
Med spik för effektivt montage av 

SKOTTSÄKER VÄGG

En del av Nail It System
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Nail It Safety Skottsäker vägg är ett unikt och patenterat byggsystem som kan 
monteras i befintliga och nya byggnader. Säkerhetskraven i samhället har 
ökat, inom såväl offentlig som privat verksamhet, där ambassader, skolor, 
kommersiella byggnader och bostadshus nu efterfrågar extra hög säkerhet.

Nail It Safety erbjuder en lättmonterad och anpassningsbar skottsäker vägg, 
som ersätter såväl betong och tegel som plåt, men med samma pålitliga 
resultat. Systemet är utvecklat för effektiv montering med spikpistol samt 
dyckertpistol. Det ger en robust och solid konstruktion. Med Nail It Safety  
Skottsäker vägg skapas trygghet för människor och snabbt samt enkelt 
montage för montören.

Säker, anpassningsbar 
och effektiv montering

Nail It Safety är en del av Nail It System. 
Systemet ger effektivt montage med spik 
i stället för skruv.

Se vår montagefilm  
på knaufdanogips.se
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7 skäl att välja  
Nail It Safety
Skottsäker vägg

• Unikt och patenterat byggsystem för skottsäkra väggar

• Bra att bygga i befintliga och nya byggnader och lokaler

• Ersätter betong, tegel, och plåt

• Monteras enkelt med spikpistol samt dyckerpistol

• Solid och robust konstruktion

• Ingen limning krävs, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ

• Ingen skarv över regel

”Enkelt och snabbt montage”

Se vår montagefilm  
på knaufdanogips.se
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Systemkomponenter

FÖRSTÄRKNINGSSKENA FSK

SPIKPISTOL (Högtryckluft: 20-25 bar)

DYCKERTPISTOL

STÅLSPIK (FAP50V5 16o 2,5 mm x 50 mm)

POLYETENDUK 4 MM PD

FÖRSTÄRKNINGSSKENA 
POLYETEN FSKP

FÖRSTÄRKNINGSREGEL FR

GOLVFIBERGIPS GIFAFLOOR 
FHB 28 MM

ULTRA BOARD 

STÅLDYCKERT (ST F15 1,8 mm x 25 mm)

Se vår montagefilm  
på knaufdanogips.se
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Montageanvisning

INFÄSTNING FÖRSTÄRKNINGSSKENOR
Tak- vägg- och golvskena fästs mot underlaget max 
s400 mm. Infästningstyp enligt infästningsleverantör. 

PLACERING OCH INFÄSTNING AV 
REGLAR
Förstärkningsreglarna placeras mellan golv- och 
takskenans flänsar och vrids i läge. Reglarna fixeras 
till skenan med spikpistol.

INMÄTNING AV FÖRSTA RADEN
Säkerställ att första raden är i våg. 

1

2

3

Se vår montagefilm  
på knaufdanogips.se

Skottsäker vägg FB6

4
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MONTERING AV FHB SKIVOR
Skivan monteras liggande. Starta med hel skiva med 
fjäder uppåt samt åt höger. Skivorna spikas enbart i 
underkant samt i mitten i detta läge. Fortsätt montaget 
till väggslut.

Spikavstånd 
c/c 300 mm

Spikavstånd 
c/c 300 mm

MONTAGE AV RAD 2
Efterföljande rad påbörjas med spillbiten från undre 
skift. Skivan fästs till regel i underkant samt i mitten. 
Skjut därefter färdigt undre radens skivor. 

4

5

BYGG FÄRDIGT TILL ÖNSKAD HÖJD
Fortsätt med montaget tills du når önskad höjd.

UPPREPA MONTAGET PÅ ANDRA SIDAN 
AV VÄGGEN
När du är klar gör du likadant på andra sidan av 
väggen.

6

7

TEL 044/287800 - FAX 044/287890
KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS

www.knaufdanogips.se



10

MONTAGE AV ULTRA BOARD
När du har monterat dubbla FHB-skivor på båda 
sidorna, avslutar du med att fästa ett lager Ultra 
Board på varje sida med en dyckertpistol.

Skivan fästs cc 200 längs kanter och cc 300 på 
mitten. Dyckerten skjuts direkt till FHB-skivan.

9

MONTAGET ÄR KLART
Nu är du klar med montaget av skottsäker vägg 
FB6. På nästa sida kan du också se hur FB4 och 
FB5 är uppbyggda.

10

MONTERING AV SKIVLAG 2
Därefter är det dags att montera nästa skivlag. 
Säkerställ att skivskarvarna förskjuts med minimum 
100 mm på både lång- och kortkant. Fortsätt 
montaget likt föregående lager. Skivorna fästs 
enbart mot underliggande lager.

8

Spikavstånd 
c/c 300 mm
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Vid frågor kring prestanda 
vänligen kontakta vår tekniska 
support på 044 – 28 78 22

SKOTTSÄKER VÄGG FB4

12,5 mm Ultra board 
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
Förstärkningsregel 70 
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
12,5mm Ultra board 
Skena med polyetenduk 70/55 
Stålspik FAP50V5 16o 2,5 mm x 50 mm 
Högtryckluft: 20-25 bar 
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm

SKOTTSÄKER VÄGG FB5

12,5 mm Ultra board 
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
Förstärkningsregel 70 
28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
2 st 12,5 mm Ultra board 
Skena med polyetenduk 70/55 
Stålspik FAP50V5 16o 2,5 mm x 50 mm 
Högtryckluft: 20-25 bar 
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm

SKOTTSÄKER VÄGG FB6

12,5 mm Ultra board 
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
Förstärkningsregel 70 
2 st 28 mm Golvfibergips Gifafloor FHB 
12,5 mm Ultra board 
Skena med polyetenduk 70/55 
Stålspik FAP50V5 16o 2,5 mm x 50 mm 
Högtryckluft: 20-25 bar 
Ståldyckert till Ultra Board ST F15 1,8 mm x 25 mm

Våra skottsäkra 
väggar
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BUILDING BETTER TOGETHER
Det går att se på sin gärning på olika sätt. Du hjälper en kund med 
en order, effektiviserar produktionen, eller ser till att ännu en gipsskiva 
når bygget. För dig är det kanske en vanlig arbetsdag.

Men det du gör är en del av något större. Ditt engagemang och din 
expertis bidrar till att nästa person kan ta vid och föra uppdraget vidare. 
Till slut står de där. Kontoren. Skolorna. Operationssalarna. Husen som 
människor ska komma att kalla hem. Samhället.

Att bygga ett hållbart samhälle kräver en lång kedja av hårt arbete, 
och vi på Knauf Danogips har äran att lägga grunden för det.
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Teknisk support 
och utbildning

Spackel för alla behov

Det är viktigt att du känner dig trygg hela vägen och enkelt kan få svar på dina 
byggtekniska frågor. Därför erbjuder vi även möjlighet till utbildning kring våra olika 
byggsystem. Du är varmt välkommen att höra av dig!

Knauf Danogips har ett brett sortiment av spackelprodukter, allt 
för att förbättra slutresultatet på din vägg. Se hela vårt sortiment 
och läs mer på knaufdanogips.se.

Knauf Danogips består av ett engagerat 
och kompetent team. Vi finns alltid tillhands 
om du har frågor kring våra produkter eller 
byggsystem.
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Spackel för alla behov

Nail It System består av tre unika byggsystem: Nail It Safety, Nail It Indoor 
och Nail It Outdoor. Genom forskning och utveckling arbetar Knauf Danogips 
systematiskt för att förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och reducera 
arbetstiden vid montage. Nail It System uppfyller både dagens krav och 
framtidens visioner för montage. En revolution i vår bransch.

FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN
Systemet bygger på enkel montering som ger bättre ergonomiska 
förhållanden för montören.

REDUCERAD MONTAGETID
Montagetiden med spikpistol är upp till 47 % kortare jämfört med 
traditionellt montage av dubbellagskonstruktion.

ÖKAD LÖNSAMHET
Med ökad effektivitet hinner montören med fler montage på en 
dag, och i längden fler projekt.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Med skarv i fält minskar mängden spillmaterial, vilket sparar 
både på naturresurser och miljön.

System för ytterväggsmontageSystem för innerväggsmontage

System för skyddsklassade väggar

Det här är  
Nail It System



För mer information

knaufdanogips.se


