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Montage av skenor och reglar

Böjda gipsskivor

Montage av skenor
Märk ut placeringen av utvändig radie 
på golv och tak. Placera därefter ut 
skenorna.

Böjning av gipsskivor
Böjda vägg- och takkonstruktioner 
utförs med standardgipsskivor, som an-
tigen böjs direkt på byggplatsen eller 
levereras som fabriksböjda element. 
Montaget gäller väggar, men samma 
metod kan användas till innertak, 
pelare m.m.

Vid mycket små radier rekommenderas 
fabriksböjda element, Curvex, för 
bästa resultat.  Dessa kan erhållas 
ända ner till 100 mm radie.

Curvex

Golv- och takskena görs enkelt med 
UEF färdig skena. Alternativt används 
vinkelprofiler, antingen den uppklippta 
SK 40/50 eller H50/50 som klipps 
enligt tabellen nedan.

Börja med att montera den yttre 
profilen, använd aktuell regel som 
avståndsmarkering för placering av 
inre profil. Skenorna skruvas, spikas 
eller skjuts fast var 50–100 mm (gäller 
samtliga alternativ).

Färdig skena, UEF Sk 40/50 eller H50/50

REGELAVSTÅND OCH EV. UPPKLIPPNING AV SKENFLÄNSAR*

Radie

Regelavstånd (mm)

Skena klippt per
6,5 mm Reno Board 12,5 mm Classic Board

förböjd ej förböjd förböjd ej förböjd

> 3500 mm 300 mm 300 mm 600 mm 300 mm 60 mm

3500–2600 mm 300 mm 200 mm 600 mm 200 mm 50 mm

2600–2000 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm

2000–1500 mm 200 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm 

1500–1200 mm 200 mm 150 mm 300 mm 30 mm

1200–900 mm 200 mm 150 mm 300 mm 30 mm 

900–600 mm 200 mm 100 mm 300 mm 20 mm

600–400 mm 150 mm 15 mm

400–300 mm 150 mm 15 mm

*Alt. används färdigböjda skenor typ UEF eller SK40/50

Centrum

TÄNK PÅ!
Platsböjning av gipsskivor med radie mindre än 2000 mm kan vara både tidskrävande och svårt.  
Knauf Danogips rekommenderar därför beställning av fabriksböjda skivor.
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Montage av skenor och reglar

Böjda gipsskivor

Montage av reglar
Denna anvisning är förbehållen 
montage på stålreglar, men träreglar 
kan användas på samma sätt. Regel-
avstånden beror på bågens radie och 
om man skall montera skivor som är 
förböjda eller inte, se tabellen.

Stålreglarna fästs i båda sidor till golv- 
och takskenan med profilskruv avsedd 
för ändamålet.

Om skivorna skall bockas direkt mot 
stommen måste komplettering göras 
med plåtband PB 100 på ungefär 
halva regelhöjden för att stabilisera 
underlaget.

Vid stående montage av böjda gips-
väggar kompletteras med extra reglar 
vid skivskarvar för att jämna ut skillna-
den på båglängden mellan väggens 
ut- och invändiga sida, alternativt kan 
skivorna kapas till. 

Exempel på placering av reglar vid 
prefabricerade element är vägg med 
runt hörn eller vägg med kvartcirkel.

Bågens raka anslutningsdel skall vara 
minst 100 mm.

Plåtband PB100

Regelavstånd  
enligt tabell

Min. 100 mm
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Fuktning av skivor

Böjda gipsskivor

• Fuktiga skivor är lättare att böja 
än torra. När skivorna har torkat 
behåller de den nya formen.

• 12,5 mm Classic Board kan böjas 
ner till en radie av 2400 mm utan 
fuktning och ner till 2000 mm vid 
fuktning samt försiktig hantering. 
Vid mindre radier bör 6,5 mm Reno 
Board användas, denna kan utan 
fuktning böjas ner till en radie av 
1200 mm och vid fuktning ner till 
600 mm.

• Vid mindre radier måste skivorna för-
bockas över mall innan de monteras, 
se tabell.

• Det är något lättare att böja skivor-
na på tvären än på längden.

• Vid mindre radier är vertikalt skiv-
montage lättare, men det kan vara 
svårt att få vertikala skarvar jämna 
om inte skivorna förbockas.

• Horisontellt montage gör det lättare 
att spackla skarvarna, och är bäst 
vid större radier.

Tvärböjd

Vertikal

Längsböjd

Horisontell

REKOMMENDATIONER FÖR FUKTNING OCH FÖRBÖJNING AV GIPSSKIVOR
6,5 mm Reno Board 12,5 mm Classic Board

Fuktad Torr Fuktad Torr

Radie (mm) Tvärböjd Längsböjd Tvärböjd Längsböjd Tvärböjd Längsböjd Tvärböjd Längsböjd

3500

3500–2600 0 0

2600–2000 X 0

2000–1500 X X

1500–1200 X X

1200–900 0 0 X X

900–600 0 0 X

600–400 X X

400–300 X

 Lätt att böja och montera.
 Möjlig att böja. Montage ska utföras med försiktighet.
 Inte möjligt/aktuellt att böja. (Vid 1400> r>100 mm rekommenderas Curvex.)

0 = Förböjning rekommenderas.
X = Förböjning är nödvändigt.

Fuktning av skivor
Även om det är möjligt att 
böja torra skivor i stora radier 
direkt mot stommen bör kärnan 
vara fuktig. Skivorna bör 
därför lagras några dagar i ett 
rum med relativt hög fuktighet 
före monteringen. I de allra 
flesta fall är det dock nödvän-
digt att fukta skivorna, och det-
ta gäller alltid för skivor som 
skall förböjas. Se tabellen.
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Böjning av skivor

Böjda gipsskivor

Förbockning utan mall
Om längden som skall böjas bara är 
en del av skivan kan arbetet göras 
utan mall. Metoden är bäst för skivor 
som skall monteras horisontellt. Ställ 
upp den fuktade skivan mot en vägg 
och tryck försiktigt på den övre delen 
tills rätt böjning uppnåtts. Säkra golv-
änden så att skivan inte glider. Räkna 
med minst en timmes torktid innan 
skivan kan monteras.
Metoden böjning mot vägg utan mall 
passar bäst för liggande montage.

TIPS!
Använd lite tvål (diskmedel) i vattnet 
för att bryta ytspänningen. Det gör 
att kartongen absorberar vattnet och 
skivan mjukgörs snabbare.

Förbockning av skivor över mall
Mallen skall ha samma radie som 
den aktuella bågen. Stommen görs 
av plywood, spånskiva eller liknande 
med ett avstånd på max 1200 mm och 
inklädnaden görs av plywood eller 
smal läkt. Fäst den fuktade skivan vid 
mallens ena sida med hjälp av läkt, t 
ex 50 x 100 mm som spänns fast med 
skruvtvingar. Tryck gipsskivan försiktigt 
mot mallen med hjälp av en annan 
läkt. Börja på den fixerade sidan och 
dra läkten långsamt över skivan. Fäst 

• Säkerställ god ventilation med stort 
luftombyte och relativ hög tempera-
tur.

• Skivorna kan med fördel förbockas 
och torkas i god tid innan montage.

den sedan i den andra änden av 
mallen med läkt och skruvtvingar. Om 
man skall använda två lag skivor till en 
och samma båge kan man bocka två 
skivor åt gången.

Innan de färdigböjda skivorna monte-
ras eller eventuellt lagras skall de torka 
på mallen i ca 2 timmar. Säkerställ 
god ventilation med stort luftombyte 
och relativt hög temperatur. Torktiden 
kan minskas något med hjälp av varm-
luftsfläkt eller liknande.

• Applicera vatten om båda sidor av 
skivan. Använd t ex en roller eller 
svamp. Vattnet ska tillåtas att dra in 
i skivorna i minimum en halvtimme. 
Packa gärna skivorna in i plast för 
att bibehålla fukten.

• Om stora mängder gipsskivor skall 
förbockas kan det underlätta om 
man tillverkar en balja med läkt och 
plast där skivorna doppas i. Efteråt 
packas de in i plast. De fuktiga 
gipsskivorna kan formas/böjas flera 
timmar senare.

• Fuktiga skivor hanteras med försik-
tighet.

• För att minska risken för mögelpå-
växt under processen bör skivorna 
snabbt torkas efter att önskad radie 
har uppnåtts.
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Skivmontage

Böjda gipsskivor

Vid stående montage 
med mindre radier hålls 
skarvarna tillfälligt på plats 
med en fastkilad läkt mel-
lan golv och tak. 

Vågrätt skivmontering.

Spackling av böjda konstruktioner 
För spackling av skivor i böjda konstruktioner hänvisas till  
”Ytbehandling av Gipsskivor” YBG. Generellt skall böjda väggar spacklas  
som raka gipskonstruktioner. Det krävs dock extra tid för spackling och slipning. 
Det faktiska spackelarbetet utförs med en mjuk gummi- eller plastspackel.  
För små radier krävs helspackling av ytan för att uppnå den bästa finishen.

SKRUVAVSTÅND
  Max skruvavstånd Fuktig skiva Torr skiva

 A Vid långkant 100 mm 200 mm

 B Vid kortkant 150 mm 200 mm

 C Inne på skivan 200 mm 300 mm

Min. 10 mm från skivkant – med/utan kartong.

Skivmontage
Börja alltid montera skivorna på utsi-
dan av den böjda väggen.
Förböjda och helt torra skivor monte-
ras som vanliga gipsskivor. Använd all-
tid skruv – även där skivorna monteras 
mot trästomme. Börja skruva i mitten 
och fortsätt ut mot sidorna.
Se rekommenderat skruvavstånd för 
fuktig respektive torr skiva i tabellen 
nedan.

Böjning direkt mot reglarna
Börja med att fästa skivan och tryck 
försiktigt skivan på plats. Var extra 
försiktig vid skruvning av fuktig skiva 
då det är lätt att dra igenom.

Oavsett vilken monteringsmetod som 
används bör skarvar mellan stående 
monterade skivor, med mindre radier, 
hållas tillfälligt på plats med t ex en 
50 x 100 mm läkt. Kila fast läkten i 
toppen och i botten. Låt gärna läkten 
sitta i minst ett dygn.

Lodrätt skivmontering.Flera lag. Vid böjning av gipsskivan direkt mot 
stommen ger liggande montering utan kort-
kanskarv i den böjde delen det bästa resultatet. 
Vid efterföljande lager förskjuts långkantsskar-
varna min 150 mm och kortkanstskarvarna min. 
ett regelfack.

FÖR BÖJNING AV AQUAPANEL® INDOOR, SE SEPARAT ANVISNING.

A

B

C

A

B

C

A

B C A

B

C

Min.  
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