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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Klasse 1 beklædning.  

 

Betegnelse: 

Gyptone Loftfliser 

 
GODKENDELSESINDEHAVER: 
Gyproc A/S 
Hareskovvej 12 
4400 Kalundborg 
Telefon: 59 57 03 30  
Telefax: 59 57 03 31. 
 
MÆRKNING: 
Beklædningerne skal leveres i emballage, 
som er mærket Gyproc og med betegnelse i 
henhold til godkendelsens BESKRIVELSE. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2016-04-14 
– udløbsdato 2019-01-01 

 
BESKRIVELSE: 
Gyptone Loftfliser er enten 10 eller 12,5 mm tykke perforerede Gyproc-

gipskartonplader. På bagsiden af de perforerede Gyptone Loftfliser er der 
påklæbet et lag Gyproc Akustikfilt. Gyptone Loftfliser monteres med søm eller 
skruer direkte gennem elementerne.  
 
Perforeringen er udført med indtil 6,5 mm cirkulære huller, indtil 12 mm x 12 
mm kvadratiske huller eller med 6 mm x 95 mm rektangulære huller (slidser) 
eller med sekskantede huller med radius op til 6 mm og indbyrdes afstand 20 
mm, og med en perforeringsgrad i perforerede zoner på indtil 23%. 
 
Gyptone Loftfliser 10 mm leveres normalt i bredder fra 300 mm til 600 mm og i 
længder fra 600 mm til 1800 mm. 
 
Gyptone Loftfliser 12,5 mm leveres normalt i bredder fra 300 mm til 1200 mm 
og i længder fra 600 mm til 3000 mm. 
 
Den nøjagtige udformning af Gyptone Loftfliser og beskrivelse 
af deres opsætning fremgår af Gyproc Håndbog nr. 9, Oktober 2010, Gyproc 
Gør-det selv brochure (God akustik i hjemmet), Gyptone lofter Inspiration  
og information, Juli 2006 samt øvrige informationer på www.gyptone.dk. 
 
Gyptone Loftfliser opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A 
materialer. Gyproc Loftfliser opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til 
klasse 1 beklædninger. 
 
GODKENDELSE: 
Gyptone Loftfliser som beskrevet i godkendelsens BESKRIVELSE godkendes 
anvendt som indvendig loftbeklædning på steder, hvor byggelovgivningens krav 
til overflader kan opfyldes, hvis disse udføres mindst som klasse 1 beklædning. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Hvor Gyptone loftfliser anvendes på isolerede konstruktioner mod 
ventilerede hulrum, skal der oven på varmeisoleringen anbringes et 
vindstandsende, men ikke fugtstandsende lag. 

2. Beklædningerne skal i øvrigt opsættes i nøje overensstemmelse med 
anvisningerne fra Gyproc A/S. 

3. Gyptone Loftfliser godkendes endvidere anvendt som en del af et 
nedhængt loft helt af klasse A materialer. 

 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
1. at beklædningernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendel-

sens BESKRIVELSE 
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 

 

 


