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LAGRING INOMHUS

Lagring av gipsskivor inomhus rekommenderas
Skivorna skall ligga på plant underlag av strö eller upplags-
bock med max 600 mm mellanrum, exempelvis min 3 st för 
2400 mm skiva och 4 st för 3000 mm skiva.
Om paketen staplas skall ströerna ligga rakt över varandra. 
Skivorna skall skyddas mot direkt solljus, fukt och åverkan. 
Eventuell fukt skall snabbt ventileras bort.

Lagring i icke-färdig byggnad
Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för 
fritt vatten. Om emballaget inte täcker paketens botten får 
fritt vatten på bjälklaget förekomma endast under kortare 
tid och då endast om skivorna är lagrade på bockar eller 
liknande.
Uttorkningen av byggfukt från t ex betong måste styras. Om 
byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I 
tät byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfukt-
ning ordnas.

LAGRING UTOMHUS

Mellanlagring högst 2 dagar
Kortvarig mellanlagring av torra icke plastemballerade 
skivor under presenning på hårdgjord yta kan ske under 
högst 2 dagar.

Mellanlagring längre tid
Vid lagring mer än 1-2 dagar ska paketen vara plastembal-
lerade. Kontrollera minst 1 gång/dag att fukt inte samlas i 
paketen.
Plastemballerade paket (med plasthuv) kan lagras under 
presenning på hårdgjord yta under längre tid. Knauf 
Danogips Transportemballage är ej avsett för lagring under 
längre tid, skall i så fall kompletteras med Knauf Danogips 
Plasthuv.
Regnvatten får ej samlas under paketen (särskilt viktigt om 
plasten inte täcker botten på paketen). Presenningarna ska 
ordnas enligt anvisningarna så att markfukt kan torka ut (sär-
skilt viktigt om plasten inte täcker botten på paketen).
Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t ex på 
vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska 
åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och 
mot kontakt med marken.

Lagring inomhus och utomhus

Hantering av skivor

Förbättra ergonomin och flexibiliteten med Transport-/skiv-
vagn. Ett perfekt hjälpmedel där du både transporterar 
material genom trånga utrymmen och får ett arbetsbord  
för tillpassning av skivmaterial.
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1. BAKGRUND
Gipsskivor är ett delvis organiskt 
material. Som de flesta organiska 
material kan gipsskivor mögla under 
fuktiga förhållanden. Vid fuktskador 
ska fuktkällan elimineras och eventuel-
la mögelangripna gipsskivor bytas ut. 
Beslut att inte byta ut mögliga skivor 
ska baseras på särskild bedömning. 
Rätt hanterade och korrekt använda 
gipsskivor möglar inte.  

2. TRANSPORTER
Transporter ska utföras med täckta 
bilar så att gipsskivorna är torra efter 
transporten oavsett väder.  

3. LASTNING OCH LOSSNING
Om lastning eller lossning sker vid 
regnväder ska detta utföras så att 
skivorna utsätts för ett minimum av 
fuktpåverkan. Exempel på åtgärder:  
• Gipspaket som inte är plastemballe-

rade skall inte förvaras utomhus.  
• Gör provisorisk täckning under 

truck- eller krantransport mellan bil 
och lager.  

• Gör uppehåll i lastning/lossningen 
vid kraftig nederbörd.  

• Beställ plastemballerade paket.    

4. LAGRING
Lagring inomhus i t ex uppvärmda 
utrymmen eller normala kallager 
rekommenderas.  
4.1. Kortvarig mellanlagring av torra 
skivor under presenning på hårdgjord 
yta kan ske under högst 2 dagar. Om 
paketen täcks med presenning skall 
full ventilation runt paketet säkras så 
kondens inte uppstår.

Anvisningar för hantering av gipsskivor* under transport, 
lagring, byggskedet och bruksskedet med hänsyn till fukt.

4.2. Lagring under presenning på icke 
hårdgjord yta (t ex vanlig mark) ska 
undvikas. Om det ändå måste göras 
ska åtgärder vidtas så att paketen 
skyddas mot markfukt och mot kontakt 
med marken. Vid lagring mer än 1-2 
dagar ska paketen vara plastemballe-
rade.  
4.3. Plastemballerade paket kan 
lagras under icke transparent presen-
ning på hårdgjord yta i en begränsad 
period. Regnvatten får ej samlas under 
paketen (speciellt viktigt om plasten ej 
täcker botten på paketen). Presenning-
arna ska ordnas enligt anvisningarna 
så att markfukt kan torka ut (speciellt 
viktigt om plasten ej täcker botten på 
paketen).
4.4. Lagring av gipspaket i byggnader 
under uppbyggnad.
Skivorna ska lagras på ett sådant sätt 
att de inte utsätts för fritt vatten. Om 
emballaget ej täcker paketens botten 
får fritt vatten på bjälklaget förekom-
ma endast under kortare tid och då 
endast om skivorna är lagrade på 
bockar eller liknande.
4.5. Uttorkningen av byggfukt från t ex 
betong måste styras. Om byggnaden 
är tillräckligt ventilerad är det inga 
problem. I tät byggnad behöver nor-
malt styrd ventilation eller avfuktning 
ordnas. Se även 5.1.  

5. MONTERING AV INVÄNDIGA 
SKIVOR
5.1. Byggnaden ska vara tät och torr. 
Det innebär att:
• Det ska inte läcka vatten uppifrån 

genom bjälklag.  
• Det ska inte stå vatten på golvet.  

• Det får inte regna in genom föns-
teröppningar eller andra fasadöpp-
ningar.  

Uttorkningen av byggfukt ska ske så 
inte RF blir alltför hög. Generellt bör 
RF icke överstiga 80 %. Uppvärmning 
behöver normalt kombineras med 
avfuktning eller styrd ventilation. Om 
det bildas kondens på kalla ytor som 
t ex insida vindskyddsskiva är det ett 
tecken på att luftfuktigheten är farligt 
hög.  
5.2. Gipsskivor på väggar bör lyftas 
5-10 mm från golvet. Detta ger en 
ökad säkerhet mot nedblötning av 
gipsskivorna om det trots allt skulle bli 
vatten på golvet. Observera att denna 
åtgärd inte skyddar eventuella träsyllar 
i väggen.  
5.3. Vid arbete med flytspackling skall 
fuktkänsliga konstruktioner skyddas.

6. MONTERING AV SKIVOR 
UTOMHUS
6.1. Lyft skivorna 10 mm från bjälklag 
(där så är aktuellt). Det minskar den tid 
under vilken skivornas kortkanter är i 
kontakt med vatten.  
6.2. Monterade vindskyddsskivor 
tål att exponeras för väder och vind 
under en begränsad period. Expo-
neringstiden framgår av produktblad 
för respektive typ av vindskyddskiva. 
Under gynnsamma förhållanden kan 
skivan sitta exponerad längre tid. I 
kraftigt slagregnsutsatta lägen bör 
kortare exponeringstid väljas. En förut-
sättning är att vindskyddsskivorna har 
möjlighet att torka vid uppehåll.  
6.3. När vindskyddsskivor är monte-
rade i kombination med ett eller flera 

*Där beteckningen "gipsskivor" nämns i denna anvisning menas skivor av "gipskartong" dvs skivor av kartong.  

Gipskartongskivorna kan vara oimpregnerade för inomhusbruk eller impregnerade för användning som vindskyddsskiva.
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fuktkänsliga material (t ex träreglar 
i ytterväggen, komplett vägg med 
isolering m.m. eller träbjälklag) måste 
åtgärder vidtagas under byggskedet 
så att dessa material eller komponen-
ter ej blir våta.  
Exempel på åtgärder:  
• Täck in byggnaden.  
• Täta alla anslutningar mot andra 

konstruktioner på ett fuktsäkert sätt.  
• Skär ej bort vindskyddsskivorna vid 

fasadöppningar förrän detaljen kan 
göras fuktsäker.  

6.4. När vindskyddsskivor är mon-
terade i kombination med enbart 
fuktokänsliga material (t ex enbart stål-
reglar och betong) behöver åtgärder 
enligt punkt 6.3 inte vidtagas.  
6.5. Vatten (från slagregn eller tak) får 
inte rinna längs ytan på vindskyddsski-
vorna ner i delvis monterad fasad (t ex 
skalmur med isolering i luftspalten).  
6.6. Vid öppningar som används för 
materialtransporter bör kanterna på 
vindskyddsskivorna skyddas mot meka-
niska skador.  

7. PREFABRICERADE ELEMENT
Förtillverkade element ska skyddas och 
monteras så att vatten inte kan tränga 
in i elementet och att inte ingående 
material blir nedblötta. På element 
som monterats i byggnad får vind-
skyddsskivorna utsättas för regn. Se 
även punkt 6.2.  

8. TILLFÄLLIG NEDBLÖTNING  
AV INVÄNDIGA SKIVOR
Generellt gäller att skivor som är 
fuktiga eller våta har nedsatt meka-
nisk hållfasthet. Nedan beskrivs sätt 

att torka skivor som blivit tillfälligt 
nedblötta i måttlig omfattning. Innan 
torkade skivor byggs in alternativt 
konstruktionerna färdigställs måste 
man kontrollera att inte skivorna tagit 
skada av nedblötningen i form av t 
ex kartongsläpp, mögelangrepp eller 
deformationer.
8.1. Skivor i paket.  
8.1.1. Om paket utsatts för endast lite 
vatten och torkförhållandena är goda 
kan skivorna tillåtas torka i paketet.    
8.1.2. Om paketet utsatts för mer vat-
ten eller torkförhållandena är mindre 
goda måste paketet delas och skivor-
na torka individuellt, förvara skivorna 
plant. Ett sätt att torka skivorna kan 
vara att montera dem på en inner-
vägg. Skivorna monteras då på väg-
gens ena sida och endast med enkelt 
lag. Sedan skivorna torkat kan väggen 
byggas färdigt. Innan skivorna torkat 
har de nedsatt mekanisk hållfasthet 
och ska hanteras med hänsyn till detta. 
Spackling och ytbehandling får ej 
påbörjas förrän skivorna är torra.  
8.1.3. Mycket våta skivor kasseras.  
8.1.4. Mögelskadade skivor kasseras.  
8.2. Monterade skivor  
8.2.1. Skivor på vägg kan torka på 
plats om de ges goda torkförhållan-
den. Det förutsätter i regel att det är 
skivor enbart på väggens ena sida och 
bara i ett lag. Väggar med skivor på 
båda sidor och/eller flera lag måste 
i regel demonteras helt eller delvis så 
att skivorna kan torka snabbt och man 
kan inspektera väggens insida. Vägg-
ar med träreglar ska alltid demonte-
ras så att reglarna kan inspekteras. 
Alternativt kan de nedre delarna av 

gipsskivorna skäras bort om fuktska-
dan är begränsad dit. Notera dock att 
vatten kan stiga kapillärt ganska högt i 
en gipsskiva.  
8.2.2. Skivor i tak bör demonteras. 
Dels för att man ska kunna inspektera 
utrymmet ovanför skivorna och dels 
därför att de ändå sannolikt kommer 
att behöva bytas på grund av nedböj-
ningar orsakade av fukten i kombina-
tion med skivornas egenvikt.  
8.3. Mögelskadat material som trä-
reglar, skivor, mineralull m.m. byts ut. 
Vidta de skyddsåtgärder som mögel-
skadan motiverar.  

9. DRIFT OCH UNDERHÅLL
9.1. Tvätta inte golv med rikligt med 
vatten om inte detaljer utförts för att 
tillåta detta (t ex uppvikta plastmattor 
mot väggar och trösklar som golvsock-
el och dörrfoder som ej når till golv).  
9.2. Se till att ventilationen är tillräcklig 
så att kondens på kalla ytor undviks 
(undantaget våtrumsanpassade utrym-
men).  
9.3. Se till att tätskikt i våtrum inte 
skadas.  
9.4. Se till att vatten inte läcker in 
genom tak eller fasader.  
9.5. Om ett läckage eller en fuktskada 
har uppstått, åtgärda orsaken omedel-
bart. Undersök nedblötningens omfatt-
ning och sörj för snabb uttorkning. Byt 
fuktkänsligt material som inte kan torka 
ut tillräckligt snabbt för att förhindra 
mögelpåväxt på detta eller på mate-
rial i dess närhet. Byt ut mögelskadat 
material. Visa respekt för hälsoriskerna 
med mögelskadat material. Vidta de 
skyddsåtgärder som motiveras av 
skadans art och omfattning.


