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Gyproc Monteringshandbok innehåller installationsanvisningar för 

aktuella konstruktioner i lättbyggnadsteknik för innerväggar, ytter-

väggar, bjälklag, undertak etc. Våra system och produkter har provats 

och testats på byggarbetsplatser för att säkerställa optimala monte-

ringsmetoder.

I denna utgåva har kapitlet funktionsväggar uppdaterats med beskriv-

ning av hur montage av dusch- och badrum i bostäder och hotell utförs 

med Glasroc H Ocean. Även montering av brandskydd för bärande 

stålkonstruktioner har uppdaterats med Glasroc F FireCase. I kapitlet 

ytterväggar framgår hur montage av ventilerat fasadsystem med 

Aquaroc cementskiva utförs. Aquaroc cementskiva kan även användas 

för invändiga lösningar i extremt fuktutsatta miljöer som exempelvis 

simhallar, garage eller soprum. 

Här finns också utförlig beskrivning av montage av ytterväggar med 

THERMOnomic stålstomme och Glasroc H Storm vindskyddsskiva. 

Akustisk tätning har precis som tidigare ett eget avsnitt, och montering 

vid anslutningar framgår t.ex för dörrar och andra öppningar. 

 

Sist men inte minst finns till din hjälp en uppdaterad checklista för 

arbetsberedning.

Det är vår förhoppning att denna monteringshandbok ska fungera som 

vägledning på byggarbetsplatsen. Genom att följa våra anvisningar i 

Gyproc Handbok, Gyproc Monteringshandbok och använda våra do-

kumenterade produkter som finns i Gyproc Produktkatalog uppfylls 

våra kriterier för systemsäkerhet. Det innebär att rekommenderade 

lösningar för lättbyggnadsteknik lever upp till angivna specifikationer, 

och fungerar som avsett  under byggnadens hela livslängd.

Gyproc stödjer alla delar av byggprocessen. Till din hjälp finns våra 

kompetenta rådgivare inom Technical Sales & Support samt våra säljare 

till hands under byggprojektets alla faser, från idé- och projekterings-

fasen vidare under leverans och montering och slutligen för drift- och 

underhållsfrågor.

Torbjörn Pettersson

Chef, Technical Sales & Support
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Stomsystem

Gyproc XR®

Gyproc XR är ett unikt system för hög ljudreduktion i lätta icke bärande in-

nerväggar med Gyproc byggskivor. Den nya profilformen på regeln minskar 

väggens ljudöverföring på ett mycket effektiv sätt. 

Gyproc GS

Gyproc GS innerväggar med stålstomme är ett system till icke-bärande 

innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 mm breda Gyproc skivor på en 

stålstomme bestående av reglar Gyproc ER eller Gyproc R, c 450 mm, som 

kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. 

Gyproc DUROnomic®

Gyproc Duronomic är systemet med förstärkningsreglar och skenor. Väggar 

där vanliga reglar ersätts med förstärkningsreglar blir mycket starkare och 

stabilare, och används därför som bärande väggar och vid höga väggar. För 

mer information se gällande Gyproc Handbok. 

Gyproc ACOUnomic®

Gyproc Acounomic är den samlande beteckningen för ett sortiment av 

stålprofiler med akustisk tätning för innerväggar. Systemet består av olika 

typer av kantprofiler med pålimmade tätningsprofiler av EPDM-gummi. 

Gyproc GT

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett system för bärande och 

icke-bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 mm breda Gyproc 

skivor på en trästomme bestående av reglar c 450 alt c 600 mm, som kan 

monteras mellan kantreglar. 

Gyproc THERMOnomic®

Gyproc Thermonomic är ett ytterväggssystem med regelstomme av slitsade 

stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc H Storm Vindskyddsskiva, 

Gyproc gipsskivor, Gyproc THR och THS Thermonomic reglar och skenor. För 

mer information se gällande Gyproc Handbok.

System för  
innerväggar  
med hög  
ljudreduktion

System för  
icke-bärande  
innerväggar

System för  
höga och  
bärande  
innerväggar

Profiler för  
akustisk  
tätning

System för  
bärande och  
icke-bärande  
innerväggar  
med trä-
stomme

System för  
ytterväggar  
med stål-
stomme
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Underlag

För Gyproc XR monteras reglarna på c-avstånd 450 alt. 600 mm för 900 mm 

resp. 1200 mm breda skivor. 

Tätare c-avstånd kan behövas av statiska skäl eller om väggen ska bekläs 

med keramiska plattor.

Stålstomme

Avståndet mellan infästningspunkterna för skenor och kantreglar får inte 

överstiga 400 mm.

Undantag gäller vid anslutning av mellanväggar mot undertak av gipsski-

vor på stålstomme. Skenor och reglar hopfogas endast när så erfordras, av 

monteringspraktiska skäl, med Gyproc Fixertång eller plåtskruv. Se gällande 

Gyproc Handbok.

Trästomme

Reglarna ska vara jämntjocka (rikthyvlade). Under skivornas fogar ska reg-

larna vara min 45 mm breda.

Avstånden mellan infästningspunkterna för kantreglar (reglar, samt syll 

och hammarband) ska vara max 600 mm. Vid vissa brandkrav kan knäck-

avstyvning behövas.

Skruvning – Stålstomme

Gipsskivorna skruvas mot stålregelstommen med självborrande skruv typ 

Gyproc QS.

Vid ljudtätning, Acounomic, rekommenderas en längre skruv för två lag 

gipsskivor. Skruvtypen kan variera för olika produkter.

Skruvning – Trästomme

Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QT.

Skruvtyper och längder kan variera för olika produkter och för brandkrav.

Montering

Vid längsmontering ska långkanterna förläggas över regel eller annat fast 

underlag. Detta gäller även för kortkanter utom vid skarvning i höjdled enligt 

anvisningar i nästa stycke. 

Vid tvärsmontering förläggs alltid kortkanter över fast underlag.

Där två lag gipsskivor monteras anbringas lagen med långkantskarvarna 

förskjutna ca 450 mm i förhållande till varandra med 900 mm skivor. För 

1200 skivor är motsvarande mått 600 mm.

Skivor i yttre lag på vägg, pelare eller dylikt, ska monteras oskarvade mellan 

golv och tak där höjden understiger 3,0 m. Skarvar påverkar stabiliteten.

I de fall där ytbehandling ska utföras fasas eller putsas kartongen vid skurna 

kanter.

Skuren rak kant bör ej anbringas mot försänkt kant. Skuren rak kant anbringas 

mot vägg- och takvinklar samt passas.

Gipskivor på väggar bör lyftas 5–10 mm från golvet. Detta ger större säker-

het mot nedblötning.

Skarvning i höjdled

Vid ett lag gipsskivor underbyggs kortkantsfogen med en kortling. Vid två 

lag gipsskivor förskjuts kortkantsfogen 150 mm mellan yttre och inre laget 

gipsskivor. Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst på max c 200 mm (225 

mm vid 900-skiva) i t.ex kortling eller mellanliggande plåtband typ PB 100. 

Vid brandkrav EI 60 på schaktvägg underbyggs kortkantsskarvarna i båda 

lagen med Gyproc Protect F.

Verkan av temperatur

Gipsskivorna får inte kontinuerligt utsättas för torr värme över ca 50°C, då 

detta medför sämre hållfasthet. Detta måste särskilt beaktas vid instal-

lationer av elradiatorer och lysrör. Skivorna påverkas inte menligt av låga 

temperaturer.

Fysikaliska förändringar

Vid varaktig relativ fuktighet över 90 % upptar gipsskivan fukt i sådan om-

fattning att dess hållfasthet och styvhet minskar. Gipsskivor för invändigt 

bruk bör därför inte användas i lokaler där den relativa fuktigheten inte mer 

än tillfälligt överstiger 90 %. Med hänsyn till risken för mikrobiell påväxt 

bör luftfuktigheten dock begränsas till max 80 % vid rumstemperatur. De 

i anvisningarna föreskrivna c-avstånden för reglar, spik och skruv gäller för 

ovannämnda gränser för luftfuktighet.
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1.1 Väggstomme och monteringssätt 

Längsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt längs skivans 

långkant.

Tvärsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt tvärs skivans långkant.

Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR

Längsmontering

Gyproc 900-gipsskiva på regelstomme c 450 mm.

OBS!

Denna stomme, med Gyproc ER, ger försämrad ljudisolering jämfört med 

stommar c 600 mm. Använd Gyproc XR vid ljudklasserna R'
w

 = 35–52 dB.

Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR

Längsmontering

Gyproc gipsskivor (med 1200 mm bredd) på regelstomme med max  

c-avstånd 600 mm.

Träreglar c 450 mm

Längsmontering

Gyproc 900-gipsskiva på regelstomme c 450 mm.

Träreglar c 600 mm

Längsmontering

Gyproc gipsskivor (med 1200 mm bredd) på regelstomme med max  

c-avstånd 600 mm.

Träreglar c 900 mm och kortling

Längsmontering

Gyproc 900-gipsskiva på regelstomme med max c-avstånd 900 mm och 

horisontell kortling EPT 900 på c-avstånd 900 mm.

Läkt eller Gyproc AP profil

Tvärsmontering

900 eller 1200 mm breda gipsskivor på horisontell stomme. Max c-avstånd 

läkt eller Gyproc AP profil: 

Ett lag 12,5 mm gipsskiva: 400 mm ¹

Två lag 12,5 mm gipsskivor: 600 mm

600
600

450  
450  

600
600

900 alt 1200

¹  I vissa fall kan detta c-avstånd ökas till 600 mm. Kontakta Technical Sales & Support  
 för närmare information. c 400 gäller även för AP profilen vid två lag gipsskivor.
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1.2 Montering av stålstomme – Innerväggar 

1. Innan montering av stålstommen påbörjas ska golvytan vara rengjord. 

Linjer som ska markera färdig vägglinje slås ut. Skenorna läggs efter den 

utslagna linjen.

2. Skenor görs fast längs golv och tak på avståndet c 400 mm. Om det ställs 

krav på ljudisolering R'
w

 = 35 dB ska skena typ Gyproc SKP med polyetenduk 

användas. För ljudklasserna R'
w

 = 40–65 dB används kantprofiler i system 

Acounomic, se kapitel 1.4.

3. Skenorna skarvas ände mot ände.

4. Vid hörn placeras skenorna mot varandra, alt. lämnas plats för montering 

av gipsskivor.

5. Takskenans läge lodas in med lodlina eller vattenpass.

6. Reglarna bör beställas 15 mm kortare än rumshöjden för att underlätta 

montaget samt att ta upp toleranser. För upptagning av rörelser större än 

ca 10 mm i bjälklaget, se teleskopanslutningar i gällande Gyproc Handbok.

7. Reglarna placeras mellan golv- och takskenor och vrids i läge. Låt regeln 

vila mot skenans botten för bättre lastupptagning.

8. Reglarna kan skarvas genom ”boxning”: Utförs skarven enligt figuren blir 

den skarvade regeln lika stark som en oskarvad regel.

R 45 och ER 70 resp. XR 70 skruvas med 2 x 2 st skruv Gyproc QPBT 16 Quick 

per skarv, ER 95 och ER 120 resp. XR 95 och XR 120 skruvas med 4 x 2 st skruv 

Gyproc QPBT 16 Quick per skarv.

1

2

3

4

5

6

7

8
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10. Vid anslutning mot flankerande väggar monteras en skena eller regel. 

Skenan eller regeln görs fast på c 400 mm.

Om en skena eller regel klipps upp i flänsarna, kan den lätt bockas och 

formas efter flankerande konstruktioner.

11. I saxad regelstomme är skenorna normalt 25 mm bredare än reglarna. 

Reglarna förses då med Gyproc VK Väggklammer, som fixerar dem mellan 

skenornas flänsar vid golv och tak. Acounomic bör användas (visas ej på bild).

12. Där så krävs fixeras regeln mot skenan med plåtskruv typ Gyproc QPBT 

16, popnit eller med Gyproc Fixertång. Sådan fixering behövs endast i 

undantagsfall, t.ex vid lodfixering i hörn. Håltagning för elrör m.m görs 

enkelt med Gyproc Håltång.

9. GFR-reglarna har ett asymmetriskt tvärsnitt och är därför lätta att skarva 

genom omlottläggning. Om skarven utförs enligt dessa anvisningar blir den 

skarvade regeln lika stark som en oskarvad regel. GFR-reglarna ska skarvas 

med minst följande omlottläggning (L):

Produkt: GFR 45 Längd: 600 mm

Produkt: GFR 70 Längd: 800 mm

Produkt: GFR 95 Längd 1100 mm

Produkt: GFR 120 Längd: 1100 mm

Dessa anvisningar gäller för skruv Gyproc QPB 13 eller QPB 25 Quick. Skar-

ven ska förses med 4 skruvar i varje ände (se figur). Totalt antal skruvar är 

således 8.

Avståndet mellan fri plåtkant och skruvens stam (a) får inte bli för litet. 

Därför ska skruven placeras max 8 mm från hörnet enligt vidstående figur.

Skruvarna är placerade i profilernas omvikta kant för att inte sitta i vägen 

vid monteringen av gipsskivorna.

10

11

12

max 8 mm ¹

max 8 mm ¹

max 8 mm ¹

Anmärkning
¹  Dessa anvisningar gäller ej för väggar med axiallast.
²  Dessa anvisningar gäller ej för punktlastad, ensidig beklädd konstruktion (t.ex schaktvägg  
 eller innertak) då belastningenangriper den icke beklädda sidan (dvs den tryckta ostagade  
 flänsen).

9 Aksialbelastning

Punktbelastning

Axiallast ¹

Punktlast ²
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1.3 Akustisk tätning

1. Kantprofilerna görs fast längs golv, väggar och tak, infästning på c 400 

mm. För att underlätta infästningen finns infästningsanvisningar löpande 

på c 100 mm i kantprofilens båda rillor.

Infästningen ska ske i sick-sack. Första och sista skruven ska sättas max 100 

mm från skenans ände. Rillorna och skruvning i sick-sack säkerställer att 

tätningslisterna får rätt komprimering och ljudtätning.

Skruven ska dras så att rillorna ligger an mot anslutande yta. Infästning 

kan även ske med t.ex skjutspik och skruvplugg.

Gyproc ACOUnomic monteras så att inga springor uppstår mellan profilen 

och anslutande yta.

2. Kantprofilerna skarvas ände mot ände. Det är viktigt att kantprofilernas 

ändar är raka och vinkelrätt avkapade, så att tätningslisterna ansluter väl 

mot varandra.

3. Profiler kortare än 400 mm bör ej användas. Det är stor risk för att 

tätningslisten inte komprimeras tillräckligt om kortare profiler används.

4. Innan profilerna på vägg monteras ska tätlisten på flänsen lossas ca 

60 mm i ändarna. Därefter monteras väggprofilen så att den ansluter väl 

mot golv resp tak. Tätningslisterna på väggprofilen ska placeras utanpå 

kantprofilen i golv resp tak.

5. Tätningslisterna på profilens flänsar ska ansluta väl mot varandra. För 

att säkerställa att kantprofilerna inte deformeras vid infästningen av gips-

skivorna bör en plåtskruv, Gyproc QPBT 16 eller QP 14, placeras i hörnen.

Vid dörröppningar och hörn

För att underlätta anslutningen mellan golvsockel och dörrfoder kan gum-

milisten, på stålprofilens båda flänsar, skäras bort på en sträcka av ca 250 

mm från dörröppningen.

Angående skruvning måste den utföras extra omsorgsfullt i första lag så 

att tätlisten komprimeras tillräckligt, genom att noga följa anvisningarna 

för skruvavstånd, dvs max c 450 mm vid golv och tak samt 600 mm mot 

profiler på vägg. Observera att extra skruvning även rekommenderas vid 

hörn och dörröppningar. Skruva ca 100 mm ut från dörröppningar och från 

alla hörn (horisontellt och vertikalt från golv- och takvinkel).

1

2

3

4

5
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7–
10

 m
m

Träreglar

GT-list

Tätning med GT-listen, vilken fästs i träregeln med häfthammare. Avståndet 

mellan gipsskivans kanter och anslutande konstruktioner får vara max 10 

mm i första laget.

Stål/träreglar

Tätmassa

Det andra laget gipsskivor monteras med 7–10 mm springa längs tak, 

anslutande väggar och golv. Dessa springor fogtätas senare med akustisk 

tätmassa.

En förutsättning för att den akustiska tätningen ska fungera är att denna 

springa utförs enligt anvisningarna.

Översikt

Stålprofiler

SK SKP AC AC-X2

Träreglar

GPD GPD + G55 GPD + G55

R'
w

 = 0–30 dB •
R'

w
 = 35 dB •

R'
w

 = 40–52 dB •
R'

w
 = 52–65 dB 

R'
w

 + C
50–3150

 = 

53–61 dB

•
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1.4 Montering av gipsskivor

900- och 1200-skivor

Stål- och trästomme c 600 och c 450 mm

Vid längsmontering ska långkanterna förläggas över regel eller annat fast 

underlag. Det gäller även för kortkanter utom vid skarvning i höjdled enligt 

anvisningar i nästa stycke.

Vid montage över regel ska montage av skivor kant i kant eftersträvas. Vid 

utförande av brandklassade väggar får avstånd mellan skivor vara max 3 

mm. Vid större avstånd tätas med gipsbruk, Gyproc G66. 

Skarvning i höjdled

Vid ett lag gipsskivor underbyggs kortkantsfogen med en kortling. Vid två 

lag gipsskivor förskjuts kortkantsfogen min 150 mm mellan yttre och inre 

lag gipsskivor. Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst på max c 200 mm 

i t.ex kortling eller mellanliggande plåtband. Vid tvärsmontering förläggs 

alltid kortkanterna över fast underlag.

Skivor i yttre skivlag på vägg, pelare eller dylikt ska monteras oskarvade 

mellan golv och tak där höjden understiger 3,0 m. Skarvar påverkar stabi-

liteten. I de fall där ytbehandling ska utföras fasas eller putsas kartongen 

vid skurna kanter.

Skuren rak kant bör inte anbringas mot försänkt kant. Skuren rak kant 

anbringas mot vägg-, golv- och takvinklar.

Ett lag gipsskivor

Gipsskivan fästs med 4–5 skruvar längs var och en av långkanterna. Där-

efter fästs gipsskivan i mittregeln med en rad skruv med början från golv, 

c 600 mm.

Sedan alla skivor på en väggyta satts upp, kompletteras skruvningen till 

avstånd enligt kap. 7.5.

Det är lämpligt att börja vid tak och arbeta sig ner mot golv, alt. börja vid 

golv och arbeta sig upp mot tak.

Vid montering av första sidans gipsskivor kan ”tandning” uppstå i skarven. 

Det rättas till genom att regeln dras tillbaka när andra sidans gipsskivor 

monteras.

Monteras regeln med livet i montageriktningen minskar risken för ”tand-

ning” (språng).

Skivskarvarna ska förskjutas ett regelfack 450 mm vid 900 skivor och regel-

avstånd 600 mm vid 1200 skivor.

Placering av skivskarvar

Två lag gipsskivor

Det första laget gipsskivor fästs med 4–5 skruvar längs var och en av 

långkanterna. Därefter fästs gipsskivan i mittregeln med en rad skruv med 

början från golv, c 600 mm.

Det andra lag gipsskivor monteras med 450 alt. 600 mm (= ett regelavstånd) 

förskjutning i sidled. Skivorna fästs med 4–5 skruv i varje regel.

Sedan alla skivor på en väggyta satts upp, kompletteras skruvningen till 

avstånd enligt kap. 7.6.

Monteringsriktning

Monteringsriktning

A

A
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900-skivor

Ett lag skivor på trästomme c 600 mm

Utförandet kan tillämpas för såväl ytter- som innerväggar.

Detaljer

1. Väggregel c 600 mm

2. Kortling (EPT 600), c max 900 mm (endast vid ett lag gipsskivor)

3. T-kortling i vart tredje regelfack ¹

4. 900-skivor

• 900-gipsskiva Gyproc GNE 13 Normal Ergo

• Hård 900-skiva Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo

• 900-brandgipsskiva Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo

Montagemetoden kan användas på såväl innerväggar som insida yttervägg. 

I våtrum, med Glasroc H Ocean Våtrumsskiva, se separat monteringsanvis-

ning.

Skivskarv på T-kortling

Utförande vid två lag 900-skivor på en resp. två sidor av regelstommen.

3600

300 Förskjutning mellan 
yttre och inre skivskarv

200-400

¹  Vid brandavskiljande väggar (EI) ersätts Gyproc T-kortling med plåtband Gyproc   
 PB 100.

1.5 Montering av AP-profil

På vägg med stål- eller träregelstomme

Gyproc AP Profil, har utvecklats för att ge mycket goda ljudisoleringsegen-

skaper. Effekten uppnås genom att AP-profilen ger en fjädrande upphäng-

ning åt gipsskivorna.

Montaget måste ske med insikt och noggrannhet så att eftersträvad ljud-

isolering verkligen uppnås.

Väsentligt är att profilen monteras med rätt c-avstånd och att fjädringsef-

fekten inte ”kortsluts” genom felaktig skarvning av profilerna eller genom 

felaktig elinstallation. Angivna c-avstånd ska följas.

Mot AP-profilen får max två skivlag monteras. Antingen två lag Gyproc GN 

Standardgipsskivor alternativt ett lag Gyproc GN Standardgipsskiva samt 

ett yttre lag av Gyproc Protect F.

1. Profilen ska skruvas i underkant mot träreglarna med skruv Gyproc QT 

29. För stålreglar med maximal plåttjocklek 0,9 mm är skruv Gyproc QP 

14 lämplig.

 

1
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2. Det är viktigt att infästningen sker i det förborrade hålet eller högst 25 

mm därifrån så att profilen blir fjädrande.

3. Skarvning sker enkelt genom att de båda AP monteras kant i kant men 

med båda förborrade hålen mitt för varandra. Skarven ska alltid göras över 

ett stöd.

4. Första lag gipsskivor fästs med skruv Gyproc QS 25 Quick och andra lag 

med Gyproc QS 38. När yttre lag är brandgipsskiva Gyproc Protect F används 

istället skruv Gyproc QS 41.

Skruven får inte vara så lång att den riskerar att nå stommen och orsaka 

en ljudbrygga.

2

3

4

5

5. Profilen närmast golvet monteras så att den kan skruvas till syllen. Det 

är viktigt att gipsskivorna monteras med ett avstånd på minst 10 mm till 

golvets ovankant. Ställs gipsskivorna på golvet så försämras ljudisoleringen 

kraftigt. Spalten ska tätas med akustisk fogmassa. Sockellist bör limmas 

mot gipsskivorna (ej skruvning).

Montering av dörrar

Stomme

A: Kortlingar i en regelstomme, t.ex över en dörröppning, görs lämpligt med 

skena Gyproc SKU (urklippt).

Kortlingar görs fast med skruv Gyproc QS eller QT alt QPBT 16 Quick. Över 

karmöppningar monteras en regel för skarvning av skivor.

Vid golv kan golvskenans flänsar vikas upp och fästas i regeln. Därigenom 

förstärks infästningen.

B: Alternativ lösning med skenor som klipps upp i 45° vinkel och bockas.

10
0-

20
0 

m
m

Skena SKU

B

A



24 25

IN
N

ER
V

Ä
G

G
A

R
IN

N
ER

V
Ä

G
G

A
R

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

Anslutningar

A. För infästning av dörrkarm i vägg med ett lag gipsskivor används Gyproc 

DR dörregel (1) eller stålregel med blindkarm av trä.

Vid tyngre dörrar används förstärkningsregel, Gyproc GFR DUROnomic.

Karmen monteras med karmskruv eller skruv Gyproc QPM Quick.

B. Alternativ lösning med träregel (2).

Karmen monteras med karmskruv eller skruv Gyproc QPM Quick.

C. I vägg med två lag gipsskivor utförs infästningen enligt ritning.  

Blindkarm (3). Stålregel Gyproc XR, Gyproc ER samt Gyproc R Regel (4).

Vid vägghöjd över 3 m samt vid tyngre eller ljudklassade dörrar används 

förstärkningsregel Gyproc GFR alt. träregel.

D. Möte mellan bredare vägg och smalare karm. Gipsremsa (1). Gyproc No-

Coat Ultraflex hörnförstärkning (2). Karm (3). Gyproc gipsskivor (4).

1.6 Montering vid öppningar

1 alt 2 lag gipsskivor

A. Vid öppningar i väggar bör gipsskivorna skarvas över öppningen och inte 

längs dessa kanter.

För att minska spill lägger man dock ofta skarven längs kanterna vid dörr-

öppningar. Risken ökar dock för sprickbildning speciellt i de fall där man 

målar väggen eller tapetserar med tunna tapeter.

Vid två lag gipsskivor monteras överstycket utan plåtband (se B) i första lag. 

Andra lag skruvas enligt bild A.

B. Vid skarvning längs kanten kan med fördel Gyproc PB 100 Plåtband an-

vändas. Genom att skruva båda gipsskivorna till plåtbandet med minst fyra 

skruvar (c 200 vid stora dörröverstycken) skapas en kontinuitet och risken för 

sprickbildning minimeras. Monteras dörregeln noggrant kan en 900-skiva 

användas som överstycke till dörrar med karmyttermåtten 890 mm.

På detta sätt kan spill av gipsskivor minimeras. Alternativt finns det i Gyprocs 

sortiment dörröverstycke som är 910 och 1010 mm breda.

C. Gyproc PB 100 Plåtband enl. bild C skapar ett enkelt och bra underlag för 

infästning av gardinstänger etc.

Sektion A-A

Väljer man att skarva längs kanten ska skarven utföras enligt följande. Innan 

skivorna på ömse sidor om öppningen är färdigskruvade sticks plåtbandet 

PB 100 in mellan regel och gipsskivan. När sedan överstycket monteras så 

fästs det i plåten  med minst fyra skruvar, se bild B.

2

1

4

1
2

3

ca 150 mm

A

B

C
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1.7 Montering av tillbehör

Hörnskydd

Gyproc har ett antal olika produkter för att skydda ytterhörn

Gyproc AquaBead är en förklistrad hörnspackelprofil. 

1. Kapa profilen med sax i rätt längd.

2. Spruta rent vatten på insidan av profilen så aktiveras limmet, det tar ca 

20-30 sekunder. Vatten med karamellfärg gör det lättare att se vart man 

behöver spruta mer vatten. Pressa sedan den blöta sidan mot gipsskivan 

och pressa fast hörnskyddet med handen på ytterhörnet, för bästa resultat 

använd Gyproc Hörnrulle. Se till att listen kommer rakt över hörnet så nosen 

går i liv med ytterhörnet, profilen kan justeras innan den fastnat på skivan. 

3. Gyproc AquaBead kan överspacklas efter 30 minuter. Spackla över listen 

med t.ex Gyproc ProMix 1–2 gånger beroende på vilket resultat som önskas. 

OBS Använd inte svamp eller pensel för att applicera vattnet då det kommer 

att avlägsna limmet.

Gyproc No-Coat Ultraflex är en hörnremsa som är uppbyggd av stark po-

lymerkärna och papper. 

1. Dra ut önskad längd av remsan ur boxen med hjälp av ett måttband som 

kan fästas i hålet ovanför öppningen för remsan. Klipp av önskad längd 

med sax. Spackla ut hörnet med Gyproc ProMix Joint och pressa dit rem-

san, notera att No-Coat loggan ska vara in mot väggen. Pressa fast remsan 

ordentligt och skrapa bort överflödigt spackel och låt det torka. 

2. Spackla sedan 1–2 gånger (beroende på kvalitetsklass) med en bredare 

spackel. Låt torka och slipa. Klart för efterbearbetning med färg eller tapet.

1

2

3

1

2
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Gyproc No-Coat Ultratrim är en stark polymerförstärkt profil för vägg- och 

takavslut som t.ex fönster- och dörrsmygar 

1. Spackla rikligt med Gyproc ProMix Joint och pressa sedan dit Gyproc No-

Coat Ultratrim. Pressa fast vinkeln ordentligt och skrapa bort överflödigt 

spackel och låt torka. 

2. Spackla sedan 1–2 gånger (beroende på kvalitetsklass) med en bredare 

spackel. Låt torka och slipa. Klart för efterbehandling med färg eller tapet.  

1

2

Gyproc HS 29 Hörnskydd är en hörnprofil i plåt för att skydda ytterhörn 

i 90°. Kapa hörnskyddet i rätt längd, håll fast det mot hörnet och slå fast 

det med Gyproc Fästverktyg med ca 150 mm avstånd. Spackla sedan 1–2 

gånger med Gyproc ProMix Finish. 
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Gipsplåster 

Gyproc Gipsplåster är specialdesignade för att göra det enklare och snabbare 

att permanent reparera skador i gipsväggar och undertak. Innan montage 

av gipsplåstret kontrollera att inget damm eller eventuella lösa partiklar 

finns vid hålet. 

1. Placera Gyproc Gipsplåster helt över hålet. 

2. Tryck fast gipsplåstret mot gipsskivan. Kontrollera så hela hålet är täckt. 

3. Spackla hela plåstret med Gyproc ProMix Finish spackel, spackla gärna 5 

cm utanför runt hela plåstret för att få en jämnare övergång. Låt spacklet 

torka och slipa sedan ned eventuella ojämnheter. 

Spackla ytterligare en gång vid behov av en slät yta, låt torka och slipa av 

ytan lätt. Ytan är nu klar för målning eller tapetsering. 

1

2

3

1

2

3

Gypfix

Gyproc Gypfix Kortlingshållare går att montera på de flesta regeltyperna 

(Gyproc R, Gyproc ER, Gyproc XR, Gyproc GFR samt träregel). 

1. Kortlingshållaren monteras med dubbelhäftade tejp eller skruv mot re-

geln. Det går bra att montera kortlingar i de flesta material och dimensioner. 

2. Kortlingarna skruvas fast i Gyproc Gypfix.

3. Gipsskivan fästs i kortlingen med några skruvar.
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Inspektionsluckor

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att den är hel. Öppna luckan 

genom att trycka på luckan tills ett klickande ljud hörs. Ta bort luckan från 

aluminiumramen. 

2. Måtta in luckan på väggen. Hålmåttet är det som står på förpackningen 

t.ex 300 x 300 mm. Såga efter markeringen. Stoppa in ramen diagonalt 

genom hålet. Passa in ramen i hålet. Pressa inte in ramen då det senare 

kan leda till problem att få i luckan. 

Skruva fast ramen med vanlig gipsskruv för stål, t.ex Gyproc QS. Skruva inte 

i hörnen utan skruva i mittregionen. Skruva minst 2 st skruv på varje sida 

( ju större lucka, ju fler skruv).  Montera på skydden över skruven för att inte 

riskera skador vid senare inspektion/arbete genom luckan.

3. Spackla mellanrummet som blir mellan gipsen och ramen i samband med 

spackling av den övriga väggen. Rekommenderat spackel Gyproc ProMix 

Finish eller liknande. 

Sätt tillbaka luckan, se till att säkerhetsarmarna kommer på rätt plats. 

Stäng luckan genom att trycka tills ett klickande ljud hörs. Ytbehandlingen 

av luckan utförs lika övriga väggen. OBS! Gipsluckan ska målas/tapetseras 

innan den placeras i väggen.

Fig 2 Fig 3 Fig 4

Fig 1

1

2

3

Isoleringsutförande MR

Vid isolering av väggar betecknade MR (Mineralullsremsa) används enklast 

färdig drevremsa av glasull 120 x 20 mm (passar XR 95 reglar) eller 95 x 20 

mm (passar XR 70 reglar), se figur 2. Observera att glasullen inte ska vara 

innesluten i ett plasthölje.

Drevremsan trycks in i samtliga profiltvärsnitt enligt figur 3 och 4 och hålls 

på plats genom övermått. Enklast sker monteringen direkt från rullen i 

ordningen: takskena, regel, golvskena innan drevremsan kapas. I ett av 

ändfacken monteras remsan hela vägen runt, dvs takskena, regel, golvskena 

och väggprofil, se figur 1.
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