
Case: Gyproc ACOUnomic

Optimal lydtætningssystem med 
Gyproc ACOUnomic®

Gyproc ACOUnomic lydtæt-
ningssystem, til tør akustisk 
fugetætning, er et alternativ 
til traditionelle kantskinner og 
acrylfugemasse. 

Systemet anvendes til vægge 
med krav om høj lydisolerings-
evne.

• God ergonomi

• Spar tid og penge

• Optimal lydtætning

Gyproc ACOUnomic lydtæt-
ningssystem har pålimede  
tætningslister på profilerne.
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Entreprenørerne er glade for Gyproc ACOUnomic

Gyproc ACOUnomic er anvendt bredt i byggeriet, her har vi samlet lidt udtalelser fra 
udvalgte entreprenører.

Københavns Politi – Teglholmsgade
Opførelse af kontorbygning
Entreprenør: Bal Byg A/S - Peter Willumsen

”Ved at anvende Gyproc ACOUnomic er det muligt at 

opnå samme optimale lydtætning som ved traditionel 

fugning med acrylfugemasse.

Samtidig gør systemet det muligt at spare tid og penge, 

da ACOUnomic-skinnerne er forsynet med tætningslister, 

som bevirker at det ikke er nødvendigt at fuge efter mon-

tering af 1. gipspladelag.

Endvidere sikrer ACOUnomic-systemet en langtidshold-

bar lydtætning, da profilerne ikke nedbrydes over tid, som 

f.eks. acrylfugemasse gør.”

”Anvendelse af ACOUnomic-systemet giver også en god 

ergonomi i forbindelse med opsætning af vægge, da man 

slipper for ubehagelige arbejdsstillinger i forbindelse med 

rengøring og fugning mod gulvet. 

Man undgår også at bruge tid på at støvsugning og aftør-

ring med en fugtig klud,” fortæller Johs Stobbe.

”Normalt skal du fuge efter monteringen af første lag 

gips, når du opfører vægge med krav til lydisolering. Det 

bliver hurtigt dyrt i arbejdstid. ACOUnomic kantprofiler 

fra Gyproc har gjort, at vi har sparet en hel mands arbej-

de.” 

”Kantprofilerne er mere fleksible at arbejde med end 

fugeløsningen. Når man vælger at fuge, skal man påreg-

ne 5-7 mm luft i tilskæringen af gipspladerne i inderste 

pladelag, men det behøver man ikke når man anvender 

Gyproc ACOUnomic. Det gør montagen både hurtigere 

og lettere. Løsningen opfylder de samme BR10-krav til 

lydisolering som en traditionel fugeløsning,” siger Peter 

Willumsen. 
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