
Gyptone lofter
5.0 Holdbarhed, drift  

og vedligeholdelse

Reflecting everyday life
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Lang levetid og enkel  
vedligehold

Som alle andre byggekomponenter udsættes 

Gyptone systemlofter for en række påvirkninger 

gennem tiden.

Påvirkninger fra luften, fra mennesker og 

fra miljøet generelt gør det nødvendigt at 

vedligeholde loftet. Dermed fastholdes Gyptone 

pladernes tekniske og æstetiske egenskaber.

I denne brochure finder du nemt frem til den 

rigtige måde at vedligeholde et Gyptone loft 

på. Så sikrer du loftet en lang, tilfredsstillende 

og økonomisk fornuftig levetid.

Rengøring

Nemt at støvsuge eller overmale.

Vedligeholdelse, efterbehandling og maling

Malede loftoverflader kan males igen uden 

at forringe den akustiske virkning.

Nedtagning og udskiftning

Enkelt og nemt – undgå at skubbe pladerne 

ind over skinnesystemet, da dette kan ridse 

pladerne.
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Brug af sprit, klor, salmiak og andre kemis-

ke rengøringsmidler kan ikke anbefales.

Større rengøringsfirmaer kan som regel til-

byde specielle rengøringsprogrammer for 

lofter.

Ved kraftig tilsmudsning af de malede 

overflader anbefales afvaskning og over-

maling.

Rengøring

Gyptone lofternes overflade kan støvsuges 

med blødt specialmundstykke efter behov 

(f.eks. 1 – 2 gange pr. år), afhængig af 

støvbelastningen. 

Bagsiden af pladerne i demonterbare lof-

ter kan ligeledes støvsuges, hvis det er 

nødvendigt. 

Pletter og misfarvninger på de malede 

overflader kan rengøres med en fugtig

klud og et almindeligt mildt rengørings-

middel.
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Ved større skader på Gyptone plader bør 

disse udskiftes. Alternativt kan områder 

med større skader skæres rene og udfyldes 

med gipsmørtel fra Gyproc A/S, hvorefter 

der spartles, slibes og males.

Malede loftoverflader kan males igen uden

at forringe den akustiske virkning, hvis 

man på perforerede plader undgår at male

på lyddugen, samt undgår maling i perfo-

reringerne.

Vedligeholdelse / Malerbehandling

Skader på stålprofiler kan udbedres ved 

affedtning og efterfølgende maling med 

RAL farve 9010. Undgå affedtning af flader 

der ikke skal males, da der kan opstå 

glansforskelle.

Mindre skader og ridser på Gyptone plader 

kan udbedres ved spartling, slibning og 

pletmaling med Gyptone reparations-

maling. 

Det kan derfor anbefales, at perforerede 

plader males med en korthåret mohairrulle 

med en moderat mængde maling.

Perforerede Gyptone plader må ikke sprøj-

temales, da dette forringer lydabsorp-

tionen væsentligt.

Vedligeholdelse, efterbehandling og maling
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Ved kantafslutning på kant D1 lofter skal

der sidde 2 stk. vægfjedre pr. plade imel-

lem kantskinnen og pladen. Vægfjedren 

er et lille stykke fjederstål, der holder den 

sidste plade mod væg på plads. 

Denne vægfjeder skal genmonteres efter 

eventuel demontering.

Det anbefales at bruge handsker ved hånd-

tering af Gyptone plader for at undgå til-

smudsning. Demonterbare plader skal kun-

ne nedtages, således at der ikke anrettes 

skader. 

Sidder pladen fast, demonteres pladen ved 

siden af. Det vil herved være muligt at un-

dersøge, hvad der låser den første plade.

Undgå at skubbe pladerne ind over skinne-

systemet, da dette kan ridse pladerne.

Plader i skjult skinnesystem, kant D1, kan 

kun løftes i én side. Ved demontering 

løftes pladen i denne side og trækkes sam-

tidig væk fra den modsatte side, hvorefter 

pladen forsigtigt kan nedtages.

Nedtagning/udskiftning
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www.gyptone.dk

Gyptone.dk er ikke kun en hjemmeside, her 

finder du alle Gyptone produkter “live” – se 

www. gyptone.dk – vælg 3D produktgalleri og 

du kommer til et 3D univers, hvor alle vores 

produkter kan vendes og drejes, samles med 

de forskellige systemer og vises præcis som det 

resultat du gerne vil have med dit projekt.

BPB Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyptone.dk
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