är sant när han får veta att han
har vunnit en iPad2 i Gyproc Solutions handbokstävling:
– Jag som nästan aldrig har vunnit
något i hela mitt liv! säger Ahmad glatt.
I FÖRRA NUMRET av

Gyproc Solutions efter
lyste vi någon som samlat på sig alla åtta
upplagor av vår handbok och kunde
beskriva varför man värdesätter handboken – och därmed ha chans att vinna
surfplattan iPad! Och även om ingen
hade en full uppsättning av handboken
hörde flera läsare av sig till tidningen
för att berätta hur mycket handboken
betyder för dem.
Ahmad Pourhossein arbetar som projekterande arkitekt SAR/MSA på White
arkitekter, främst med ombyggnationer,
nu senast med Utbildningsradions lowww.gyproc.se

kaler i Stockholm samt kvarteret Oxen
och SVAVA Gallerian i Uppsala. Han
berättar så här i sin kärleksförklaring till
handboken:
– Jag har jobbat som arkitekt i elva år
i Sverige och redan från första stund har
jag haft hjälp av Gyprocs handbok, säger
han. Jag använder handboken vid alla aktuella projekt, för innerväggar, undertak
och anslutningsdetaljer. Det är framför
allt för att uppfylla ljud- och brandkrav
som den är en stor hjälp, till exempel vid
brandinklädnad av pelare och balkar. När
det gäller undertak har jag hämtat mycket
inspiration från handboken.
– De få gånger som jag inte har hittat
det jag har sökt i handboken har jag ringt
till Gyprocs Technical Sales & Support
och fått bra hjälp, säger Ahmad. Men
jag återkommer alltid till handboken,
den har ett mycket brett och användbart
innehåll.
Gyproc Solutions
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Gyptone Instant Acoustic Panel
– enkel att installera på befintliga väggar
Gyptone Instant är en ljudabsorbent
för väggar. De akustiska panelerna
är mycket lätta att installera och har
en hög stöttålighet.

konstr uerats f ör
akustisk reglering av befintliga rum där
man eftersträvar lägre efterklangstid och
förbättrad taluppfattning, till exempel på
kontor och i skolmiljöer. Med en hård,
tvättbar och hållbar yta klarar de miljöer
som kräver robusta akustiklösningar.
De akustiska panelerna är mycket lätta
att installera och kan monteras på befintliga väggar vertikalt eller horisontellt.
De olika lösningarna ger full frihet att
besluta om vilket format som bäst passar
det aktuella byggprojektet.
G Y P T O N E I N S TA N T H A R

Monteras på mindre än 20 minuter
Akustikskivorna levereras förmålade
tillsammans med en förmålad aluminiumram. Skivorna kan målas i alla färger
på byggplatsen efter olika önskemål.
Gyptoneskivor är till övervägande del
tillverkade av återvunnet gips och förbrukade Gyptoneskivor kan återvinnas
helt för att sedan användas i produktionen av nya gipsprodukter.
Gyptone Instant levereras med lackerad aluminiumram och skivor. Den kan
monteras på vägg på mindre än 20 minuter, tack vare att panelen förankras i väggen genom ramen. Den kan användas i

alla befintliga väggar och är till för att
minska efterklangstiden, reducera fladdereko och förbättra taluppfattningen.
Gyptone Instant för frihängande ölösningar är avsedd för lokaler där heltäckande akustiktak inte kan användas,
till exempel där temperaturen regleras
via betongplattor eller där det f inns
stora glasytor.

De akustiska
panelerna är
lätta att installera och kan
monteras på
befintliga väggar horisontellt
eller vertikalt.

Besök Gyproc på Nordbygg

kommer Gyproc att ställa
ut tillsammans med fem andra företag inom
Saint-Gobain-koncernen: Ecophon, Emmaboda Glas, Isover, Norton och Weber. Här
kommer våra system för hållbart byggande
av energieffektiva, säkra och trivsamma hus
när det gäller ljud, brand, fukt och dagsljus
att presenteras.
PÅ NORDBYGG 2012

– Vi hoppas att våra kunder tar tillfället i
akt att besöka vår monter och titta på våra
produkter och system som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger Göran Larsson, försäljningschef på Gyproc. Det
är också glädjande att kunna visa upp den
styrka som finns inom hela Saint-Gobainkoncernen.

Kontakt 

Peter Jacobsson
peter.jacobsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 01

Mässan pågår den
20–23 mars och
du hittar Gyproc i
monter C12:51 på
Stockholmsmässan.
Besök webbplatsen Hållbart byggande så håller
du dig uppdaterad om vad som händer inför
nästa års stora händelse inom byggbranschen,
www.hållbartbyggande.se.

