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Stark.
Starkare.
Ultra Board®
En ny banbrytande gipsskiva med extra skruvfäste!
Upphängning har aldrig varit enklare än nu! Dagarna med ankare och expander
är över. Nu släpps en ny gipsskiva som ska göra det enklare att fästa tunga saker
direkt i skivan. – Det finns ingen motsvarighet på marknaden i dag, säger Johan
Arvidsson, Teknisk chef på Norgips.
Den nya skruvfasta gipsskivan heter Ultra Board®. Enligt Johan Arvidsson går det
att hänga upp i princip vad som helst i den; köksinredningen, tv:n eller bokhyllan. – E n skruv utan plugg tål upp till 33 kilo. Med plugg går det att hänga upp
föremål som väger maximalt 60 kilo. Det gör Ultra Board® unik, säger han.
Den speciella sammansättningen är anledningen till att gipsskivan är så stark. –
Ultra Board® har en helt ny sammansättning och innehåller molekyler som aldrig
tidigare använts i produktion av gipsskivor.
För att utnyttja styrkan i Ultra Board® fullt ut ska skivan monteras som första lag i
en tvålagskonstruktion. – Man bygger med gips i båda lagen. Då blir konstruktionen säkrare i flera avseenden. Ljudisolering, brandsäkerhet och minskad risk för
sprickor och utböjningar för att nämna några, säger Johan Arvidsson. Precis som
med vanliga gipsskivor kapas Ultra Board® med gipskniv. Ett enkelt arbetssätt,
men också bra för att hålla arbetsmiljön fri från buller och damm.

FAKTA – DET HÄR ÄR ULTRA BOARD®
Mått: 1200 x 900 mm
Tjocklek: 15,5 mm
Kantutförande: Försänkta kortkanter och
skurna
långkanter, alt fyra försänkta kanter.
Tål: 33 kg i skruv (5 mm träskruv) och 60 kg i
skruv med plugg (8 mm skruv i plugg).
Bearbetas med: Gipskniv
Klassificering: DFIR enligt EN 520, CE märkt
(Ref no 0087).
Finns att köpa: På utvalda byggvaruhus

– När den här gipsskivan togs fram hade vi hantverkaren i åtanke. Ultra Board®
öppnar upp helt nya möjligheter. Man slipper böka med krångliga specialskruvar
och verktyg. Det är inte bara arbetsmiljön som gynnas av gipsskivan. Ultra Board®
är nämligen återvinningsbar till 100 procent.
När behövs den här gipsskivan?
– Det är en fördel att alltid bygga med Ultra Board® som första lag, oavsett
tillfälle och konstruktion. Det garanterar ju starkare och bättre väggar och tak.
Framförallt har man ett skruvfast underlag som inte gör avkall på den slutliga
väggens kvalitet och med minimal risk för rörelsesprickor, säger Johan Arvidsson.

Johan Arvidsson, Teknisk chef
Norgips Svenska AB
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Norgips Svenska AB är en leverantör av lättbyggnadssystem bestående av gipsskivor och stålprofiler.
Genom att variera stålprofilstyper, antal lag av gipsskivor samt användadet av mineralull i hålrummet kan Norgips
lättbyggnadssystem uppfylla de strängaste kraven på brand, ljud och styrka i alla typer av byggnationer av innervägg.

Norgips Trygga System
När du väljer Norgips innerväggssystem
kan du vara säker på att du får en hållbar
och professionell lösning, som både är
flexibel, bestående och som kan anpassas
till varje behov. Du får professionell vägledning genom hela ditt byggprojekt från
Norgips Tekniska avdelning.

Service
Norgips lösningar är inte enbart en samling
byggprodukter. Det är ett sammanhängande
koncept och en byggmetod. I ett tätt samarbete
mellan de projekterande och utförande så bidrar
gärna Norgips Tekniska support med förslag till
detaljlösningar, beräkningar och vägledning
runt det slutliga utförandet.

Norgips Svenska AB

www.norgips.se
Norgips webbplats blir kontinuerligt
uppdaterad med den senaste
informationen och kan således skilja sig
från tryckt information. Information du
hittar på webbplatsen är alltid gällande
över tryckt material.
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