Produktinformasjon
Gyproc Gipsbruk
Gyproc G 66 Gipsbruk
Allround gipsbruk for de fleste
områder.
Bruksområde
Gipsbruk er i første rekke egnet for
reparasjon av gipsplater, men har
også et bredere bruksområde:
• Reparasjon av skader på gipsplater, puss m.m.
• Liming av gipsplater på de fleste
underlag, unntatt treunderlag eller
i gulvkonstruksjoner
• Tetting av el-bokser i brann- eller
lydklassifiserte vegger og himlinger
• Avretting på massive og stabile
underlag
• Sjikttykkelse: 5-25 mm i himling,
alt. 5-35 mm på vegg
• Kan påføres med maskin.
Egenskaper
•

Miljøtilpasset
Fordeler

•
•
•

Kan brukes i tykke sjikt
Rask tørketid i tykke sjikt
Tåler frost
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Mål og vekt
Vekt kg
Forbruk kg ved liming av
gipsplater
Forbruk kg/m2 ved 1 mm
sjikt
Lagring, mnd. åpnet pakning
Pakning, stk

G 66
20
2-3
1
3
1

Ergonomi og montering
1. Bruk rene blandekar og rent
springvann. Hvis blandekar med
allerede ferdigblandet gipsbruk
benyttes, forkortes bindetiden.
2. Tilsett forsiktig posens innhold i
vann, forhold ca. 1 del vann og 2
deler gipsbruk og la vannet dekke
pulveret noe. La det stå i ca 5 min.
Rør deretter til en pastalignende
masse oppnås. Blandingen kan med
fordel utføres med bormaskinvisp.
3. Bindetiden er 2-3 timer. Lag ikke
større sats enn hva som går med til
120 minutters arbeid.
4. Monteringsanvisninger: Underlaget skal være tørt, fast, krympefritt, beskyttet mot fukt og må
ikke være frosset. (Fjern
støv, løse partikler
og formrester.) Må
ikke brukes på nystøpt betong. Sterkt
sugende eller tette
underlag primes ved
behov.

5. Anvisninger for liming av gipsplater finnes i Gyproc Håndbok Montering eller i Småhushåndboken.
Lagring
Oppbevares tørt. Åpnede sekker
oppbevares godt lukket og innholdet skal forbrukes innen 3 måneder.
Forskrifter: Unngå innånding av
støv. Ved berøring med øynene,
skyll straks med rikelig vann i 15
min. Kontakt lege dersom plagene
vedvarer. Oppbevares utilgjengelig
for barn.
Gyproc Teknisk Service
For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc
eller noen av våre forhandlere i landet. Informasjon, prosjekterings- og
montasjeveiledning finner dere også
på vår hjemmeside www.gyproc.no.

