
Monteringsanvisning
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Gyproc Curve System med  
Glasroc GFM 6 Multiboard

Glasroc GFM 6 Multiboard består av en impregnerad och glasfiberarmerad 
gipskärna och glasfibermattor inbäddade i ytan. Kärnan innehåller dess-
utom en mindre mängd cellulosafibrer. Skivan är endast 6,5 mm vilket gör 
den böjbar både konkavt och konvext. Skivan har raka lång- och kortkanter. 
GFM Multiboard torrböjs på plats och kan inte våtböjas då den inte har en 
yta av kartong som andra vanliga gipsskivor.

Gyproc SKB 70/70 Formbar skena passar till Gyproc XR 70 och Gyproc ER 
70 reglar. Skenan har förborrade hål för lättare montering på golv och i tak.

Flänsarna är 70 mm höga och godstjockleken är 0,80 mm stål.

Med korrekt utfört montage och med korrekta metoder är det möjligt att 
tillverka böjda väggar och tak med Gyproc gipsskivor. Gyproc Curve system 
är utvecklat för detta och gör det möjligt att bygga kreativa böjda konstruk-
tioner ner till en radie på 600 mm. Denna monteringsanvisning innehåller 
information om hur skivan ska böjas och beskriver dessutom vilka krav som 
ställs på underlaget och vad man ska vara särskilt uppmärksam på i sam-
band med montage av böjda konstruktioner.

Montering
 Med Glasroc GFM Multiboard kan man bygga böjda väggar och tak ner till en 
radie på 600 mm på plats.

 1  Före montering rengörs alla ytor på golv och i tak där stålstommen 
ska monteras. Använd eventuellt en skiva som mall för att märka upp 
böjningen. Gyproc SKB 70/70 Formbar skena monteras på golv och i tak 
längs den uppmarkerade böjningen.

2  Skenorna fästs till underlaget med passande infästning på max 400 mm. 

3  Reglar placeras mellan golv- och takskenor. Avståndet mellan reglarna 
ska vara 300 mm. Reglarna fästs i skenan i toppen och botten med 1 st 
QP 14 skruv i vardera flänsen.

4  Placera en regel i den punkt där radien börjar och slutar. Den första och 
sista regeln ska vara rät.

5  Glasroc GFM 6 Multiboard böjs horisontellt. Vid beklädnad av den utvän-
diga böjen fästs skivan i den ena kortkanten med Gyproc QS 25, med ett 
avstånd på 200 mm. Därefter böjs skivan gradvis efter regelstommen. 
Skivan skruvas fast stegvis mot regelstommen. Tänk på att skivan inte 
ska skruvas fast mot skenorna i topp och botten.

6  Skruvarna placeras ca 10-15 mm från lång- och kortkanterna.

7  Vid beklädnad av den invändiga sidan pressas skivan in mot reglarna. 
Skivan fixeras på mitten med hjälp av en en träregel som kilas fast mel-
lan golv och tak. Börja med att skruva från den ena kortkanten och fäst 
skivan stegvis regel för regel.

Bearbetning
Skivorna skärs med en vanlig kniv på samma sätt som med traditionella 
gipsskivor.

Generellt
Reglarna placeras varje 300 mm. Vid en regelstommen större än 70 mm 
används Gyproc SKB 40/30 Böjbar skena i toppen och botten. Gyproc rekom-
menderar horisontellt montage. Skarvar i yttersta skivlag förskjuts minst 300 
mm i förhållande till skarvarna i innersta skivlag. 
Brand: 2 lag GFM 6 ger samma brandskydd som 1 lag GNE 13. 
Ljud: Tänk på att ljudklassen reduceras för böjda väggar. Den lägre ljudklas-
sen kan i vissa fall förbättras genom att lägga till extra mineralull i den böjda 
konstruktionen.
Höga väggar: Kontakta Gyproc för ytterligare information.

Kontakta Gyproc för att beställa böjda element med en radie under 600 mm.
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Glasroc GFM 6 Multiboard – Skiva för gipsböjning

Fakta: 
Gipsbaserad kompositskiva till böjda väggar och tak. Skivan har glasfibermattor inbäddad i ytan och en kärna av glasfiber-
armerad gips. Skivan har raka långkanter och raka skurna kortkanter. Skivan har en jämn och slät yta.

Beteckning Längd Bredd Tjocklek Vikt Areal Antal Vikt EAN- Art-

mm mm mm kg/m² m²/st st/frp kg/frp nummer nummer

GFM 6 3000 1200 6,5 6,0 3,60 40 880 7318936637430 5200616983

Gyproc Böjda element

Fakta: 
Gyproc tillverkar och levererar böjda gipsskivor i varierande tjocklek och radie. Kontakta Gyproc för mer information.

Gyproc HB Böjd takprofil
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Fakta: 
Används vid böjda takkonstruktioner. Prefabriceras i önskad radie ned till 500 mm (konvex) resp. 1500 mm (konkav). Ange 
om profilen ska vara konkav eller konvex!

Beteckning Längd Dimension Tjocklek Vikt EAN- Art-

 mm mm mm kg/100 m nummer nummer

HB 40/30 2500 ¹ 40x30 0,90 49 7318931974653 5200412801

¹  Ej lagervara, levereras mot order.  

Gyproc SKB 40/30 Böjbar skena
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Fakta: 

Används två och två som golv- och takskena vid böjda väggar. Kan användas både på den konvexa och konkava sidan i valfri radie.

Beteckning Längd Dimension Tjocklek Vikt EAN- Art-

 mm mm mm kg/100 m nummer nummer

SKB 40/30 2000 40x30 0,56 29 7318931974707 5200412804

Gyproc SKB 70/70 Formbar skena

Fakta: 
Golv- och väggskena till böjda väggar med radie ned till 600 mm.

Beteckning Längd Dimension Tjocklek Antal Vikt Vikt EAN- Art-

 mm mm mm st/bunt kg/100 m kg/bunt nummer nummer

SKB 70/70 2000 70x70 0,80 10 135 27 7318936650095 5200633912

Radie

Radie Glasroc GFM 6 mm Gyproc GSE 6 mm Gyproc Böjda element

[mm] Torr Torr Prefab

På tvären av skivan På tvären av skivan På tvären av skivan På längden av skivan

Över 3500 X X X X

3500 – 2600 X X X X

2600 – 1200 X X X X

1200 – 600 X NEJ X X

600 – 300 NEJ NEJ X X

Produktöversikt


