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Väggar bestående av ett skikt stenmaterial med tilläggsskikt

Skydds-
klass

Väggskikt mot angrepp-
sida minsta tjocklek i mm

Tilläggsskikt mot lokalens insida 1 x 12,5 mm Gyproc Normal +  
plåt enl nedan minsta tjocklek i mm

1 Betong 60 0,6

Sten 60 0,6

Lättbetong 100 0,8

2 Betong 60 0,8

Sten 120 0,8

Lättbetong 150 1,2

3 Betong 60 1,0

Sten 200 1,2

Lättbetong 250 1,5

Flerskiktsvägg Skyddsklass

2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor

2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor

plåt-
tjocklek 
= a

1 2 3
a = 0,8 a = 1,0 a = 2,0

3.2.11 Gyproc Inbrottsskydd

Flerskiktsväggar (regelkonstruktion) där inget 
skikt består av stenmaterial

Regelvägg med enskiktsbeklädnad av t.ex enbart plåt, 

träpanel eller plast är som regel inte godtagbart utan 

måste bedömas från fall till fall.

Stålplåt ska i första hand monteras så att skyddet kom-

mer ”långt” från angriparen (ej på angreppssidan).

 För mellanliggande plåt gäller att inre lag gipsskivor 

fästs mot stålregelstomme med skruv Gyproc QS 25 

Quick, c 600 mm. Används stomme av Gyproc Durono-

mic, vilket rekommenderas, då ska skruv Gyproc QSB 25 

Quick användas. Skarvarna förskjuts i förhållande till 

yttre laget gipsskivor. 

 Plåten fästs kant i kant över regel mot gipsskivorna 

med dubbelhäftande tejp alt skruv Gyproc QPB 25 Quick 

och plåtskarvarna punktsvetsas c 100 mm. Yttre gips-

skivan monteras med skarv över regel och skruvas med 

skruv Gyproc QSBR 38 Quick igenom yttre gipsskivan, 

stålplåten, inre gipsskivan och in i reglarna. Skruvavstånd 

c 100 mm i vardera kant och c 300 mm i mittregel alt 

tvärprofiler. Skarvspackling med remsa rekommende-

ras. 

 Alt kan plåten monteras direkt mot regelstommen, 

men då krävs en regelstomme av Gyproc Duronomic, och 

plåtskarven placeras i fält mellan reglarna. Plåten skarvas 

med 50 mm överlapp och skruvas samman c 100 mm 

med skruv Gyproc QPB 13 Quick. Plåten fästs i regelstom-

men med skruv Gyproc QPB 13 Quick c 200 mm. Inre lag 

gipsskivor skruvas i plåten med skruv Gyproc QSB 25 

Quick, c 600 mm och andra lag monteras med förskjutna 

skarvar och skruvas i plåten med Gyproc QSB 41 Quick, 

c 200 mm i skivkanter och c 300 mm i skivans mitt.
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3.2.16 Gyproc Böjda väggar

Böjning av torr gipsskiva

6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan enkelt böjas i ra-

dier ner till 1500–1200 mm direkt mot regelverket. 12,5 

och 15,4 mm Gyproc Gipsskivor kräver betydligt större 

radier och kan böjas i radier ner till 6000 mm.

Böjning av fuktad gipsskiva

Fuktad 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan böjas över 

en mall och metoden används vid radier under 1200 mm. 

Skivan kan böjas i radier ner till 900–600 mm.

Fuktning och väntetider

Väntetiden efter fuktning av skivan är avhängig av hur 

torra skivorna är och med vilken radie de ska böjas. Ju 

mindre radie desto längre väntetid. Väntetiden kan för-

kortas genom att tillsätta lite vanligt diskmedel i vattnet. 

Gipsskivor som ska böjas över en mall med en radie på 

ca 600 mm har en väntetid på 0,5 timme.

 Gipsskivorna ska bara fuktas på den tryckta sidan, 

det vill säga på den sida som blir konkavt böjd – med 

andra ord insidan. Lämplig mängd vatten är 0,5 liter 

vatten per kvadratmeter. Kartongen på den sträckta 

sidan måste hållas torr så att den inte spricker under 

böjningen.

Torrböjda gipsskivor generellt

Vid så kallad torrböjning är skivan mer eller mindre lätt 

att böja, beroende på hur fuktig eller torr skivan är. Med 

andra ord kan gipsskivans kärna innehålla en viss fuktig-

het. Denna förhöjs lättast genom att lagra gipsskivorna 

i en lokal med hög relativ luftfuktighet.

 Observera att gipsskivan är svår att böja i avslutande 

regelfack. Därför bör skivan avslutas ett fack ut på rak 

anslutande vägg. Vid relativt höga krav på jämnhet och 

där avslutning enligt ovan inte är möjlig är därför våt-

böjning över mall att rekommendera. Med längsböjning 

kan problemet undvikas om skivan är tillräckligt lång för 

att undvika skivskarv i den böjda delen.

Båglängd

Båglängden beräknas med hjälp av följande formel:

Båglängden = 2 · π · r · v
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r = radie

v = böjningens vinkel

Båglängd

Längd

Radie
Vinkel


