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Montage av Knauf Danogips Safeboard
Egenskaper, hantering och behandling

Funktionsväggar

Hantering
Skivorna hanteras och bearbetas likt 
vanliga kartongklädda gipsskivor
Se ”Hantering av kartongklädda 
gipsskivor”

Montage
Safeboard har skivformat 625 x 1800 
mm som standard, vilket innebär att 
vid regelstomme på centrumavstånd 
s450 mm monteras skivorna tvärs 
stommen (liggande montage). Läng-
den på skivorna tillpassas så att alla 
kortkanter får underlag.
Kortkantsfogar ska alltid förskjutas.  
Skivorna ska alltså monteras med 
dessa fogar i förband.
När flera lag skivor ska monteras ska 
alltid fogarna förskjutas från skivlag till 
skivlag. Detta gäller både långkants- 
och kortkantsfogar.

Skivskarvar
Alla skivskarvar av Safeboard ska 
spacklas med Safeboard spackel för 
att skydda mot röntgen strålning. Detta 
gäller oberoende av var i skivkonstruk-
tionen som skivorna är placerade, det 
vill säga även undre skivlag ska vara 

spacklade. Kortkanter och tillpassade 
kanter för Safeboard ska fasas.
I övrigt hänvisas till produktblad för 
Safeboard spackel.

Ytbehandling
Safeboard har halvrunda lång-
kanter vilket kräver bredspackling 
vid högre krav på ytsläthet. Därför 
rekommenderas att montera ett yttre 
skivlag med antingen Classic Board, 
Reno Board eller Solid Board beroen-
de på styrkebehovet. Dessa skivor har 
försänkta långkanter och skall således 
ytbehandlas enligt Knaufs generella 
anvisningar.

Skruvmontage
Skruv för hårdgips används och med 
tillräckligt tryck med låg has tig het för 
att säkerställa infästningen. Skivorna 
skall alltid ligga an mot underlaget. 
Försök inte pressa dem på plats med 
hjälp av skruven. Avstånd till kartong-
klädd kant skall vara 10-15 mm samt 
till icke-kartongklädd kant 15-20 mm. 
Inskruvning görs med elskruvdragare, 
försänk skruven 0,5-1,0 mm.

SKRUVAVSTÅND FÖR SAFEBOARD (VÄGG)
Skruvavstånd (mm) – liggande montage, regelavstånd s450 mm

Inre skiva/skivor Yttre skiva

Inne på skivan Längs skivans kanter Inne på skivan Längs skivans kanter

Minst 2 skruv per regel
(600)

Minst 2 skruv per regel
(600) dock 225  

vid anslutning till golv, 
vägg och tak

Minst 3 skruv per regel 
(225) 225

Yttre lager gips för ytbehandling (Classic Board, Reno Board eller Solid Board) skruvas enligt ordinära 
anvisningar s300 inne på skivan och s200 längs kanterna.

Safeboard 
Kartongklädd gipsskiva som är läm-
pad för alla rum som behöver utföras 
med strålavskärmning för att skydda 
personer utanför röntgenrummet. 
Exempel: Tandläkarmottagningar, vete-
rinärkliniker, sjukhus eller vårdföretag.
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Montage av Knauf Danogips Safeboard
Uppbyggnad av vägg med blyekvivalens 1,0 mm

Funktionsväggar

EXEMPEL PÅ UPPBYGGNAD AV VÄGG MED BLYEKVIVALENS PÅ MINST 1,0 MM

Skivor totalt Blyekvivalens beroende på strålningsintensitet

Safeboard Ytskiva 70 80 90 100 125

2 2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0

För dimensionering av blyekvivalens 
för Safeboard, hänvisas till projekte-
ringsanvisning eller Knauf Danogips 
Manual.

Skruvavstånd enligt tabell

För ytterligare information om vägg-
höjd, ljud och brandkrav för respektive 
vägg hänvisas till väggtypöversikt på 
www.knaufdanogips.se.

Strålskyddskapsel bakom eldosa
Strålskyddskap sel av bly monterad 
bakom eldosa. Bly kapseln kan täcka 
upp till 3 st eldosor. Kapseln fästs i 
gips skivorna med 6 st gipsskruv.

Anslutning mot dörrkarm
Godkänd dörrkonstruktion enligt anvis-
ningar från dörrleverantör. Safe board-
skivans anslutning mot karm tätas med 
Safeboard spackel.

Anslutning mot andra  
byggnadsdelar
Anslutningar av Safeboard skivor till 
andra byggnadsdelar såsom tak, golv, 
väggar etc. ska utföras med tätning 
med Safeboard spackel.

Anslutning till gipsvägg
Anslutningar mellan Safeboard-skivor-
na tätas med Safeboard spackel.

Hörn 90°
Anslutningar mellan Safeboard-skivor-
na tätas med Safeboard spackel.

L: 380 mm
D: 48 mm

S

S

S

S:  
Safeboard 
spackel

S S

S

S: Safeboard spackel

S S

S

S: Safeboard spackel

S

S

S: Safeboard spackel

Regelfack
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Funktionsväggar
Montage av Knauf Danogips Safeboard
Uppbyggnad av vägg med blyekvivalens 2,0 mm

EXEMPEL PÅ UPPBYGGNAD AV VÄGG MED BLYEKVIVALENS PÅ MINST 2,0 MM

Skivor totalt Blyekvivalens beroende på strålningsintensitet

Safeboard Ytskiva 70 80 90 100 125

4 2 2,3 2,9 2,8 2,8 2,0

För dimensionering av blyekvivalens 
för Safeboard, hänvisas till projekte-
ringsanvisning.

För ytterligare information om vägg-
höjd, ljud och brandkrav för respektive 
vägg hänvisas till väggtypöversikt på 
www.knaufdanogips.se.

Strålskyddskapsel bak eldosor
Strålskyddskap sel av bly monterad 
bak eldosa. Bly kapseln kan täcka upp 
till 3 st eldosor. Kapseln fästs i gips-
skivorna med 6 st gipsskruv.

Anslutning mot dörrkarm
Godkänd dörrkonstruktion enligt anvis-
ningar från dörrleverantör. Safe board-
skivans anslutning mot karm tätas med 
Safeboard spackel.

Anslutning mot andra  
byggnadsdelar
Anslutningar av Safeboard skivor till 
andra byggnadsdelar såsom tak, golv, 
väggar etc. ska utföras med tätning 
med Safeboard spackel.

Anslutning till gipsvägg
Anslutningar mellan Safeboard-skivor-
na tätas med Safeboard spackel.

Hörn 90°
Anslutningar mellan Safeboard-skivor-
na tätas med Safeboard spackel.

L: 380 mm
D: 48 mm

S

S

S

S S

S

S S

S

S

S

S

S

S

Skruvavstånd enligt tabell

S:  
Safeboard 
spackel

S: Safeboard spackel

S: Safeboard spackel

S: Safeboard spackel

Regelfack

Min. 
150 mm
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Montage av Knauf Danogips Safeboard
Installationer och genomföringar

Funktionsväggar

Installationer i Safeboard-väggar
Om inte strålskyddskapsel av bly 
används monteras extra Safeboard- 
skivor bak installationerna i regelfack-
ets bredd enligt nedanstående skiss.

Genomföringar
Genomföringar i väggkonstruktionen ska normalt utföras på 
vägghöjd över 2,1 m. Om primärstrålningen riktas högre upp 
på väggen än 2,1 m ska genomföringar utföras högre upp. 

Säkring av genomföringen kan utföras enligt illustrationen.   

Viktigt att de extra Safeboard-skivorna monteras tätt till golv oberoende av installationsplacering i höjdled.  
Viktigt att de extra skivorna motsvarar den tjocklek som försvinner vid håltagningen (i detta fall 2 skivor).

Väggsnitt

Safeboard

Safeboard

Hålrum i vägg  
fylls med mineralull 
beroende på ljudkrav

Extra Safeboard-skivor i regelfack med installationer

Extra Safe-
board- 
skivor bakom  
installationer

Horisontellt  
snitt A–A

Min. 500 mm

Min. 500 mm

AA
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Funktionsväggar
Montage av väggar med mekaniskt inbrottsskydd

Svenska Stöldskyddsföreningen redovisar i SSF 200:5 
exempel på konstruktionsprinciper för att uppnå skyddsklas-
serna 1, 2 och 3. I många fall måste dock inbrottsskyddet 
dimensioneras för det specifika objektet och i samråd med 
försäkringsbolaget.

Observera att vid utförande av vägg med mekaniskt in-
brottsskydd är det viktigt att väggen ansluter tätt till bärande 
golv och takbjälklag och inte till exempelvis ett nedpendlat 
undertak då det finns risk för att utrymmet mellan undertaket 
och väggen används som krypväg vid inbrottsförsök.

Vid höga väggar skall stålplåten monteras till en höjd  
på min. 4 meter enligt SSF 200:5. Stålplåten monteras  
på väggens insida då det starkaste skiktet i konstruktionen 
skall vara innerst mot lokalen (inbrottsskyddet ”långt” från 
angriparen). 

Knauf Danogips redovisar två väggtyper som uppfyller  
kraven för skyddsklass 1 och 2 enligt provningsstandard 
SSF 1047:2. För andra varianter och skyddsklassar hän-
visas till SSF.
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Montage av RISE-godkända väggar med mekaniskt inbrottsskydd
Väggtyp: E MR 225 70/70 IIFe1/II M0

Funktionsväggar

Mot anslutande vertikala 
öppningar kläms plåten 
mellan skena SKP 70/90 
och en extra instoppad 
Multiregel MR 70.

VÄGGBESKRIVNING
Väggtyp: E MR 225 70/70 IIFe1/II M0

Väggregel Multiregel MR 70 s225 mm

Skena för golv, tak och anslutningar Skena SKP 70/90

Inbrottsplåt 1 sida IBPH 1,0 mm

Skruv för inbrottsplåt Plåtskruv med platt huvud 
s100 mm

Skivlag 1 och 2 (båda sidor väggen) 12,5 mm Solid Board

Skruv för skivlag 1 (inre lagret) Hårdgipsskruv 25 s500 mm

Skruv för skivlag 2 (yttre lagret) Hårdgipsskruv 41 s200/
s300 mm

SKP 70/90

MR 70  
s225 mm

Inbrottsplåt Inre skivlag Yttre skivlag

SKP 70/90

Horisontell plåtskarv med 50 mm överlapp
Min. 50 mm

100 300

100

500

200

200

300

Plåten kläms fast mellan skena och regel

Plåten kläms fast mellan skena och regel

100

100

200

225

225

SK
P 7

0/
90

100

Skena för golv, tak och anslutningar SKP 70/90 fästs till under-
laget på max. s400 mm. Beroende på underlaget används t ex 
skjutspik, spikplugg, skruvplugg eller expander. Se även avsnitt 
2 ”Montage av skenor”. Multi regel MR 70 monteras s225 mm.
På ena sidan stommen monteras inbrottsplåt IBPH 1,0 mm. Plåten 
kläms fast mellan skena och regel vid både golv, vägg och 
takanslutningar och fästs med plåtskruv med platt huvud s100 mm. 
Vid vertikala anslutningar kompletteras med extra Multiregel MR 
70 för att säkerställa låsningen, se bild t.h.
Inbrottsplåten skarvas kant i kant över regel och fästs till stom-
men med plåtskruv med platt huvud s100 mm längs kanterna 
och s300 mm i fält. Horisontella skarvar omlottläggs min. 50 mm 
och fästs med plåtskruv med borrspets och platt huvud s100 mm.
På båda väggsidorna monteras 2 st 12,5 mm Solid Board med 
skruv för hård gipsskiva. Första lagret 12,5 mm Solid Board fästs 
med skruv max s500 mm. Andra lagret 12,5 mm Solid Board 
fästs med skruv max s200 mm längs ytterkanter och s300 mm 
inne på skivan.
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Funktionsväggar
Montage av RISE-godkända väggar med mekaniskt inbrottsskydd
Väggtyp: E FR 225 70/70 AAFe1/AA M0

VÄGGBESKRIVNING
Väggtyp: E FR 225 70/70 AAFe1/AA M0

Väggregel Förstärkningsregel FR 70 s225 mm

Skena för golv, tak och anslutningar Förstärkningsskena FSKP 70/60

Inbrottsplåt 1 sida IBPH 1,0 mm

Skruv för inbrottsplåt Plåtskruv med borrspets och platt 
huvud s100 mm

Skivlag 1 och 2 (båda sidor väggen) 12,5 mm Classic Board

Skruv för skivlag 1 (inre lagret) Gipsskruv med borrspets 25 s500 
mm

Skruv för skivlag 2 (yttre lagret) Gipsskruv med borrspets 40 s200/
s300 mm

FSKP 70/60

FR 70  
s225 mm

Inbrottsplåt Inre skivlag Yttre skivlag

Horisontell plåtskarv med 50 mm överlapp
Min. 50 mm

100
500

200

300

Plåten kläms fast mellan skena och regel (enbart mot golv)

100

100

200

225

225

100

300

200

100

Skena för golv, tak och anslutningar FSKP 70/60 fästs till 
underlaget på max. s400 mm. Beroende på underlaget an-
vänds t ex skjutspik, spikplugg, skruvplugg eller expander. 
Se även avsnitt 2 ”Montage av skenor”.
Förstärkningsregel FR 70 monteras s225 mm.

På en sida monteras inbrottsplåt IBPH 1,0 mm som skarvas 
kant i kant över regel och fästs till stommen med plåtskruv 
med borrspets och platt huvud s100 mm längs kanterna och 
s300 mm i fält. Stålplåten kläms fast mellan golvskena och 
regel i väggens nederkant och låses fast med plåtskruv med 
borrspets och platt huvud s100 mm. Horisontella skarvar 
omlottläggs min. 50 mm och fästs med plåtskruv med borr-
spets och platt huvud s100 mm.

På båda väggsidorna monteras 2 st 12,5 mm Classic Board 
med gipsskruv med borrspets. Första lagret 12,5 mm Classic 
Classic Board fästs med skruv max s500 mm. Andra lagret 
12,5 mm Classic Board fästs med skruv max s200 mm längs 
ytterkanter och s300 mm inne på skivan.



 43

Montage av AQUAPANEL® Indoor

Funktionsväggar

Stålregelstommen monteras enligt anvisningar i kapitel 2 och 3  
”Montage av Skenor och Reglar”.

Bearbetning av skivor
Se kapitel 6, ”Hantering av skivor” under avsnittet om  
AQUAPANEL® cementbaserade skivor.

Regelstomme
Regelstommen kan vara av stål eller trä. För bästa resultat 
rekommenderas Knauf Danogips stålreglar eftersom dessa 
inte rör sig eller vrids på grund av krympning eller fukt-
angrepp.

Regelstomme i våtrum
Stålregelstomme
Vid kaklade konstruktioner rekommenderas alltid minst 70 
mm stålregelstomme. Om 45 mm regelstomme används bör 
denna utföras med Förstärkningsregel FR.

Träregelstomme
Träregelkonstruktioner är tillåtna enligt Byggkeramikrådet 
(BKR) och Svensk våtrumskontroll (GVK) men Knauf Dano-
gips rekommenderar att i första hand använda stålregel-
stomme på grund av risken för rörelser i konstruktionen. Om 
träreglar ska användas bör dimensionen vara minst 45x70 
mm.
I väggar mellan våtutrymmen bör dock träregelstomme helt 
undvikas p.g.a. risken för mikrobiell påväxt. Kortlingar av 
massivträ eller träbaserade skivor kan dock användas för 
infästning.

Skivor
Skivorna monteras liggande mot regelstomme max s600 
mm eller stående mot regelstommen max s450 mm. Skivor-
na monteras i ett eller flera skivlag och uppfyller även vid 1 
skivlag och regelstomme s600 mm branschregler för våtrum 
och med beklädnad med kakel.
Vid schaktväggar ska dock alltid konstruktion utföras med 
minst dubbla skivlag.
Väg in skivorna!

Liggande montage, regelstomme s600 mm.  
Skiva: 900 x 1200, 900 x 2400. 

Stående montage, regelstomme s450 mm.  
Skiva: 900 x 1200, 900 x 2400 eller 900 x 2500.
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Montage av AQUAPANEL® Indoor

Funktionsväggar

SKRUVTABELLER FÖR KNAUF DANOGIPS REKOMMENDERADE SKRUVTYPER

Stomme
Multiregel MR*

Akustikregel AR*
Regel R

Förstärkningsregel FR Träregel T

Skivtyp Skruv/lag 1 lag 2 lag 3 lag Skruv/lag 1 lag 2 lag Skruv/lag 1 lag 2 lag

AQUAPANEL® Indoor Maxiskruv 25 39 55 Maxiskruv med borrspets 25 39 Maxiskruv 39 55

*Viktigt att beakta skruvlängden, användning av för lång skruv kan kortsluta regeln och därmed försämra väggens ljudreducerande förmåga.

Se till att skivornas överkanter är vågräta och att skarvarna placeras mitt på reg-
larnas flänsar, använd vattenpass. Skivorna fästs med AQUAPANEL® Maxi skruv. 
Skivornas framsida (slät sida med text) skall vara vänd in mot rummet. Skivan 
skall ligga an mot underlaget vid fastsättning. Pressa den inte på plats. Skruvav-
stånd längs skivans kanter samt inne på skivan max. s250 mm. Skruvavstånd till 
skivkant 15 mm.

Skivorna skall förskjutas så att det inte 
uppstår kryss mellan långkanter och 
kortkanter. Skruven försänks så att 
skruvhuvudet ligger plant med skivans 
yta.

Kort- och långkanstskarvar mellan 
skivor skall limmas med AQUAPANEL® 
Indoor Foglim
För att säkerställa god vidhäftning 
skall skivkanter rengörs före limning. 
Använd pensel eller borste som fuktats 
i rent vatten.

Applicera AQUAPANEL® Foglim på 
skivans lång- och kortkanter som 
skall ansluta till nästa skiva. Limmet 
skall appliceras i en obruten sträng. 
Limmängden skall vara så stor att 
den trycks ut ur fogen när nästa skiva 
monteras.

Tryck fast nästa skiva ordentligt i lim-
strängen och fäst sedan med skruv till 
regelstommen.

≤ 250 mm

≤ 15 mm  
från kant

≤ 15 mm  
från kant
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Montage av AQUAPANEL® Indoor

Funktionsväggar

Observera! Applicering av lim skall 
göras innan nästas skiva monteras.

Överflödigt lim tas bort efter det att 
limmet har härdat.

I konstruktioner där tätskikt av duk/fo-
lie/matta ska användas är det endast 
nödvändigt att limma skarvar som inte 
är understödda. Därtill gäller att skall 
enbart våtrumsmatta användas (ingen 
kakelbeklädnad) skall väggens alla 
skarvar först spacklas med Fogspackel 
Vit för ett efterföljande heltäckande 
lager tunnputs.
Se avsnitt ”Alternativt montage” på 
nästa sida..

Liggande montage
Montera efterföljande skivor och säkerställ att dessa är 
korrekt riktade horisontellt och vertikalt. För att undvika 
krysskarvar skall efterföljande rader förskjutas minst ett 
regelfack (förband). Skivorna fästs till stommen med Maxi-
skruv, överflödigt lim avlägsnas efter härdning.

Skarvar längs golv, vägg och tak kompletteras med elastisk 
fogmassa.

Stående montage
Montera efterföljande skivor och säkerställ att dessa  
är korrekt riktade horisontellt och vertikalt.
Vid höga väggar eller mindre format på skivor får start- och 
slutbiten inte vara mindre än 400 mm på höjden. Även här 
monteras skivorna i förband så krysskarvar inte förekommer. 
Skivorna fästs till stommen med Maxiskruv, överflödigt lim 
avlägsnas efter härdning.

Rörelsefogar i konstruktion med limmade skarvar 
utförs med maximalt intervall på 7,5 meter.

Montage av efterföljande skivor

Min. 400 mm
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Montage av AQUAPANEL® Indoor

Funktionsväggar

Alternativt montage
AQUAPANEL® Indoor Fogspackel och tunnputs – vit med Fogremsa (10 cm).

Om väggen skall tunnputsas skall skivorna monteras med ett mellanrum  
på 3-5 mm för efterföljande skarvspackling. AQUAPANEL® Indoor Foglim  
skall inte användas.

Använd distansklotsar för att hålla 
3-5 mm mellanrum mellan skivorna. 
Skruven placeras min 15 mm från kant.

Samtliga fogar spacklas med AQUA-
PANEL® Indoor Fogspackel/Tunnputs vit.
Rörelsefogar i konstruktion 
med spacklade skarvar utförs 
med maximalt intervall på 15 
meter.

Konditionering och förbehandling av AQUAPANEL® Indoor innan ytbehandling inkl. plattsättning

Innan ytbehandling med puts eller plattsättning ska skivorna 
konditioneras (anpassas till den temperatur och luftfuktighet 
som gäller för det aktuella utrymmet). Beroende på tempe-
ratur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan 
skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är 

att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörkgrå.
Skivor ska primas med AQUAPANEL® Indoor Primer innan 
ytbehandling. Temperaturen ska vara minst +5°C vid prim-
ning. Mer information finns att tillgå i skriften ”Ytbehandling 
av AQUAPANEL® Indoor”.

Bädda in AQUAPANEL® fogremsa  
(10 cm) över samtliga fogar och täck 
med ett tunt lager AQUAPANEL® 
Indoor Fogspackel/Tunnputs vit.
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Montage av AQUAPANEL® Indoor

Funktionsväggar

Böjda väggar
AQUAPANEL® Indoor kan enkelt böjas. Använd Knauf 
Danogips uppklippta skenor SK40/50 eller böjbara skenor 
UEF 70/50 eller 95/50. Montera skenorna med önskad 
radie och fäst regeln i skenan. Maximalt regelavstånd  
s300 mm.

TIPS!
Innan skivan monteras ska den förböjas. Detta görs lättast 
genom att fixera ena änden samtidigt som man böjer skivan 
fram och tillbaka med andra änden. På så sätt bryts skivans 
kärna och blir därmed flexibel och kan böjas till önskad 
radie. De fina sprickor som uppstår påverkar inte skivans 
egenskaper.

Radie ≥ 1000 mm

Skivtjocklek Böjradie för AQUAPANEL® Cementskiva Indoor

t Bredd 900 mm, 1200 mm

12,5 mm ≥ 1000 mm

Konkav form, konvex form

Böjutförande L

Vinkel α 90° Alla vinklar upp till α 180°

framsida

α

rad
ie r

t framsida

α

rad
ie r

t Max s300 mm

900 mm
1200 mm

900 mm
1200 mm

900 mm
1200 mm


