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Monteringsanvisning

Glasroc GFM 6 Multiboard består af en imprægneret og glasfiberarmeret 
gipskerne med glasfibermåtter indstøbt i overfladerne. Kernen indeholder 
desuden en mindre mængde cellulosefibre. Pladen er kun 6,5 mm, hvilket 
gør den meget bøjelig både konkav og konveks. Pladen har rette langkanter 
og kortkanter. GFM 6 Multiboard tørbøjes på pladsen, og kan ikke vådbøjes, 
da den ikke har kartonoverflader som almindelige gipsplader.

Gyproc SKB 70/70 Formbar skinne passer til Gyproc XR 70-lægte og Gyproc 
ER 70-lægte. Skinnen har forboret hul for lettere montering på gulv og i loft. 

Flangerne er 70 mm høje og godstykkelsen er 0,80 mm stål.

Med korrekt udført montage og med de rigtige metoder, er det muligt at 
lave buede vægge og lofter med Gyproc gipsplader. Gyproc Curve System er 
udviklet til dette formål, og giver mulighed for at bygge fantasifulde buede 
konstruktioner ned til en radius på 600 mm. Denne monteringsanvisning 
indeholder information om, hvordan pladen bøjes og beskriver desuden 
hvilke krav der er til underlaget og hvad man skal være særligt opmærksom 
på i forbindelse med montage af buede konstruktioner.

For Gyproc Curve System med  
Glasroc GFM 6 Multiboard

Montering
Med Glasroc GFM 6 Multiboard kan man bygge buede vægge og lofter ned 
til en radius på 600 mm på pladsen.

 1  Inden montering rengøres alle overflader på gulv og loft, hvor stålskelet 
skal monteres. Der kan eventuelt anvendes en plade som skabelon for 
opmærkning af buen. Gyproc SKB 70/70 – Formbar skinne monteres på 
gulv og i loft langs den opmærkede bue.

2  Skinnerne fastgøres til underlaget med passende forbindelsesmiddel pr. 
maks 400 mm.

3  Lægter placeres mellem gulv- og loftskinne med en indbyrdes afstand på 
300 mm. Lægterne fastgøres til skinnen i top og bund med 1 stk. QP 14 
skrue i hver flange.

4  I punktet hvor radius begynder og slutter, placeres en lægte. Første eller 
sidste lægtefelt skal være ret.

5  Glasroc GFM 6 Multiboard bøjes horisontalt. Ved beklædning af den 
udvendige bue fastgøres pladen i den ene kortkant med Gyproc QS 25 
mm pr. 200 mm. Herefter bøjes pladen gradvist efter lægteskelettet. 
Pladen skrues trinvis mod lægteskelettet pr. 200 mm. Bemærk at der ikke 
skal skrues mod skinner i top og bund.

6  Skruer placeres ca. 10-15 mm fra lang- og kortkanter.

7  Ved beklædning af den indvendige side presses pladen ind mod læg-
terne. Pladen fikseres på midten ved hjælp af en trælægte som kiles fast 
mellem gulv og loft. Begynd med at skrue fra den ene kortkant og fastgør 
pladen trinvis lægte for lægte.

Bearbejdning
Pladerne skæres med almindelig kniv som traditionelle gipsplade.

Generelt
Lægter placeres pr. 300 mm. Ved lægteskelet større end 70 mm anvendes 
Gyproc SKB 40/30 Formbar skinne i top og bund. Gyproc anbefaler horisontal 
montage. Samlinger i yderste pladelag forskydes min. 300 mm i forhold til 
samlinger i inderste pladelag. 
Brand: 2 lag GFM 6 yder samme brandbeskyttelse som 1 lag GNE 13. 
Lyd: Bemærk at lydklassen for buede vægge reduceres. Den reducerede 
lydklasse kan i nogle tilfælde opvejes ved at ilægge ekstra mineraluld i den 
buede konstruktion.
Høje vægge: Kontakt Gyproc for yderligere information.

Kontakt Gyproc for bestilling af buede elementer med en radius under 600 
mm.
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Glasroc GFM 6 Multiboard – Plade til gipsbuer

Fakta: 
Gipsbaseret kompositplade til buede vægge og lofter. Pladen har glasfibermåtter indlagt i overfladerne og en kerne af  
glasfiberarmeret gips. Pladen har rette langkanter og rette skårne kortkanter. Pladen har en glat og jævn overflade.

Betegnelse Længde Bredde Tykkelse Vægt Areal Antal Vægt TUN- Art-

mm mm mm kg/m² m²/stk stk/pk kg/pk nummer nummer

GFM 6 3000 1200 6,5 6,0 3,60 40 880 1628835 5200616983

Gyproc Buede Elementer

Fakta: 
Gyproc producerer og leverer buede gipselementer i varierende tykkelser og radier. Kontakt Gyproc for information.

Gyproc HB Buet loftprofil
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Fakta: 
Loftprofil til buede loftkonstruktioner. Profilet valses fra fabrik i radier ned til 500 mm for konveks og ned til 1500 mm for 
konkav. 

Betegnelse Længde Dimension Tykkelse Vægt TUN- Art-

 mm mm mm kg/100 m nummer nummer

HB 40/30 2500 ¹ 40x30 0,90 49 4002291 5200412801

¹  Lagerføres ikke - kontakt Gyproc Ordreservice for leveringstid.  

Gyproc SKB 40/30 Formbar skinne
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Fakta: 
Gulv- og loftskinne til buede vægge. Kan anvendes til både konvekse og konkave buer i valgfri radius.

Betegnelse Længde Dimension Tykkelse Vægt TUN- Art-

 mm mm mm kg/100 m nummer nummer

SKB 40/30 2000 40x30 0,56 29 4002309 5200412804

Gyproc SKB 70/70 Formbar skinne

Fakta: 
Gulv- og loftskinne til buede vægge med radius ned til 600 mm.

Betegnelse Længde Dimension Tykkelse Antal Vægt Vægt TUN- Art-

 mm mm mm stk/bundt kg/100 m kg/bundt nummer nummer

SKB 70/70 2000 70x70 0,80 10 135 27 1651382 5200633912

Radius

Radius Glasroc GFM 6 mm Gyproc GSE 6 mm Gyproc Buede Elementer

[mm] Tør Tør Prefab

På tværs af pladen På tværs af pladen På tværs af pladen På langs af pladen

Over 3500 X X X X

3500-2600 X X X X

2600-1200 X X X X

1200-600 X NEJ X X

600-300 NEJ NEJ X X

Produktoversigt


