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Skillevæg på træ eller stål

Sådan skruer du gipspladerne fast

Før du går igang med at forvandle den store stue til eks. dag-
ligstue og alrum, soveværelse til to børneværelser, eller hvad
du ellers måtte have i tankerne, er det vigtigt at tænke hele
projektet godt igennem.

Når du har gjort dig klart, hvilke krav du stiller til din skillevæg
med hensyn til lydisolering, brandisolering og styrke, skal skil-
levæggens højde og længde opmåles.

En skillevægs konstruktion
En skillevæg består af et skelet, pladebeklædning samt even-
tuel isolering og fugning mod tilstødende konstruktioner.

Skelettet kan udføres i enten træ eller stål. Vælger du træ,
afhænger den færdige vægs styrke af den valgte lægtebred-
de. Rammen kan fastgøres til eksisterende gulv, væg og loft
med enten søm eller skruer.

Pladebeklædningen kan udføres med flere forskellige typer
gipsplader. I denne vejledning omtales følgende pladetyper:
Gyproc Normal Ergo (GNE 13) bredde 90 cm
Gyproc Normal (GN 13) bredde 120 cm
Gyproc ROBUST Ergo (GRE 13) bredde 90 cm
Gyproc ROBUST (GR 13) bredde 120 cm 
(Gyproc ROBUST er ekstra stærk)

Ergo-pladen er specielt nem at håndtere, hvorfor den
anvendes som standard i vejledningen.

Jo bredere lægte og jo flere lag gipsplader des stærkere væg.
En god solid skillevæg har altid to lag gips på hver side. Det
giver den bedste lydisolering og gør det ekstra let at fæstne
tunge ting på væggen.

Skelet af træ
A Gulvlægte
B Væglægte
C Loftlægte
D Stolpelægte

Skelet af stål
A Gulvskinne
B Væglægte
C Loftskinne
D Stolpelægte

Terminologi for skelet

A

B

C

D

*)

*)

*) Halv pladebredde

Vægtype
Lægte- Antal

Fugning
Mineral- Lyd- Brand-

Styrke
bredde gipspladelag uld isolering isolering

”Den enkle” 4,5 cm 1+1 Normal — — • •• •

”Den almindelige” 7,0 cm 1+1 Normal Anbefales Anbefales •• •• •

”Den ekstra stærke” 7,0 cm 1+1 ROBUST Anbefales Anbefales •• •• ••

”Den ekstra lydtætte” 7,0 cm 2+2 Normal Anbefales Anbefales ••• ••• ••

”Supervæggen” 7,0 cm 2+2 ROBUST Anbefales Anbefales ••• ••• •••

Alle vægtyper opfylder myndighedernes krav til skillevægge i private boliger.
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Gips på trælægter   

Mål afstanden mellem gulv-
og loftlægterne. Sav stolpe-

lægterne til så de er ca. 1 mm
længere end den målte afstand.
Hermed sidder de godt i spænd
mellem gulv- og loftlægter.

Når stolpelægterne er
klemt på plads med den

rigtige centerafstand, skal disse
skråsømmes eller skrues fast på
begge sider af stolpelægterne.
Brug en fod som støtte, når du
sømmer. Start forneden og
afslut foroven.

Fastgør væglægterne med
en/et enkelt skrue/søm.

Brug vaterpas så du er sikker på,
at lægten står helt lodret, inden
den fastgøres helt. Herefter søm-
mes/skrues loftlægten fast (i
spænd mellem væglægterne).

Søm eller skru gulvlægten
fast. Det er vigtigt, at søm-

mene/skruerne er et godt stykke
længere end lægtetykkelsen, så
de får godt fat.

Centerafstanden mellem
stolpelægterne er en halv

pladebredde, dvs. 45 cm når du
bruger Gyproc Ergo plader, som er
90 cm brede.
Ved normale plader, der er 120 cm
brede, skal centerafstanden tilsva-
rende være 60 cm.

Start med at montere gips-
pladerne på den ene side

af skelettet. Tilpas pladerne, så-
ledes at de højest er 10-15 mm
kortere end rumhøjden. Inden
den anden side monteres, skal
evt. mineraluld og installationer
placeres.

1 2 3 4

5 6

OBS!
Mål helt inde fra
væggen ved start.

Materialer
· Gyproc gipsplader, GNE 13, GN 13, GRE 13 eller GR 13 
· Trælægter (evt. 45 x 45 mm)
· Skruer til gips på træ, Gyproc QUICK T 29 (1. pladelag)
· Skruer til gips på træ, Gyproc QUICK T 41 (2. pladelag) 
· Søm (evt. 100 mm)

Værktøj
· Skruemaskine med skruebit, Philipskærv nr. 2
· Hammer
· Vaterpas
· Tommestok eller målebånd
· Hobbykniv
· Sav

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Få yderligere inspiration på vore udstillinger 
i Byggecentrum i Ballerup og Middelfart.
Se åbningstider m.m. på www.byggecentrum.dk eller
www.gyproc.dk

Byggecentrum Ballerup
Lautrupvang 1B
2750 Ballerup

Byggecentrum Middelfart 
Hindsgavl Allé 2A
6500 Middelfart



5

Puds kanten jævn med et
stykke sandpapir.

Den afkortede kant fases på ud-
vendig side med hobbykniven.

Knæk pladen bagover, hvor
snittet er lavet. Tag en bord-

plade til hjælp, det gør arbejdet
nemmere. Skær nu igennem bag-
sidekartonen.

Stållægterne klippes til med
en pladesaks. Begynd med

at klippe i de to sider, buk lægten
og klip selve bunden over.
Stolpelægterne tilpasses, så de
højst er 15 mm kortere end rum-
højden.

Skinner fastgøres til gulv,
væg og loft med en skrue-

afstand på 40 cm. (Ønsker du en
ekstra god lydisolering, anvendes
skinner med pålimet Polyethen
f.eks. SKP-skinner).

Oprids skillevæggens pla-
cering på gulv, loft og

vægge. Husk at bruge vaterpas,
og vær nøjagtig med opmåling.
(Brug evt. kridtsnor).

Konstruktion med 2 lag
gipsplader. Monteres som

vist på billede 8. 
Andet lag monteres med plade-
samlingerne midt på lægterne.
Benyt skruer beregnet til to lag
gipsplader på stållægter.

Eventuel mineraluld
monteres efter mon-

tage af gipsplader på den ene
side af skillevæggen, hvorefter
der sluttes af med gipsplader på
samme måde som på den første
side.

Konstruktion med 1 lag
gipsplader:

Gipspladerne monteres med
samlingerne midt på lægterne.
Benyt skruer til 1 lag gipsplader
på stållægter med en afstand på
20 cm.

Centerafstanden mellem
stolpelægterne er en halv

pladebredde, dvs. 45 cm når du
bruger Gyproc Ergo plader, som er
90 cm brede.
Ved normale plader, der er 120
cm brede, skal centerafstanden til-
svarende være 60 cm.

1 2 3

6 7

4

8

109

Tilskæring af gipsplader.
Brug en stållineal og skær

med hobbykniven, så den kun lige
netop går gennem kartonen.
Tilpas pladerne så de højest er 10-
15 mm kortere end rumhøjden.
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Materialer
· Gyproc stålskinner SK 70, Gyproc lydskinner SKP 70 
· Gyproc lægter, ER 70
· Gyproc gipsplader, GNE 13, GN 13 eller GR 13
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 25 (1. pladelag)
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 38 (2. pladelag)
· Evt. mineraluld (30-45 mm)

Værktøj
· Skruemaskine med skruebit, Philipskærv nr. 2
· Vaterpas
· Tommestok, målebånd, stållineal
· Kridtsnor
· Pladesaks eller nedstryger
· Slibeklods og groft sandpapir
· Hobbykniv

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Gips på stållægter
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Glatte, hvide lofter

Nu placeres 50 mm isole-
ring over sekundærprofiler-

ne – mellem primærprofilerne og
væglægterne. Ved varmeisolering
kan der, hvis der er plads, anbring-
es endnu et lag forskudt i forhold
til det første lag.
Fortsæt herefter som ovenfor.

Sekundærprofiler er 25 mm
høje. 

Sekundærprofilerne skrues fast
under primærprofilerne med en
indbyrdes afstand på 40 cm. Ved
væggen ligger sekundærprofilerne
ind på vægskinnens nederste
flange.

Montér nu 45 mm brede pri-
mærprofiler på højkant med

en centerafstand på 120 cm.
Profilen skal skrues fast til væg-
skinnens øverste flange.
Primærprofilen skal fastgøres i lof-
tet med 120 cm mellemrum. Brug
hulbånd til nedstropningen.

En bred stålskinne på 70
mm skrues fast på væggen

hele vejen rundt. God lydisolering
kræver, at afstanden fra det eksis-
terende loft til det nye gipsloft er
min. 10 cm. Lægtens top skal der-
for monteres med en afstand på
min. 3 cm til det eksisterende loft.

1 2 3 4

Spartling af kanter. 
1) Første lag spartelmasse

lægges på. 2) Sparteltape stryges
fast i den våde spartelmasse. Når
spartelmassen er tør, slibes der let
efter – tapen må ikke rives op. 
3) Det sidste lag spartelmasse
påføres med bredspartel, og når
dette er tørt, slibes der efter.

Skal der monteres 2 lag gips-
plader under hinanden,

monteres også andet lag på tværs
af forskallingen, men forskudt i for-
hold til første lag gipsplader. 
To lag gips giver en meget stabil
loftflade.

Man skal altid forskyde
kortkantsamlingerne i

forhold til hinanden. Kortkant-
samlingerne skal altid fastgøres på
forskallingen og skal være affase-
de.

Ved montering af et gipsloft
er det en fordel at være to

om arbejdet. Pladerne monteres på
tværs af forskalling. Som en ekstra
hjælp kan man lave et “T” af en
lægte og et bræt (lav “T’et“ ca. 2
cm længere end rumhøjden).
Begynd med at skrue fra midten af
pladerne og udad mod kanterne.

1 2 3 4

Husk også at spartle skrue-
huller og overgang mellem

væg og loft.
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Nedsænket loft 

Materialer
· Træforskalling (evt. 28 x 70 mm høvlet) 
· Skruer til gips på træ, Gyproc QUICK T 29, T 41 
eller
· Gyproc stålskinner, SK 70 
· Gyproc primærprofil, P 45
· Gyproc sekundærprofil, S 25/85 
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 25, S 38
· Hulbånd til nedstropning

· Gyproc gipsplader, GNE 13 eller GN 13
· Evt. isolering (50 mm)
· Spartelmaterialer/-værktøj (se side 15)

Værktøj
· Skruemaskine med skruebit, Philipskærv nr. 2
· Vaterpas, tommestok og stållineal 
· Pladesaks eller nedstryger

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Fast loft 
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Woodroc loftpaneler

Ved færdigmontering
benyttes dorn. Derved

undgår man at beskadige
panelet.

5 Fortsæt monteringen. Stik
monteringspindene på

panelets bagside op over det 
tidligere monterede panel. Søm
derefter panelet fast.

6

Materialer
· Forskallingsbrædder
· Woodroc loftpaneler
· Kantlister/skyggelister
· Søm (ligger i Woodroc pakken)

Værktøj
· Hammer
· Målebånd/tommestok
· Fukssvans
· Hobbykniv
· Dorn
· evt. stiksav eller bor til eludtag m.v.

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Tilpasning på tværs foreta-
ges med en Gyproc kniv –

og ved tilpasning på langs
benyttes en fintandet sav.

Huller til el-udtag er
nemme at lave med et

almindeligt bor eller en stiksav.

Kontroller underlaget. Er
det ikke muligt at sømme

direkte på det gamle loft, monte-
res trælægter for hver 30 cm i pla-
dernes længderetning.

Listerne sømmes for. Hæft
sømmene i monteringspin-

dene inden panelet sættes op.

1 2

3 4

Brandsikre og vedligeholdesfrie lofter

H
vi

d

St
ru

kt
u

r 
H

vi
d

I modsætning til profilbræd-
der og loftpaneler i træ er
Woodroc godkendt som et
brandklasse 1 produkt. Du
kan derfor lovligt montere
Woodroc i lejligheder.

Woodroc loftpaneler er
beklædt med en færdig-
behandlet overflade, der ikke
falmer, og er derfor 100%
vedligeholdelsesfrie.

Woodroc fås i hvid og med
træstruktur i farve Struktur
Hvid.
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Der er mange penge at spare ved efterisolering. Især nu, hvor
vægten af grønne afgifter øges. Efterisolering er en investe-
ring, der hurtigt kan tjene sig hjem. Husk altid at rådføre dig
med mineraluldsfabrikanternes anvisninger, før du begynder.

På oversigtstegningen kan du se, hvorledes du skruer gipspla-
der fast til lægterne. Bygger du med to lag gipsplader, kan du
nøjes med at fastgøre det inderste lag gipsplader pr. 60 cm. 

Ved at isolere husets kolde ydervægge indefra med Gyproc
gipsplader og mineraluld vil du ikke alene spare penge på var-
meregningen, du vil samtidig slippe for “den kolde luftstrøm”
langs væggene, og rummene vil føles meget lunere.

Undersøg væggen 
Indvendig efterisolering betyder, at væggen udvendig bliver
mere kold. Jo tykkere isolering des mere kold bliver væggen
udvendig, og derfor må denne form for efterisolering kun
udføres på en sund væg, der ikke suger fugt.

Skinnebredde på 4,5 cm.

Fugning med elastisk
fugemasse langs væg 
og loft giver en ekstra god
lydisolering.

Skinnebredde på 7,0 cm an-
befales ved isoleringstykkelse
på 75 mm og derover.

Isoleringstykkelse 10 cm.

Isoleringstykkelse 7,5 cm.

Isoleringstykkelse 5 cm.

Efterisolering sparer penge

I modsat fald er der risiko for frostsprængninger, og i værste
fald “smuldrer” væggen. Undersøg derfor væggens tilstand
grundigt, inden du begynder. Er du i tvivl om væggens til-
stand, bør du maksimum efterisolere med 50 mm mineraluld.
Er væggen indvendig malet med damptæt maling eller påført
en tæt beklædning som f.eks. vinyltapet, skal væggen kradses
op før du efterisolerer. Brug en stålbørste eller et bræt med
søm i til dette formål. 

Du behøver ikke byggemyndighedernes tilladelse for at gå
igang med indvendig isolering, men det er en god idé at
underrette forsikringsselskabet, før du begynder.

Uanset om du bruger stål- eller trælægter, er fremgangsmå-
den den samme. På billederne ser du, hvordan du skal gøre
med udgangspunkt i et skelet lavet af stållægter.
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Udfyld fugerne mellem gip-
spladerne og vægge, gulv

og loft med elastisk fugemasse.
Dette giver en ekstra god lydisole-
ring. Herefter kan et evt. andet lag
gipsplader monteres. Husk at lage-
ne skal forskydes i forhold til hin-
anden.

Gipspladerne monteres på
lægterne, så der bliver en 5-

10 mm bred sprække mod
vægge, loft og gulv. Du tilpasser
gipspladerne med en hobbykniv
som tidligere beskrevet.

Montér nu dampspærren.
Ved ét lag gips skal damp-

spærren sidde uden på isolering-
en. Ved to lag gipsplader kan den
placeres mellem 1. og 2. lag. Husk
overlapning med 20 cm.

Mineralulden placeres
mellem væggen og stålske-

lettet. Hulrummet skal fyldes helt
ud. Brug arbejdshandsker.

Skinnerne skrues fast på
gulv, loft og afsluttende

væg. Stolpelægter monteres med
mellemrum på 45 cm (centeraf-
stand), når der bruges 90 cm
brede ERGO-plader.

Fremgangsmåden ved
brug af trælægter er den

samme som vist med stållægter.
(Se på side 4 hvordan du arbejder
med træ).

1 2 3 4

5 6

Alternativ - Gyproc Varmvæg
Gyproc Varmvæg er til indvendig efterisolering af kolde, men
ellers sunde ydervægge. Med Gyproc Varmvæg opnår du på én
arbejdsgang effektiv isolering, dampspærre og flotte, plane gips-
vægge.

Varmvægselementerne sammenbygges med isoleringslægter, der
er 50 mm brede og udført i samme isoleringsmateriale som ele-
menterne.

Se mere på www.gyproc.dk

Materialer
· Gyproc stålskinner, SK 70 
· Gyproc stållægter, ER 70
· Gyproc gipsplader, GNE 13 eller GN 13
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 25 (1. pladelag)
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 38 (2. pladelag)
· Dampspærre (0,2 mm plastfolie)
· Akustisk fugemasse
· Evt. mineraluld (f.eks. 45 mm)

Værktøj
· Skruemaskine med skruebit, Philipskærv nr. 2
· Vaterpas
· Tommestok eller målebånd
· Pladesaks eller nedstryger
· Slibeklods og groft sandpapir
· Fugepistol

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.
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Udnyttelse af tagetagen

Begynd med at isolere 
gavlene. Følg anvisningerne

fra mineraluldsleverandøren. Før
du begynder at isolere, skal elektri-
keren trække kabler m.v.

Spærrene må ofte påføres
en lægte, så der opnås

plads til den ønskede isolerings-
tykkelse. Skal der påføres mere
end 70 mm, bør der – som vist på
billedet – først opsættes afstands-
klodser.

I stedet for trælægter kan
du også benytte stållægter

til at bære den nye beklædning.
Du kan f.eks. bruge Gyproc’s
sekundærprofil S 25/85.

Næste trin er montering af
forskallingsbrædder.

Passende dimensioner er 28x70
mm høvlede brædder. Montér
brædderne i vinklen samt ved gul-
vet. De øvrige brædder skruer du
derefter fast med en centerafstand
på 45 cm.

Vær omhyggelig med at for-
segle med tape ved gen-

nemføring af f.eks. el-installationer
eller omkring bjælker.

Dampspærren er vigtig, for
at undgå fugtophobning og

senere skader i konstruktionen.
Benyt en bred dampspærre og
montér så lange baner som muligt.
Lav en overlapning på min. 20 cm.

Isoleringen monteres i føl-
gende rækkefølge:

Skunkstolpe, skråvæg og loft. Vær
præcis med tilpasningen. Husk at
isolere gulvet i skunken.

Det er hensigtsmæssigt alle-
rede nu at sætte damp-

spærren op og beklæde gavlen
med gipsplader. Lægteafstand
45 cm ved 90 cm Ergo-plader.

1 2

3 4 5 6

7 8 Montér gipspladerne i
loftet. En lægte og et

bræt kan tages til hjælp, når du
skal spænde gipspladen fast mod
loftet. Skru fra midten og ud mod
kanterne.

10Et plant underlag opnår du
ved at ”afveje” brædderne,

f.eks. således: Læg en retskinne
eller et lige bræt vinkelret på
brædderne. 
Justér ved at løfte brædderne lidt
og understøtte dem med en træfi-
berskive eller lign.
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Udnyt tagetagen
Inddragelse af uudnyttet tagetage kræver en byggetilladelse,
før man går igang.

Det er også en god idé at rekvirere bygningsreglementet 
(kan købes hos Byggecentrum på tlf. 70 12 06 00 eller via
hjemmesiden www.byggecentrum.dk). I bygningsreglementet
finder du de præcise krav til rumhøjder m.v.
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Til slut monteres gips-
pladerne ved skunken.

Pres gipspladen op mod skråvæg-
gen, mens den skrues fast.

Nu monteres gipsplader-
ne på skråvæggen.

Gipspladerne kan monteres på
tværs eller langs.

11 12 Nu er væggen klar til
efterbehandling. Se prin-

cipperne om spartling på side 15.

14Udtagning til el-dåser
foretages let ved hjælp

af et hulbor eller hulsav. Fas bag-
kanten på gipspladen i hullet med
sandpapir, det letter monteringen
af el-dåsen. Husk at el-installationer
kun må udføres af en autoriseret
el-installatør.

13

Materialer
· Gyproc gipsplader, GNE 13 eller GN 13
· Træforskalling (28 x 70 mm høvlet) eller
Gyproc sekundærprofil, S 25/85 

· Dampspærre (0,2 mm plastfolie)
· Isoleringstape 
· Skruer til gips på træ, Gyproc QUICK T 29
· Skruer til gips på stål, Gyproc QUICK S 25
· Evt. isolering 
· Træfiberskiver (evt. Mosonite 3 mm)

Værktøj
· Skruemaskine med skruebit, Philipskærv nr. 2
· Vaterpas, tommestok og stållineal 
· Pladesaks eller nedstryger
· Hulbor eller elsav til eldåser
· Retskinne
· Sandpapir

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.
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Vådrum 
Vådrumsvægge med gips
Væggene i vådrum skal udføres efter nøje specifikationer og
være beskyttede mod fugtindtrængning, inden fliserne
opsættes.

Fordele ved Gyproc’s vådrumsvægge:
• Let bearbejdning
• Hurtig montering
• Fleksibel opbygning
• Hurtig ibrugtagning

Ved et vådrum forstås et rum, hvor der er et afløb i gulvet.
Eks. toilet, bad, bryggers eller håndvask med påmonteret
telefonbruser. Bemærk at gulvet samt 10 cm op ad væggen
altid er våd zone.

Der er to typer zoneinddeling af vægge, bestemt efter gra-
den af vådbelastning. Man skelner mellem våd zone og fug-
tig zone.

Materialerne
I våd zone er det et krav, at der anvendes MK godkendte
vådtætningssystemer. 

Gipspladerne skal være Gyproc’s Vådrumsplader GRIE 13.
Gyproc Vådrumsplade er en robust gipsplade med imprægne-
ret kerne. Bredden af pladen er 90 cm hvilket giver enklere
håndtering og montage.

A

A

Vandbelastet område

Våd zone

Fugtig zone

 A = min. o,5 m

Vandbelastet område

Våd zone

Fugtig zone
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Generel opbygning i både våd og 
fugtig zone
Til opbygning af væggen anvendes min. 2 lag Gyproc
Vådrumsplader ERGOnomic (GRIE 13). De to lag skal for-
skydes i forhold til hinanden.

Til opbygning af stålskelettet anvendes Gyproc’s galvaniserede
stålprofiler. Skinner og lægter skal være min. 70 mm brede og
lægterne skal monteres med maks. c/c afstand på 450 mm.

Montageplader for sanitetsgenstande og evt. stativer skal
indbygges inden væggen beklædes.

Denne opbygning danner et hårdt og stabilt underlag for de
efterfølgende vådtætningssystemer.

Gipspladen opsættes lodret med forskudte samlinger.
Pladerne skrues til stållægter og hjørneprofiler således at
bevægelse hindres. 

Skrueafstand i yderste pladelag
· cc 200 langs kanter
· cc 300 langs midten

Skrueafstand til pladekant
· 10 mm fra kartonbeklædte kanter
· 15 mm fra skårne kanter
Det (de) inderste pladelag monteres med ca. 5 skruer pr. m2.

Der udskæres huller i gipspladerne til rørgennemføringer og
montagebolte, hvis placering nøje indmåles. Alle rørgennem-
føringer og montagebolte skal være forsynet med en tæt-
ningskrave, som monteres mod gipspladebeklædningen
inden påføring af  den vandtætte membran.

Første 
lag

Lægteafstand cc 450

Andet 
lag

Materialer
· Gyproc Vådrumsplade GRIE 13
· Gyproc Lægter, ER 70
· Gyproc Lydskinner, SKP 70
· Skruer, Gyproc QUICK SR 25 (1. pladelag)
· Skruer, Gyproc QUICK SXR 41 (2. pladelag)
· Skruer, Gyproc QUICK SR 51 (til eventuelt 3. lag)
· MK godkendt vådrumstætningssystem (grunder/vådrums-
membran fliseklæb)

Værktøj
· Pladesaks
· Skruemaskine
· Hobbykniv/sav
· Målebånd/tommestok/vaterpas
· Værktøj til opsætning af vådrumstætning

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Vandtætning
I vådzonen  skal vådrumsfladerne forsynes med en vandtæt
membran. 
Vi anbefaler at søge om råd hos eksperter indenfor vandtæt-
ning – eksempelvis Mira (www.mira-byggeprodukter.dk) eller
Alfix (www.alfix.dk).
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Er du plaget af støj?

• Anvend min. 70 mm brede stållægter. Lægten skal have 
min. 10 mm afstand til den eksisterende væg.

• Udfyld hulrummet med min. 3/4 mineraluld uden at presse 
det op mod den gamle væg.

• Der skal monteres 2 lag gipsplader med forskudte samlinger på
stållægterne. Skru første lag gipsplader på, således at der er max.
10 mm luft til gulv, væg og loft.

• Fugen ved 1. lag gipsplader skal fyldes med akrylfugemasse inden 
2. lag monteres.

• Dampspærre bruges kun, hvis den gamle væg har en kold 
udvendig side. Dampspærren monteres uden på det første lag 
gipsplader. Brug min. plastfolie på 0,15 mm. Der skal være 
20 cm overlæg mellem banerne, som skal tapes.

Der skelnes mellem to metoder til dæmpning af støj - lydisole-
ring og lydregulering:

Lydisolering
Man forhindrer lyden i at forplante sig fra et sted til et andet
ved at indskyde lydisolerende konstruktioner som eksempelvis
et nedhængt loft eller en forsatsvæg.

Lydregulering
Her regulerer man rumklangen (efterklangstiden) i selve rum-
met ved beklædning med lydabsorberende materiale, f.eks. et
tæppe på gulvet eller Gyptone akustiklofter.

Gyproc gipsplader er et godt valg som beklædningsmateriale,
når man lydisolerer, fordi gips er et tungt og lyddødt materia-
le. Derudover bidrager gipsplader til en god brandsikring.

Ved lydisolering af “kolde bygningsdele” kan der også spares
penge på varmeregningen. Lydisolering kan derfor være en
investering, der hurtigt tjenes hjem.

Lydisolering

Nedhængt loft
Et nedhængt loft fungerer som en ekstra lydisolerende kon-
struktion under det eksisterende loft. 
Det nedhængte loft er specielt velegnet til at lydisolere for
trinstøj fra overboen, varmeisolere mod et uisoleret tagrum
eller skjule installationer under loftet. 

Princip for montering er forklaret på side 6.

Forsatsvæg
En forsatsvæg er en ekstra, indvendig væg uden fysisk kon-
takt med den eksisterende væg. I hulrummet mellem den
gamle væg og forsatsvæggen skal der anbringes mineraluld
svarende til minimum 3/4 af hulrummets bredde. 

Man får ubetinget den bedste lydisolering ved et hulrum på
mindst 10 cm eller mere. Det er vigtigt, at man ikke presser
mineralulden op mod den eksisterende væg. 

En/et eksisterende skillevæg/lejlighedsskel kan lydisoleres ved
at opføre en forsatsvæg på den ene side af væggen. 

Princip for montering er forklaret på side 8-9.

Nedhængt loft 

Forsatsvæg
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Indadgående hjørner. 
Læg spartelmasse på

begge sider af hjørnet, herefter
foldes sparteltapen langs cen-
terlinie og stryges fast i den våde
spartelmasse.

5

Ophæng i gipsplader
I langt de fleste tilfælde kan ophæng fastgøres direkte i gips-
pladerne. Skabe og reolsystemer fra gulv til loft kan hænges
op på gipsplader, uden at dette giver problemer med væg-
gens stabilitet eller fastgørelsen.

Ved tunge ting eller genstande, som bliver udsat for dynamisk
belastning (bordplader, håndvaske, toiletter og lignende), er
det nødvendigt at anvende forstærkninger, som indbygges i
gipspladekonstruktionen.

Beslag eller plugs
Der findes flere forskellige og udmærkede beslag og plugs,
som kan bruges til ophæng i gipsplader.

Yderligere vejledning kan fås hos dit lokale byggemarked.

Efter finpudsning er over-
fladen klar til færdig-

gørelse. Du kan male direkte på
pladerne, men det anbefales at
grunde først. 
Ønsker du at tapetsere, bør du
først grunde med en forank-
ringsgrunder (fortyndet med
min. 1/10 del vand).

6

Plugs
Tungere ting hænges op ved
hjælp af plugs beregnet til
gipsplader. 

Ved brug af plugs er det vig-
tigt at vælge den type, der
passer til det antal pladelag,
den skal fastgøres i, ligesom
det er vigtigt, at der bruges
præcis den størrelse bor, som
passer til de pågældende
plugs.

Ophæng med ekspanderende
plug.

Materialer
· Hjørnespartelprofil, HS 29
· Gyproc Gipsspartelpulver, G 70
· Gyproc Spartelstrimmel, G 93 (bredde 50 mm)
· Maling
· Forankringsgrunder til maling eller tapet
· Tapet

Værktøj
· Spartel (bred og smal)
· Slibeklods
· Sandpapir (groft og fin)
· Pensler, malerrulle, tape, afdækning

Materialer og værktøj køber du i dit lokale byggemarked.

Spartling og efterbehandling

Nu stryges tapen fast i den
våde spartelmasse med

spartelen, og overflødig spartel-
masse fjernes. Bagefter spartles
der over alle skruehoveder.

Udadgående hjørner. 
Der spartles over hjørne-

profilet 2 til 3 gange. Spartel fra
hver side af hjørnet med anlæg
mod hjørneprofilets ryg.

Fyld spartelmasse i samling-
en mellem gipspladerne.

Sørg også for at spartelmassen
kommer ind imellem pladerne og i
skruehullerne.

Når spartelmassen er tør,
slibes den jævn, og der

påsmøres endnu et lag spartel-
masse for at gøre fugen helt
jævn. Brug en bred spartel. Husk
også at spartle alle skruehoveder
2-3 gange.

1 2 3 4



45
KG

Enkel montage

Stor ophængsstyrke

Et miljørigtigt
materiale

Brandhæmmende

Lydisolerende Revner og 
sprækker ikke

Fordele og egenskaber ved Gyproc gipsplader:

A BPB group company

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

Indeklima Mærkning
Gyproc er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning.
Gyproc gipsprodukter er afprøvede og certificerede i
henhold til standarden.

ISO 9001
Gyproc A/S har et kvalitetssystem, som er certificeret af
BVQI Danmark A/S i henhold til kravene i ISO 9001
standarden.

A BPB group company


