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Rörelser (teleskopanslutningar)

Nedböjning

Vid större nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner 
skall anslutningarna utföras med teleskopanslutningar.
Nedan visas exempel på montage av teleskopanslutningar 
för enkel respektive dubbel regelstomme. 

Generella anvisningar
Samtliga teleskopanslutningar från och med 10 mm nedböj-
ning förses med horisontella plåtband PB100 för skruvning 
av gips i överkant vägg.

1. Förstärkningsskena FSKP fästs till underlaget enligt gene-
rella anvisningar för montage av skenor.

2. 2 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor. Remsor 60+120 
skruvas i FSKP-profil s200 mm för yttersta lagret. Se till 
att skruven inte sammanfallar med reglarna.

3. Anläggningsytan mellan regeln och skenans fläns skall 
vara min 40 mm. Regeln får inte fästas i skenan.

4. Horisontellt plåtband PB100, monteras min. 20 mm (60 
mm) under skenans fläns. Plåtbandet fästs till varje regel 
med 2 st profilskruv.

5. Skivorna fästs i reglar samt plåtband PB100 med skruv 
enligt Knauf Danogips anvisningar.

Större nedböjningar
Detaljerna visar anslutningar med förstärkningsskena FSK 
och teleskopskena TSK för respektive 20 och 40 mm ned-
böjning.
För nedböjning ≤ 80 mm finns TSK 95/120 och 120/120.
För nedböjning ≤ 60 mm finns FSK 70/100, 95/100 och 
120/100. Särskilt lämplig för schaktvägg och dubbelstomme.

Anslutning med förstärkningsskena FSK/FSKP

Väggtyp: E 101. Brandklass: EI30. Flänshöjd 60 för ≤ 20 mm nedböjning. Flänshöjd 100 för ≤ 60 mm nedböjning.
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Rörelser (teleskopanslutningar)

Nedböjning

Anslutning med förstärkningsskena FSK/FSKP
 
Väggtyp: E 202. Brandklass: EI60. Flänshöjd 60 för ≤ 20 mm nedböjning. Flänshöjd 100 för ≤ 60 mm nedböjning.

1. Förstärkningsskena med polyetenduk FSKP fästs till under-
laget enligt generella anvisningar för montage av skenor.

2. Vinkelprofil LP 24/50 fästs till underlaget på samma sätt 
som skenorna.

3. 2 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor om varje sida. 
Remsor min. h = 100 mm skruvas i vinkelprofil s200 mm 
för yttersta lagret.

4. Anläggningsytan mellan regeln och skenans fläns skall 
vara min 40 mm. Regeln får inte fästas i skenan.

5. Horisontellt plåtband PB100, monterad min. 20 mm (60 
mm) under skenans fläns, plåtbandet fästs till varje regel 
med 2 st profilskruv.

6. Skivorna fästs i reglar samt plåtband PB100 med skruv 
enligt Knauf Danogips anvisningar.
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Rörelser (teleskopanslutningar)

Nedböjning

1. Förstärkningsskena FSKP fästs till underlaget enligt gene-
rella anvisningar för montage av skenor.

2. Gipsremsa 60 mm skruvas i FSKP-profil s200 mm. Se till 
att skruven inte sammanfallar med reglarna.

3. Anläggningsytan mellan regeln och skenans fläns skall 
vara min 40 mm. Regeln får inte fästas i skenan.

4. Horisontellt plåtband PB100, monteras min. 20 mm (60 
mm) under skenans fläns. Plåtbandet fästs till varje regel 
med 2 st profilskruv.

5. Skivorna fästs i reglar samt plåtband PB100 med skruv 
enligt Knauf Danogips anvisningar.

6. Eventuellt akustisk tätmassa (enligt väggens ljudklass).

För att uppnå angiven brandklass skall anslutningen  
kompletteras med fasthållen isolering typ A1, densitet min 
26 kg/m² och smältpunkt >1000°C från ovankant vägg och 
600 mm ner.
Fasthållningen utförs lämpligast med en horisontell mon-
terad H50/50 som monteras mellan reglarna (en sida) i 
underkant stålregelskiva. H50/50 klipps upp vid varje regel.

Anslutning med förstärkningsskena FSK/FSKP

Väggtyp: E 202. Brandklass: EI60. Flänshöjd 60 för ≤ 20 mm nedböjning. Flänshöjd 100 för ≤ 60 mm nedböjning.
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Rörelser (teleskopanslutningar)

Nedböjning

Anslutning med teleskopskena TSK/TSKP

Väggtyp: E 202. Brandklass: EI60. Flänshöjd 50 för ≤ 40 mm nedböjning. Flänshöjd 120 för ≤ 80 mm nedböjning.

1. Teleskopskena med polyetenduk TSKP 2 fästs till underla-
get enligt generella anvisningar för montage av skenor.

2. 2 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor. Remsor min.  
h = 100 mm skruvas i TSKP 2-profil s200 mm för yttersta 
lagret.

3. Knauf Danogips regel avslutas 40 mm innan skenans 
botten, regeln får inte fästas i skenan.

4. Horisontellt plåtband PB100, monterad min. 40 mm (80 
mm) under skenans fläns. Plåtbandet fästs till varje regel 
med 2 st. profilskruv.

5. Skivorna fästs i reglar samt plåtband PB100 med skruv 
enligt Knauf Danogips anvisningar.

6. Eventuellt akustisk tätmassa (enligt väggens ljudklass).

Reglarna skall ha en anläggningsyta  
på min. 40 mm. i teleskopskenan.
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Anslutning med förstärkningsskena FSK/FSKP

Väggtyp: D 202. Brandklass: EI60. Flänshöjd 60 för ≤ 20 mm nedböjning. Flänshöjd 100 för ≤ 60 mm nedböjning.

1. Förstärkningsskena med polyetenduk FSKP fästs till under-
laget enligt generella anvisningar för montage av skenor. 

2. Vinkelprofil LP 24/50 eller likvärdig fästs till bjälklaget på 
samma sätt som skenorna.

3. 2 x 12,5 mm remsor min. h = 100 mm av Knauf Dano-
gips skiva om varje sida. Remsorna skruvas i vinkelprofil 
s200 mm för yttersta lagret.

4. Knauf Danogips regel avslutas 40 mm innan skenans 
botten. Regeln får inte fästas i skenan.

5. Horisontellt plåtband PB100, monterad min 20 mm (60 
mm) under skenans fläns. Plåtbandet fästs till varje regel 
med 2 st. profilskruv.

6. Skivorna fästs i reglar samt plåtband PB100 med skruv 
enligt Knaufs Danogips anvisningar.

7. Drevning med mineralull
8. På insidan kompletteras reglarna med horisontellt 

monterad T-skarv eller hattprofil S25 på max s1200 mm 
för att styva av flänsarna. T-skarven eller hattprofilarna 
monteras förskjutna så kontakt mellan stommarna inte 
uppstår. Även regelstommen skall förskjutas 225 mm för 
att underlätta montage av de horisontella profilerna.

Gips är ett stabilt material med mycket små rörelser  
(ca 0,5 mm/m vid en relativ luftfuktighet mellan 30-90 %). 
Dock skall man vid långa väggar med större längd eller 
utsträckning än 10-12 meter komplettera med dilatations-
fogar. Tänk på att alla skivlager samt bakomliggande 
konstruktion skall brytas. Fogen mellan skivorna kan fyllas 
med elastisk fogmassa.

Önskas ett spacklat kantavslut  
kan L-profil Göppingar rekommenderas.

Dilatationsfogar i innerväggar

FÖR MER INFORMATION SE DETALJER FÖR RESPEKTIVE VÄGGTYP.

Rörelser (teleskopanslutningar)

Nedböjning
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Avslutningslist Göppinger


