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HANTERING AV GIPSSKIVOR
TRANSPORT
More gipspallar bör endast transporteras i
övertäckta bilar för att säkerställa att de är
torra efter transporten.
More gipspallarna är inplastade, vilket gör att
pallarna kan lastas av i lätt regn. Vid kraftigt regn
rekommenderar vi att vänta med avlastningen.

FÖRVARING
Vi rekommenderar att gipspallarna förvaras inomhus på ett plant underlag.
Om gipspallarna ska förvaras utomhus under
en kortare period ska de täckas över med en
presenning och stå på ett underlag där de inte
står i vatten.

Fuktiga/våta gipsskivor kan utveckla mögel
och mögelsvamp och bör därför kasseras eller
bytas ut.

Om gipsskivorna blir fuktiga i konstruktioner
ska de torkas så fort som möjligt eller eventuellt bytas ut.

HANTERING PÅ BYGGPLATSEN

Mer information finns på
www.molandbyggvaror.se

Intern flytt av gipsskivorna ska utföras med
lämpliga hjälpmedel enligt Arbetsmiljöverket.
Gipsskivorna kan placeras på en vagn eller på
bockar för att få en lämplig arbetshöjd.
Använd om möjligt tekniska hjälpmedel till
transport och montering.
Om det inte finns möjlighet att använda tekniska hjälpmedel bör 900 mm gipsskivor användas.

Vid förvaring på ställen med byggfukt ska fukten
kontrolleras eller så ska det vara god ventilation.

Vid montering av gipsskivor ska Arbetsmiljöverkets anvisningar följas.

Det får inte förekomma infiltrationsvatten och
det får inte stå vatten på golvet.

Undvik golvtvätt med rinnande vatten.

Fuktiga/våta gipsskivor har nedsatt mekanisk
styrka.

Förvara gipspallarna så att de inte utsätts för
vattenpåverkan.

Den relativa fuktigheten bör inte överstiga
80% och man bör kontrollera fukt och värme.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

WWW.MOLANDYGGVAROR.SE
Vi uppdaterar Molands hemsida löpande, det
kan därför skilja på informationen i vårt tryckta material och den information som finns på
hemsidan. Informationen på hemsidan är alltid
den gällande.

Vid hantering av gipsskivor rekommenderar vi att man följer vägledningen från
Branschrådet YBG.
Skanna QR-koden nedan:.
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SE / Monteringsanvisning

More Standard - vägg
MONTERING AV SKENOR OCH REGLAR
A

A

A

A

Skenorna monteras mot tak och golv på ett plant och fast underlag.
Skenorna sätts fast med hjälp av spik, skruvar eller maskinspik per 600
mm.
Vid krav på ljudisolering eller vid ojämnheter i underlaget ska SKEP-skenor användas. Vid skarvning av skenor monteras dessa dikt an mot
varandra.
Reglarna ställs upp med c/c-avstånd 450 mm vid 900 mm breda skivor
och c/c-avstånd 600 mm vid 1 200 mm breda skivor.
Reglarna sätts fast i golv- och takskenor med gängskärande skruvar
eller med sammanlåsning med en särskild fixertång. Vid skarvning av
reglar skjuts dessa in i varandra med ett överlapp på minst 500 mm eller 10 % av vägghöjden. Skarven ska vara förskjuten från regel till regel.
FR-reglar minst 1 000 mm överlapp.

Regelavstånd c/c 450 eller c/c 600 mm.

A

A

A

A

Vid lätta dörrar används R-reglar, eventuellt förstärkt med en blindkarm.

A

B

A

Vid inbyggnad av branddörrar eller ljudklassificerade dörrar ska leverantörens anvisningar alltid följas.

C

Vid massiva dörrar och dörrar med stålkarmar används FR-reglar,
eventuellt förstärkt med träläkt eller plywoodskiva. Som kortling över
dörren används skenor, som klipps i flänsen, bockas om och sätts fast
med gängskärande skruvar i reglarna.

A

A:
B:
C:

SK-skena som sätts fast i reglar.
R-reglar med c/c-avstånd 600 el. 450 mm.
R-reglar förstärkta med plywood eller träreglar från golv till tak,
FR-reglar.

Regelavstånd c/c 450 eller c/c 600 mm.

A

B

C

D

E

Exempel på karmanslutning, vågrätt snitt
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Snitt A-A

F

2 lager 13 mm More Standard byggskivor
FR-karmreglar
Plywoodskiva, 12 mm
Säkerhetsstopp, mineralull
Dörrkarm
Infattning
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SE / Monteringsanvisning

More Standard - vägg
MONTERING AV SKENOR OCH REGLAR
A

B

C

C

C

C

C

C

D

A

E B F

Snitt A-A

A

B

F

C

B

G

B

A

Vid montering av skjutdörr krävs ett hålrum på minst 100 mm. Omkring dörren sätts det upp sekundärprofiler med c/c-avstånd 300 mm.
Vid dörravslutning, både inne i väggen och i själva dörrhålet, används
FR-förstärkningsreglar.
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

R-reglar
FR-förstärkningsreglar
S-sekundärprofiler S25/85
FSK-förstärkningsskena
2 lager 13 mm More Standard byggskivor
Dörrkarm
Dörrblad

B

Snitt B-B

Princip vid inbyggnad av skjutdörr

Vid tunga upphängningar på gipsskiveväggen måste man bygga in
förstärkningar i väggen. Det gör man vanligtvis genom att bygga in en
plywoodskiva med passande mått och tjocklek mellan reglarna.
Skivan skruvas fast både i skenor och reglar.
Vid mindre tunga upphängningar kan specialbeslag användas. Det kan
vara nödvändigt att sätta in extra reglar.

Princip vid tunga upphängningar
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SE / Monteringsanvisning

More Standard - vägg
MONTERING AV GIPSSKIVOR
A

A

A

A

A

Gipsskivorna kan monteras både lodrätt och vågrätt. Lodrät montering
är vanligast.
Skivorna monteras med de kartongklädda kanterna mot varandra. Skurna kanter bör så långt det är möjligt placeras i hörn och avslut.

200

300

600

Skivskarvarna ska alltid förskjutas i förhållande till varandra.
Det innersta lagret skivor sätts fast med gängskärande skruv, minst 25
mm, per 600 mm.
Det yttersta lagret skivor sätts fast med gängskärande skruvar, minst
35 mm, per 200 mm längs kanter och per 300 mm längs mellanstöd.

A: Regelavstånd c/c 450 el. c/c 600 mm.

Längs de kartongklädda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från
kanten och ca 15 mm från skurna kanter. Skruvarna försänks 0,5–1,0
mm utan att skada ytkartongen. Detta görs bäst med hjälp av en
skruvdragare med inställbar djupkontroll.
I övrigt hänvisas till www.ybg.nu.

15

10

Skruvavstånd till kant

Av ljud- eller värmemässiga orsaker kan det vara önskvärt att bygga
in isolering i väggen. Isoleringsmaterialet ska vara obrännbart, t.ex.
mineralull.
Mineralullen får inte trycka mot skivorna, eftersom det kan leda till
bulor på den färdiga ytan.
Vid montering av eldosor i väggen ska hålrummet bakom dosan helt
fyllas ut med stenull och täcka minst 300 mm över och under dosan.
Dosor på motsatt väggsida ska förskjutas minst ett fack.
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SE / Monteringsanvisning

More Standard - vägg
MONTERINGSDETALJER
A

Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt
beskrivna och angivna i projektmaterialet. Här nedan anges några
typiska väggdetaljer.

B
C
H

D

F

E

G

ANSLUTNING TILL BROLÅDA – LODRÄTT SNITT
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
A

D

I

J

H:
I:
J:

A

B

D

C

E

Två lager 13 mm More Standard byggskivor.
Ev. mineralull.
Sockel.
SK-skena. Vid krav på ljudisolering används SKEP-skenor.
Golv.
Golvreglar.
Stämp. Vid krav på ljudisolering används en mjuk bricka under
stämpen.
Ljudfog vid krav på ljudisolering. Fogen tar upp max 10 mm nedböjning vid låda.
Spackelremsa.
Två lager 13 mm More Standard byggskivor som nedpendlat tak.

HÖRN, 90 GRADER – VÅGRÄTT SNITT
A:
B:
C:
D:
E:

C

HS 29 hörnskydd.
R-reglar.
Två lager 13 mm More Standard byggskivor.
Ev. mineralull.
HR 60-hörnreglar.

ANSLUTNING TILL TUNG VÄGG – VÅGRÄTT SNITT
A

E

B

C

D

A:
B:
C:
D:
E:

Spackelremsa.
R-reglar. Vid krav på ljudisolering används SKEP-skenor.
Två lager 13 mm More Standard byggskivor.
Ev. mineralull.
Ljudfog vid krav på ljudisolering.

C

Vid frågor är du välkommen att kontakta den tekniska avdelningen på
Moland Byggvaror AB.
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SE / Monteringsanvisning

More Wet - våtrumsvägg
VÅTRUM
Fuktig zon

Våt zon
Med våtrum
avses toalett och badrum med golvavlopp samt andra rum
som grovkök och tvättstugor,
där man kan förutse vattenpåverkan.
Vingbredd min. 250 mm

Våt zon

Fuktig zon

Fuktig zon

Det görs skillnad mellan våtzon och fuktig zon i våtrum.
Fuktig zon

I våtzonen ställs de strängaste kraven på vattentäthet och robusthet av konstruktionen, och här måste MK-godkända tätskiktssystem
användas.
0
0m

m

Våt zon

Fuktig zon

I den fuktiga zonen räcker det med att använda tätskikt utan membran
eller målarbehandling.
100 mm

50

100 mm

50

Våtrum ska utföras i noga överensstämmelse med GVK svensk
våtrumskontroll.
Våt zon

Våt zon
Vingbredd min. 250 mm

100 mm

Fuktig zon

Våt zon

MONTERING AV SKENOR OCH REGLAR
450

450

450

450

450

Skenorna monteras på ett plant och fast underlag.
Skenor och reglar ska vara minst 70 mm.
Skenorna monteras mot golv och tak. Skenorna sätts fast med hjälp av
spik, skruvar eller maskinspik per 400 mm.
Vid krav på ljudisolering eller vid ojämnheter i underlaget ska SKEP-skenor användas.
Reglarna ställs upp med ett regelavstånd på max c/c-avstånd 450 mm.
Ev. c/c-avstånd 300 mm vid hårt belastade våtrum.
Vid särskilt hårt belastade rum ska en annan konstruktionsuppbyggnad
användas. Reglarna sätts fast i golv- och takskenor med gängskärande
skruvar.
Väggens styvhet är avgörande för tätskiktssystemets hållbarhet och
täthet. Det får därför inte förekomma kapningar av reglar eller någon
annan typ av försämring av stomväggen.
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SE / Monteringsanvisning

More Wet - våtrumsvägg
MONTERING AV SKENOR OCH REGLAR
450

450

450

450

450

Vid upphängning av installationsdelar, inventarier eller annan utrustning
som utsätter väggarna för större belastningar, ska väggarna utformas
så att dessa krafter kan tas upp utan risk för brott i det vattentäta
lagret. Detta kan uppnås genom att minska avståndet mellan reglarna,
sätta in kortlingar eller tvärbalkar eller genom att bygga in särskilda
monteringsställningar, t.ex. fixtur till toalett, handfat m.m.
Monteringsställningar m.m. ska förankras i golvet och i övrigt monteras
enligt leverantörens monteringsanvisningar.
Placering av reglar och kortlingar ska planeras så att inbyggnad av
monteringsställningar m.m. samt framledning av vatten- och avloppsledningar inte ger anledning till att kapa reglar eller annan försämring av
stomväggen.

MONTERING AV GIPSSKIVOR
450

450

450

450

450

Montera två lager våtrumsskivor mot våtrummet.

600

Det innersta lagret skivor sätts fast med rostskyddade, gängskärande
25 mm skruvar per 600 mm. Det yttersta lagret sätts fast med rostskyddade, gängskärande 35 mm skruvar per 200 mm längs kanterna
och per 300 mm längs mellanstöden.

200

300

Gipsskivorna monteras lodrätt med förskjutna skarvar. Alla skivkanter
ska vara understödda. Eventuella utskärningar för rörgenomföringar
och liknande mäts ut och utförs noga innan monteringen.

Längs de kartongklädda kanterna monteras skruvarna ca 10 mm från
kanten och ca 15 mm från de skurna kanterna. Skruvarna försänks
0,5–1,0 mm utan att skada ytkartongen.
Överföring av kraft till stomväggen från omgivande byggnadsdelar kan
medföra brott, och därmed otätheter, i det vattentäta lagret. För att
minska risken ska anslutningar utföras så att rörelser kan tas upp utan
risk för deformationer eller brott i det vattentäta lagret, beklädnaden
och målarbehandlingen.

10

15

Vid tak med risk för nedböjning av bjälklag kan TSK-teleskopskenor
användas för att ta upp stora rörelser och en högelastisk silikonfog för
mindre rörelser. Fogen kan även användas mot angränsade väggar.
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SE / Monteringsanvisning

More Wet - våtrumsvägg
MONTERINGSDETALJER
A

B

D

C

Vid projekt bör alla byggnadsdelar och monteringsdetaljer vara utförligt
beskrivna och angivna i projektmaterialet. Här nedan anges några typiska monteringsdetaljer i våtzonen.
YTTERHÖRN – VÅGRÄTT SNITT

A

A:
B:
C:
D:
E:
F:

F

E

INNERHÖRN – VÅGRÄTT SNITT

B

D

C

A:
B:
C:
D:
E:

E

A

HR 60-hörnreglar.
Två lager 13 mm More Wet våtrumsskivor.
Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv.
MK-godkänt tätskiktssystem.
Kakelplattor uppsatta med godkänt kakelfix.

VÄGGANSLUTNING, TUNGT GOLV – LODRÄTT SNITT

B
C
D
E
F
G

HS 29 hörnskydd.
Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv.
MK-godkänt tätskiktssystem.
Kakelplattor uppsatta med godkänt kakelfix.
Reglar, minst R 70.
Två lager 13 mm More Wet våtrumsskivor.

H

I

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:

Två lager 13 mm More Wet våtrumsskivor.
MK-godkänt tätskiktssystem.
Kakelplattor uppsatta med godkänt kakelfix.
Elastisk armering, membran eller gummibelagd väv.
Högelastisk våtrumsfog, silikonbaserad.
Hålkäl klinkers.
Två lager geotextil, stegljudsdämpning.
Avjämningsskikt.
Betongbjälklag.

Vid frågor är du välkommen att kontakta den tekniska avdelningen på
Moland Byggvaror AB.
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SE / Monteringsanvisning

More Wind - vindgips
VINDGIPS
D
B

C

A

E

Vindgips används i ytterväggskonstruktioner som skydd för den bakomliggande konstruktionen mot vind och vatten.
Vindgips kan med fördel användas i lätta fasadkonstruktioner, där regnskydd monteras efter max 2 månader.
Vindgipsen är dimensionsstabil och tål stora temperatursvängningar.
Gipsen är diffusionsöppen och medverkar därför inte till skadliga fuktansamlingar i konstruktionen. Vindgips medverkar till stabilisering av
fasadkonstruktionen tack vare gipsskivans verkan.
A:
B:
C:
D:
E:

Regnskydd
Avståndslist
More Wind
Mineralull
Två lager 13 mm More Standard

Det är nödvändigt att placera en fuktspärr i den visade konstruktionen.
Den placeras lämpligast en bit in i konstruktionen så att max 1/3 av
isoleringen är på den varma sidan.

MONTERING AV VINDGIPS
Vindgipsen kan sättas fast både med pappspik och skruvar i trästommen. Om pappspik används ska dessa vara varmförzinkade 25/40.

10

15

Spiken får inte försänkas. Vid användning av skruvar ska dessa vara
minst 25 mm förzinkade skruvar med platt huvud. Skruvar kan även
användas på stålprofiler. Skruvarna får inte försänkas.
Spik/skruv sätts fast 10 mm från de kartongklädda kanterna och 15
mm från de skurna kanterna.
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SE / Monteringsanvisning

More Wind - vindgips
MONTERING AV VINDGIPS
More Wind kan monteras både på längden och på tvären mot underlaget, såsom illustreras här till vänster.
Vindgipsskivorna
V10
skarvprofil sätts fast direkt på reglar eller stålprofiler.

V10 skarvprofil

Reglarna ska vara minst 45 mm breda och stålprofilerna minst 35 mm.
Skivorna hålls tätt mot underlaget och sätts fast i det. Skivkanterna
stöds samman utan att klämmas. Kanterna tätas med vindtejp och ev.
V10 skarvprofil i vågräta skarvar, såsom visas på ritningarna.

200

200

A:
200

300

300

Vid V10
lodrät
längdmontering ska långsidorna understöttas av reglar. De
skarvprofil
skurna kanterna skyddas med V10 skarvprofil.
Max regelavstånd 600 mm

200

Vid vågrät tvärmontering ska de skurna kanterna understöttas av reglar. Långsidorna skyddas med V10 skarvprofil.
A:

V10 skarvprofil

200

300

V10 skarvprofil

200

Max regelavstånd 600 mm

MOLAND MORE GIPS MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2017 | 15

SE / Monteringsanvisning

More Wind - vindgips
MONTERING AV VINDGIPS

A:

Vindtejp

Vindtejp

A

A

Vindtejp

A

Max regelavstånd
600 mm
Vindtejp

A

A

Vindtejp

A

Vid lodrät tvärmontering ska de skurna kanterna understöttas av reglar.
Vindtejp
Långsidorna skyddas med vindtejp.

300

A

A

300

200

200

Vid vågrät längdmontering ska långsidorna understöttas av reglar. De
skurna kanterna skyddas med vindtejp.
Max regelavstånd 600 mm

A

A:

A

Vindtejp

Vindtejp

A

A

A

Vindtejp

A

Vindtejp

A

A

300

200

H

A

V10 skarvprofil

Vindtejp

Vid frågor är du välkommen att kontakta den tekniska avdelningen på
Moland Byggvaror AB.
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SE / Monteringsanvisning

More Floor - golvskivor
GIPSUNDERLAGSGOLV

A

Gipsunderlagsgolv kan användas både vid nybyggnation, renovering
och ombyggnader.
B

C
D

E

Skivorna används inomhus i torra rum, där belastningen inte är hög.
Gipsunderlagsgolv är speciellt lämpade i utrymmen, där det önskas
ljuddämpning, både när det gäller stegljudsnivå och luftljudsisolering.
Skivorna är obrännbara.
Vid användning av gipsunderlagsgolv går läggningen snabbt och enkelt
och tillför inte byggnaden någon byggfukt. Detta innebär att skivorna
kan läggas sent i byggprocessen. Skivorna är formstabila och kan därför
läggas på stora ytor utan dilatationsfogar.
Det är möjligt att ställa lätta väggar (max 0,5 kN/ m²) direkt på
gipsunderlagsgolvet. Det ger stor flexibilitet för rummets användning i
framtiden. Skivorna är 600 mm breda och är därför lätta att hantera.
A:
B:
C:
D:
E:

More Floor, 13 mm
More Floor, 13 mm ev. More Standard byggskivor
Lim, Danalim 490 trälim
Molatex, 2 mm nålfilt
Befintligt undergolv.

UNDERLAG
Gipsunderlagsgolv kan läggas på nästan alla former av invändiga underlag, t.ex. mellanbjälklag, bottenbjälklag och träbjälklag.

2

2

2000

En förutsättning är dock att skivorna är helt understödda.
Skivorna ska vara skyddade mot eventuell fukt från underlaget i form
av en fuktspärr, t.ex. Molafilt. Detta gäller alla ställen där man kan
förvänta ångtryck, som t.ex. på mellanbjälklag och bjälklag över ouppvärmda rum m.m.
Underlaget ska även kunna bära statiskt, dvs. en maximal nedböjning på
L/450.
Vid läggning av gipsunderlagsgolv är det viktigt att underlaget för
skivorna är plant. Med planhet menas att alla golvets punkter ligger i
samma plan, som kan vara vågrätt eller ha en lutning inom en tolerans
på ± 2 mm med ett 2 meter långt vattenpass.
Vid små ojämnheter i underlaget ska dessa jämnas ut. Detta görs bäst
med ett lämpligt spackel. Vid större ojämnheter (15–20 mm) kan det
vara nödvändigt att rikta upp golvet på annat sätt.
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SE / Monteringsanvisning

More Floor - golvskivor
MONTERING AV GOLVSKIVOR
TVÅ LAGER GOLVSKIVOR ”FLYTANDE”

B
A

Konstruktion kan användas där det önskas extra hög ljudisoleringsförmåga.

C

D

E

Beroende på den färdiga golvbeläggningen ska skivorna antingen skruvas/klamras eller limmas ihop. Vid trägolv, klinker m.m. kan man använda
båda metoderna. Skruvarna/klammern ska vara <24 mm långa för att
inte gå igenom skivorna och ner i underlaget.
Vid tunna beläggningar, t.ex. vinyl, linoleum m.m. ska skivorna limmas
ihop, och alla skivskarvar ska hellimmas med PVA-lim. Man kan eventuellt
använda några få skruvar/klammer till att fixera skivorna. Skruvarna/
klammern ska alltså endast användas till att fixera/hålla ihop skivorna och
får inte gå igenom skivorna och ner i underlaget. Skruvarna tas bort när
limmet har torkat. Klammern kan vara kvar. Eventuella skruvhål, skarvar
m.m. ska spacklas innan golvbeläggningen läggs ut.
Limmet, t.ex. Danalim 490 trälim, påförs med en tandspackel, 360 g
per m².
Man limmar 2–3 skivor åt gången och lägger ner dem direkt efter att de
har limmats. Följ i övrigt tillverkarens anvisningar.
Det understa lagret skivor kan vara More Standard byggskivor 13 mm
eller More Floor golvskivor, som läggs löst på tvären mot befintligt
underlagsgolv.
Det översta lagret ska vara More Floor golvskiva som läggs på tvären
mot det första lagret. Sörj för att TE-golvskivorna får en fogförskjutning
på minst 300 mm.

ETT LAGER GOLVSKIVOR SKRUVAT PÅ TRÄUNDERLAG
Golvskivan monteras så skivskarvarna förskjuts i förhållande till skarvarna i underlaget.
Golvskivan skruvas fast med 35 mm lämpliga gipsskruvar per 400 mm i
långsidor och per 600 mm i skivans mittlinje.

TVÅ LAGER GOLVSKIVOR SKRUVAT PÅ TRÄUNDERLAG
Första lagret golvskivor monteras så att skivskarvarna förskjuts i
förhållande till skarvarna i underlaget, och skruvas fast med 8–10
lämpliga 35 mm gipsskruvar per skiva.
Det andra lagret monteras med kortsidorna förskjutna minst 400 mm
och långsidor förskjutna med en halv skivbredd i förhållande till det
första lagret. Det andra lagret skruvas fast med minst 41 mm lämpliga
gipsskruvar per 400 mm i långsidor och per 600 mm i skivans mittlinje.
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More Floor - golvskivor
MONTERING AV GOLVSKIVOR
MONTERAT PÅ BEFINTLIGT TRÄGOLV
Man kan lägga 1–2 lager golvskivor direkt på befintliga golvbrädor.
Monteringen utförs enligt ovanstående principer.
Om golvbrädorna är ojämna ska de först slipas av eller spacklas.

ANGRÄNSANDE BYGGNADSDELAR

A
B

C

E

D

F

För att uppnå optimal ljudisolering och stegljudsdämpning är det nödvändigt att montera en kantisolering mot alla angränsande byggnadsdelar, väggar, pelare, installationer m.m.
Kantisoleringen kan till exempel vara mineralull. Isoleringen ska skjuta
upp över den färdiga golvytan. Överskjutande isolering skärs bort först
när golvskivorna är lagda.
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Golvsockel
Kantisolering, minst 12 mm
Två lager More Floor golvskivor
Golvbeläggning
Befintligt underlagsgolv
Eventuellt Molatex som stegljudsdämpning.

SPACKLING
Obs! Vi rekommenderar att man bredspacklar gipsundergolvet om den
färdiga golvytan består av tunna beläggningar, vinyl, linoleum, heltäckningsmatta m.m. Detsamma rekommenderas på kontor eller andra
ställen där det används kontorsstolar med hjul eller liknande.
More Floor-skivorna primas före spackling för att säkerställa god
vidhäftning.

OBS!
Gipsunderlagsgolv tål inte stora punktbelastningar.
Trägolv får inte hellimmas på golvgipsskivor.
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More Plank och More Kortplank
PLANKTAK
Planktak kan, tack vare de avfasade kanterna, med fördel användas där
man vill ha en markering av takytan.

A
B

Enbart planktak är inte lämpligt för konstruktioner där det ställs krav på
ljudisolering, men det kan användas som det nedersta lagret på vanliga
gipstak. Planktak används både till nybyggnation och renovering.
A:
B:
C:
D:

C
D

LP 50 hörnprofil
Underram eller regel
S 25/85 sekundär takprofil
More Plank eller More Kortplank.

MONTERING AV UNDERLAG
A

Som underlag för More Plank och More Kortplank kan man använda
glespanel av trä eller S 25/85 sekundära takprofiler. Vid användning
av glespanel av trä ska brädorna vara tjocklekshyvlade (minst 22 × 95
mm) så underlaget kan monteras tillräckligt plant.

B

C

D

D

Vid användning av S 25/85 sekundära takprofiler, monterade direkt på
underram/regel, räknas taket inte som nedhängande tak.
A:
B:
C:
D:

Skruv minst 35 mm
S 25/85 sekundär takprofil
More Plank eller More Kortplank
C/C-avstånd vid skivriktning på tvären mot underlaget max 400 mm*
C/C-avstånd vid skivriktning på längden mot underlaget 300 mm
Max spännvidd för S 25/85 sekundär takprofil 1 200 mm
Max spännvidd för S 45/90 sekundär takprofil 1 800 mm

* Vid krav på fixerad mineralull: 300 mm eller kompletterat med Ø 2
mm glödgad tråd.

A

LP 50 hörnprofil monteras längs angränsande väggar samt kring pelare
m.m. Hörnprofilen sätts fast med spikplugg, skruvar eller spik per 600
mm. Vid hinder (bjälkar, installationer m.m.) kan flänsen på LP 50 hörnprofilen kapas och ev. bockas om.

B

C

D

S 25/85 sekundära takprofiler sätts fast med 2 skruvar i varje regel per
max 1 200 mm. Profilerna kan skarvas med skruvförband, överlappningen ska vara minst 200 mm och utförs under en regel.
Om man vill förbättra ljudförhållandena kan man använda akustikbyglar
LBA eller LBC.
A:
B:
C:
D:

LP 50 hörnprofil
Spikplugg per 600 mm
S 25/85 sekundär takprofil
Skruv minst 35 mm.
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More Plank och More Kortplank
MONTERING AV MORE PLANK OCH MORE KORTPLANK
More Plank och More Kortplank kan monteras både på längden och på
tvären mot underlaget.

300

300
300

200

300

200

200

200

200

200

Om plankorna når från vägg till vägg (max 4,2 m) rekommenderar vi
att de monteras på längden mot underlaget. Om plankorna inte täcker
takets bredd rekommenderar vi att kortplank används.
Vid montering på tvären mot underlaget ska alla kortsidor understöttas.
Skivorna skruvas fast med 25 mm gipsskruv, skruvavståndet framgår
av ritningarna nedan.

300

Langsgående montering

Skivorna skarvas mot varandra utan att pressas. Vid monteringen ska
man uppmärksamma breddtoleransen (+0, -3 mm).

300

Längsgående montering

Tværgående montering

Tvärgående montering

Skivorna hålls tätt mot underlaget. Använd eventuellt en skivlift. Börja
skruva i mitten och fortsätt ut mot kanterna. Skruvarna sätts 10 mm
från de kartongklädda kanterna och 15 mm från de skurna kanterna.
Skruvarna försänks 0,5–1,0 mm utan att skada ytkartongen. Detta
uppnås bäst med hjälp av en skruvdragare med djupkontroll.

Vid frågor är du välkommen att kontakta den tekniska avdelningen på
Moland Byggvaror AB.
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CD-taksystem i två nivåer
SYSTEMET
Ett enkelt, snabbt och flexibelt nedhängt taksystem som underlag för ett, två eller tre lager gips.
Systemet består av en UD-vägglist och en CD-bärprofil som används i båda nivåerna.
De två CD-profilerna fogas ihop med ett korsbeslag mellan första och andra nivån.
CD-profilerna fogas ihop i längdriktningen med ett fogstycke.
CD-bärprofilerna fästs med ett krok-/monteringsbeslag och ett ankarfäste som klickas ned i CD-bärprofilen med en liten vridning. Alternativt kan
man fästa med en direktupphängning.

CD bär- och tvärprofil
27x60x3000 mm (1)

UD väggskena
27x28x3000 mm (2)

Korsbeslag CD (6)

Samlingsbeslag CD

Ankarfäste CD (3 )

Krok-/öglestropp (4)

UNDERLAGSAVSTÅND
P: Avstånd mellan
bärprofiler

900 mm skivor

S: Avstånd mellan
tvärprofiler

G: Avstånd mellan
upphängningar

Avstånd från vägg
till profiler

1 lag

1000

300

900

100

2 lag

1000

450

750

100

3 lag

750

450

600

100

Alla mått i mm.
Vid 1 200 mm skivor monteras tvärprofiler med ett c/c-avstånd på 400 mm

MONTERING
G

1/3 G

1.

G

4

2.
3.

3

100

P

5

6

100

7

S

S

P

2

1

S

4.

UD-vägglist monteras längs alla angränsande väggar och kring
eventuella pelare avstånd max c/c 400 mm och max 100 mm från
skarvarna.
Upphängningarna monteras i taket, i enlighet med schemat.
Bärprofilerna monteras i upphängningen och läggs ovanpå vägglisterna.
Tvärprofilerna läggs in i vägglisten och bärprofilerna sätts ihop med
ett korsbeslag.
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Nedhängt gipstak
NEDHÄNGDA TAK
Antal skivlager (4)

A: Avstånd mellan
upphängning (1)
mm

St.

B: Avstånd mellan
bärprofil (2)
mm

C: Avstånd mellan
monteringsprofiler (3)
mm

Egenvikt
Gips + underlag
Kg/m2

1

1200

1200

300

12,8

2

1200

900

450

23,4

3

1200

900

450

32,6

Tabell 1

Nedhängt tak av bärprofil och monteringsprofil.
B

Taket passar konstruktioner där det ställs krav på ljudisolering och
brandsäkerhet. Taket används både till nybyggnation och renovering.

A

1
6

2
3
4

5

1:
2:
3:
4:
5:

SKEP 70/UD 27
P 45 takprofil
S 25/85 sekundär takprofil
More Standard eller More Ceiling
Nedfästning

A:
B:
C:

Avstånd mellan stropp
Avstånd mellan P45
Avstånd mellan S25/85

C

MONTERING AV UNDERLAG
SKEP 70 monteras längs angränsande väggar samt kring pelare m.m.
SKEP 70 sätts fast med spikplugg, skruvar eller spik per 500 mm.

E
A

C

C

D

B

C

F

Bandstål minst 1,5 × 20 mm fästs från taket utifrån tabell 1.
P45 bärprofiler sätts fast i bandstålet med två skruvar, stål på stål, och
P45 sätts fast på SKEP 70 i den översta flänsen längs kanterna.
S 25/85 sekundära takprofiler sätts fast med två skruvar i varje P 45
bärprofil. P 45- och S25/85-profilerna kan fogas ihop med skruvförband. Överlappningen ska vara minst 200 mm.
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Skruv stål på stål
S 25/85 sekundär takprofil
More Standard/More Ceiling
P45-bärprofil
Upphängning minst 1,5 × 20 mm
SKEP 70
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Nedhängt gipstak
MONTERING AV MORE STANDARD GIPSSKIVOR

Skivorna hålls tätt mot underlaget. Använd eventuellt en skivlift. Börja
skruva i mitten och fortsätt ut mot kanterna.

300

200

Skivorna sätts upp med 1–3 mm mellanrum mellan varandra. Vid monteringen ska man uppmärksamma breddtoleransen (+0, -3 mm).

200

300

200

Skruvarna sätts 10 mm från de kartongklädda kanterna och 15 mm
från de skurna kanterna. Skruvarna försänks 0,5–1,0 mm utan att
skada ytkartongen. Detta uppnås bäst med hjälp av en skruvdragare
med djupkontroll.

300

Langsgående montering
Längsgående montering

300

300
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More Standard väggsystem
Moland erbjuder ett brett utbud av lätta innerväggar med stålprofiler och gipsskivor. More gipsskivor från vår spanska leverantör Pladur och CE
märkt enligt EN 520 och stålprofiler från vår svenska leverantör Europrofil och CE märkt enligt EN 14195.

VÄGGUPPBYGGNAD
EC+ 45/45/202 M45

FÖRKLARING
E
Z
D
C
70/70
202
M45

Enkelstomme
Saxad stomme
Dubbelstomme
Regeltyp
70 mm skenor/70 mm reglar
Antal gipsskivor på var sida av regeln.
Tjocklek på mineralull (45 mm).
C/C avstånd mellan reglar 450 mm

De vanligaste väggtyperna är beskrivna i typöversikterna. Utöver dessa väggtyper kan andra typer konstrueras, anpassade till de krav som gäller
i varje enskilt projekt. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar, beräkningar samt erfarenheter både inom och utom landet. I
samtliga fall gäller att gipsskivor som används uppfyller brand- och ljudmässiga krav enligt Europeiska normer.

ÄGGNYCKEL 1, BOSTÄDER
Användningsområden

Klass

Brand

Ljud

Lägenhetsskiljande vägg

C: R’w+C 50-3150 ≥ 53 dB

EI 60

53

Lägenhetsskiljande vägg, äldreboende

C: R’w ≥ 53 dB

EI 60

53

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum

C: R’w ≥ 45 dB

EI 60

48

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum

C: R’w ≥ 40 dB

EI 60

44

Lägenhetsskiljande vägg

C: R’w ≥ 50 dB

EI 60

52

Lägenhetsskiljande vägg

B: R’w+C 50-3150≥ 57 dB

EI 60 - 90

60

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum

B: R’w ≥ 50 dB

EI 60

52

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum

B: R’w ≥ 45 dB

EI 60

48

Vägg mellan trapphuskorridor och bostadsrum (extra störningskänsligt fall) B: R’w ≥ 55 dB

EI 90

55-60

Rumsskiljande vägg inom lägenhet med fler än två rum

B: R’w ≥ 40 dB

EI 30

44

Rumsskiljande vägg inom lägenhet

C och B: R’w ≥ 30 dB

EI 30

30

Väggnyckel är också tillgänglig för andra områden.
// Vårdlokaler
// Gymnasial och Högre
// Skolor, Förskola, Fritidshem
// Kontorlokaler
// Hotell, Restaurang.
För ytterligare information, kontakt Moland Byggvaror AB.
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More Standard
TABELL 1 – VÄGGAR MED STANDARDGIPSSKIVOR OCH REGELAVSTÅND PÅ 450 MM
Väggrupp

Konstruktion

E02

EC 45/45 200 M45

70

2500

2000

EI 30

35

EC+ 70/70 200 M45

95

3400

3

EI 30

35

EC 45/45 101 M45

70

2700

2400

EI 30

35

EC+ 70/70 101 M45

95

4300

3600

EI 30

40

EC+ 95/95 101 M45

120

5600

5000

EI 30

40

EC+ 120/120 101 M45

145

7000

6000

EI 30

40

EC 45/45 202 M45

95

3400

2700

EI 60

40

EC+ 70/70 202 M45

120

4600

4000

EI 60

44

EC+ 95/95 202 M45

145

6600

6100

EI 60

48

EC+ 120/120 202 M45

170

7000

6400

EI 60

48

EC+ 95/95 202 M95

145

6600

6100

EI 60

52

E22F

ZC 95/70 202 M95

145

3400

3000

EI 60

53

D22

DC+70/70 202 M140

200

3400

3000

EI 60

60

DC+ 95/95 202 M190

250

4600

3700

EI 60

60

DC+70/70 303 M140

225

3600

3200

EI 90

65

DC+ 95/95 303 M190

275

4800

3900

EI 90

65

ECSP+ 70/70 202 M45

120

4700

4100

EI 60

48

ECSP+ 95/95 202 M45

145

6800

6300

EI 60

48

ECSP+ 120/120 202 M45

170

8000

6700

EI 60

48

E11

E22

D33

D22R*

Väggtjocklek

Maxhöjd s45

Maxhöjd s60

Brand

Ljud R’w

ärdena tas direkt från Europrofils hemsida.

*SP - Ljudprofil
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*SP - Ljudprofil

MOLAND MORE GIPS MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2017 | 27

28

Moland Byggvaror AB
Box 201
SE-311 23 Falkenberg
T +46 340 313 00
E-post info@molandbyggvaror.se
www.molandbyggvaror.se

