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Renovering av inomhusväggar

Limmontage – befintliga väggar

Renovering inomhus
Om befintliga väggar bestående av 
t ex betong, tegel, lättbetong och lik-
nande ska kläs in med gipsskivor utan 
föregående regling kan detta göras 
med monteringsgipsbruk Perlfix. 

Perlfix monteringsgipsbruk
Snabbhärdande montagebruk som 
också kan användas som spackel och 
fungerar utmärkt till både 12,5 Classic 
Board och 6,5 mm Reno Board. Bruket 
appliceras i tjocklek från 5 mm upp till 
ca 25 mm på underlaget. 

Underlag
Underlaget bör vara rent och fast. 
Nygjuten fuktig betong eller fuktiga 
tegelytor är inte lämpliga underlag för 
Perlfix. Större ojämnheter bör tas bort. 
Blanka icke sugande ytor förbehand-

las med Betokontakt. 
Starkt sugande underlag förbehand-
las med Knauf Danogips Primer Gul, 
utspädd 1:3. Installationer av exempel-
vis eldosor m.m. bör monteras innan 
skivmontaget.

Blandning
Torrbruket blandas med rent vatten. 
Häll först vattnet i en hink, strö i 
torrbruket och blanda med hjälp av 
en motordriven visp, tills en smidig 
konsistens erhålls. Till 25 kg Perlfix går 
det ca 12,5 liter vatten. Bearbetnings-
tiden är ca. en halvtimme, beroende 
på temperatur, ventilation och relativ 
luftfuktighet. Tänk på att använda rena 
hinkar och verktyg, rester från tidigare 
blandningar, förkortar öppentiden 
väsentligt.

Perlfix finns i 25 kg säckar

Applicering av Perlfix
Lägg skivorna på ett plant underlag 
med baksidan uppåt. Perlfixet app-
liceras på skivornas baksida med t 
ex en murslev. Gör klar en skiva åt 
gången. Lägg en sträng Perlfix längs 
skivans långkanter, i övrigt klickar 
med ca 300-350 mm avstånd vid 13 
mm skiva, och ca 200 mm vid 6 mm 
skiva. Vid större ursparningar läggs en 
sträng Perlfix runt hela kanten. 

Skivskarv
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Ojämna underlag
På mycket ojämna underlag kan det 
vara en fördel att montera remsor av 
gips innan gipsskivorna monteras. 
Gipsremsorna monteras med ett cen-
trumavstånd på max 400 mm vid 13 
mm skiva och max 200 mm vid 6 mm 
skiva. Efteråt limmas gipsskivorna mot 
remsorna med hjälp av monterings-
gipsbruk eller montagelim.

Vid jämnare underlag kan Perlfix 
appliceras på baksidan av skivorna 
med den släta sidan av en bredtandad 
spackel, som därefter vänds och trycks 
genom brukslagret. Underlagets jämn-
het bestämmer vilken tandstorlek som 
skall väljas, normalt 5-10 mm.
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Montering av gipsskiva
Montaget går lättare om skivorna är 
ca 20 mm kortare än vägghöjden. 
Gipsskivor bör inte stå direkt på golvet 
och aldrig på betonggolv. För att 
undvika detta utplaceras gipsskivebitar 
eller dylikt som skivorna kan stå på 
till dess härdningen är klar, vilket tar 
ca ett dygn. Sätt upp en skiva åt gång-
en och knacka den på plats.

Skivorna fixeras mot underlaget med 
skivhållare. Tryck upp mot taket och 
fixera fast med trälist eller kilar, tills 
bruket har härdat. Slå försiktigt skivor-
na på plats med en gummihammare.

Kontrollera löpande att skivorna står  
i lod och livar med varandra. 

Efterjustering görs efter några minuter, 
använd en rätskiva.

Arbetstemperatur/-klimat:
Rums- och underlagstemperaturen  
bör ej underskrida +10 °C.

Anmärkning!
Var uppmärksam på att ljudisoleringen 
kan försämras på grund av den smala 
luftspalt som uppstår mellan ojämna 
underlag och gipsskivan, resonanser 
kan framkomma.
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