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Vigtig information
Er tilføjet ved afsnit og anvisninger,
som ikke må glemmes.

Værd at vide
Er tilføjet ved afsnit og anvisninger,
som er nyttig information.

Mange års erfaring indenfor konstruktioner med gips og stål har lært os
vigtigheden af, at alle aspekter inden
for bygningsfysik er gennemarbejdet i
projekteringsfasen.
I relation til Let-Byg Systemer behandler vi emnerne: brand, lyd, styrke, fugt
og indeklima samt ophæng.
Du finder de forskellige beregningsprogrammer på knauf.dk. Vores konsulenter og tekniske afdeling står også til
rådighed for besvarelse af eventuelle
spørgsmål.
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Brandsikkerhed

Overalt, hvor der stilles brandkrav kan byggesystemer og akustiklofter fra Knauf anvendes
De færdigproducerede gipsplader består af en udstøbt gipskerne beklædt med karton på begge sider. Gipsens varmekapacitet og indhold
af krystalbundet vand er årsag til gipspladernes gode brandtekniske
egenskaber.

Brandforhold.
Brandbetegnelser.
Brandklasser.
Brandmodstandsevne.
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Brandsikkerhed
Brandforhold
Gips eller calciumsulfat, som det betegnes, er en meget righoldig naturforekomst. Den kemiske betegnelse er
CaSO4 ∙ 2H2O.
De færdigproducerede gipsplader, som
består af en udstøbt gipskerne beklædt
med karton på begge sider, indeholder
som rågipsen ca. 21% krystalbundet
vand. Det er det krystalbundne vand,
der giver g
 ipspladerne deres gode
brandtekniske egenskaber.
Under et brandforløb skal der anvendes
store energimængder til at frigøre det
krystalbundne vand, hvilket betyder, at
temperaturen på bagsiden af en gipsplade holdes under ca. 100°C, indtil
det krystalbundne vand er fordampet.
Gipspladens krystalbundne vand be-

tyder imidlertid, at hvis gipspladen
udsættes for vedvarende relativ høj
varmepåvirkning, fordamper det krystalbundne vand, og gipspladen begynder
at kalcinere og miste sin styrke og brandmodstandsevne.

Knauf byggeplader har brandmodstandsevne og klassifikation som angivet
i nedenstående skema.
Find definition på de europæiske brandbetegnelser og de tidligere danske
brandklasser på næste side.

Gipsplader må derfor ikke anvendes på
steder, hvor der vedvarende er temperaturer
over 50°C fx direkte bag brændeovne,
kedler og regnskærme af glas. I disse tilfælde anvendes Aquapanel® plader. Kortvarige høje temperaturer op til 120°C
betyder ikke noget, fordi pladen vil kunne
genvinde sine oprindelige egenskaber ved
optagelse af fugt fra den omgivende luft.

Brandmodstandsevne og klassifikation
Tykkelse

Pladetype

Knauf betegnelse

Brandmodstandsevne

Materialeklasse

1)

Beklædningsklasse

6,5 mm

Gipsplade type A

Reno Board

8 minutter

A2-s1,d0

-

9,5 mm

Gipsplade type EH

Clima Board

14 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

9,5 mm

Gipsplade type WB

Weather Board

14 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Gipsplade type A

Classic Board

20 minutter/
15 minutter 2)

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Gipsplade type B

Light Board

20 minutter/
15 minutter 2)

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Gipsplade type I

Solid Board

20 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Gipsplade type H

Solid Wet Board

20 minutter

B-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

15,5 mm

Gipsplade type F

Secura Board

30 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

15,5 mm

Gipsplade type EF

Clima Secura Board

30 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Gipsplade type U13

Ultra Board®

20 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

15,5 mm

Gipsplade type U15

Ultra Board

25 minutter

A2-s1,d0

K1 10 B-s1,d0

15,0 mm

Fireboard plader

Fireboard

30 minutter

A1

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Aquapanel® Indoor

Aquapanel® Indoor

20 minutter

A1

K1 10 B-s1,d0

12,5 mm

Aquapanel® Outdoor

Aquapanel® Outdoor

20 minutter

A1

K1 10 B-s1,d0

®

Ca. brandmodstandsevne for ét pladelag afhængig af underlag.
2)
Gælder for vandret monterede plader.
1)

ydeevne & bygningsfysik
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Brandbetegnelser
Brandbetegnelser
Sammenhængen mellem de tidligere
danske brandklasser og de europæiske brandklasser fremgår af skemaet
til højre.
Byggevarers reaktion på brand inddeles i det europæiske system, blandt
andre i følgende primærklasser:
•

•

•

•

A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand.
A2 byggevarer, hvis medvirken til
brand er yderst begrænset, skal
kombineres med tillægsklasse for
røg (s) og brændende dråber (d)

Tillægsklasser
Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:
• s1 meget begrænset mængde af
røgudvikling.
• s2 begrænset mængde af røgudvikling.
• d0 ingen brændende dråber eller
partikler.
• d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler.

Brandbetegnelser
Europæisk klasse

Tidligere dansk
betegnelse

Materialer
A1

Ubrændbart

A2-s1,d0

Ubrændbart

B-s1,d0

Klasse A

D-s2,d2

Klasse B

Beklædninger
K1 10 B-s1,d0

Klasse 1

K1 10 D-s2,d2

Klasse 2

Brandbeskyttelsessystemer
K 2 30 A2-s1,d0

BD-30+

K 2 60 A2-s1,d0

BD-60+

Ikke-bærende, adskillende
bygningsdele

B byggevarer, hvis medvirken til
brand er meget begrænset, skal
kombineres med tillægsklasse for
røg (s) og brændende dråber (d)
D byggevarer, hvis medvirken til
brand kan accepteres, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s)
og brændende dråber (d).

EI 30 A2-s1,d0

BS-30

EI 60 A2-s1,d0

BS-60

EI 120 A2-s1,d0

BS-120

EI 30

BD-30

EI 60

BD-60

Bærende adskillende
bygningsdele
REI 30 A2-s1,d0

BS-30

REI 60 A2-s1,d0

BS-60

REI 120 A2-s1,d0

BS-120

Ydeevnekriterier

REI 30

BD-30

Bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæiske system ud fra, blandt
andre, følgende ydeevnekriterier:

REI 60

BD-60

Bærende ikke-adskillende
bygningsdele

Bæreevne - R
En bærende bygningsdel (herunder
også en stabiliserende bygningsdel)
skal kunne optage den last, som den
bliver udsat for under brand. Kravet til
bæreevne angives som R efterfulgt af et
tidsrum. Tidsrummet angiver hvor mange
minutter bygningsdelen skal kunne optage lasten.

Isolation - I
Isolation for en adskillende bygningsdel
indebærer, at der indenfor et fastlagt
tidsrum ikke indtræder betydelig varmetransport fra den brandpåvirkede side til
den ikke brandpåvirkede side. I angives
altid i kombination med E. Efter EI angives tidsrummet, hvor bygningsdelen
opfylder kravene.

Integritet - E
Integritet for en adskillende bygningsdel
indebærer, at der indenfor et fastlagt
tidsrum ikke indtræffer gennemtrængning af flammer eller varme gasser. Efter
E angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravet.

Brandbeskyttelsesevne - K
For en beklædning stilles der krav til
beklædningens brandbeskyttelsesevne
og til reaktion på brandegenskaberne
for de materialer, som indgår i beklædningen. Kravet har til formål at give
beskyttelse i i et passende tidsrum, fx 10
minutter, mod brand i mere brændbare
materialer bag væg- eller loftsoverflade
eller mod brand i bagvedliggende
hulrum.
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R 30 A2-s1,d0

BS-30

R 60 A2-s1,d0

BS-60

R 120 A2-s1,d0

BS-120

R 30

BD-30

R 60

BD-60
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Materialeklasse og brandbeskyttelsessystemer
Beklædning og materialeklasse
Overalt, hvor der stilles brandkrav kan
gipsplader fra Knauf anvendes, og
pladerne kan indgå i såvel branddrøje
som brandsikre konstruktioner. Gipsplader kan ligeledes forbedre eksisterende
konstruktioner rent brandmæssigt.
Brandbeskyttelsessystemer
Et brandbeskyttelsessystem er et system,
som sikrer, at de brændbare materialer
i den beskyttede konstruktion ikke medvirker til eller påvirkes af branden i det
tidsrum, hvor konstruktionen skal bevare
sin brandmodstandsevne.

Brandbeskyttelsessystemet skal udføres
af materialer i klasse A2-s1,d0 (ubrændbart materiale) eller af materialer, som
har en brændværdi, der er højst 3,0
MJ/kg.
Brandbeskyttelsessystemerne klassificeres i to klasser alt efter hvor lang tid (30
eller 60 minutter) de skal beskytte det
bagved liggende materiale.
Beklædning klasse K2 30
(30 minutters brandbeskyttelsessystem)
2 x 12,5 mm Classic 1 board eller Classic 3 Board kan opfylde kravet.

Beklædning klasse K2 60
(60 minutters brandbeskyttelsessystem)
2 x 15,5 mm Secura board, type F-1 kan
opfylde kravet.
Ved udvendig beklædning benyttes
Clima Secura Board, type EF-3 i stedet
for Secura Board, type F-1.
Endvidere foreligger der klassifikationsrapport på 1 x 15,0 mm Ultra
Board® type U + 1 x 15,5 mm Secura
Board type F som K260 brandbeskyttelsessystem til klammemontage på
træunderlag.

Fastholdt mineraluld
I nogle konstruktioner kræves fastholdt
mineraluld. Fastholdelsen kan ske med
S 25 monteringsprofiler, min. 22 x 95
mm forskalling eller 2 mm ståltråd pr.
maksimalt 300 mm.
Fastholdelsen kan også ske som en
kombination af fx monteringsprofiler
og 2 mm ståltråd.
Monteringsprofiler eller forskalling pr. 300 mm.

Monteringsprofiler eller forskalling pr. 450 mm og 2 mm ståltråd
pr. 450 mm.

Installationer i brand- og lydklassificerede bygningsdele
Udtag på to vægsider (forfradåser). Vandret snit i væg
Dobbelt skelet med min. afstand på 600 mm og dåserne placeret i
hvert deres stolpefag.

Udtag på to vægsider (forfradåser). Lodret snit i væg
Min. afstand på 800 mm, hvis el-dåserne placeres i samme
stolpefag.

Min
600 mm

1
1

Hvis der er el-installationer i gipskonstruktioner, skal gennemføringerne
udføres som i følgende eksempler og
iht. Brandteknisk vejledning nr. 31 (ny
vejledning er under udarbejdelse).

2

Udtag på en vægside (forfradåser). Vandret snit:
3
2

Uden isolering

1

1

2

1. El-dåse
2. Stolpefag udfyldt med mineraluld. Ved brandklassificerede skillevægge skal anvendes
stenuld.
3. 2 x 12,5 mm gipsplader
4. Uden isolering: Gipsmørtel fx Knauf Rotband i
mindst 10 mm tykt lag om hele dåsen.

4

3

Se også de respektive afsnit mht.
brand- og lydtætning i hhv. vægge,
lofter, etagedæk m.m.

Med isolering

1

1
Min
800 mm

1

3

2
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Lydisolering

En konstruktions lydisolerende evne er et udtryk for, hvor god konstruktionen er til at hindre lydgennemgang
Gipsplader har en relativ høj densitet, hvilket giver gode lydegenskaber - både mod luftlyd, trinlyd og ved lydabsorbation. Antal pladelag,
pladernes vægt, adskillelse af pladebeklædte sider, afstand mellem
pladebeklædte sider og mineraluld i hulrum er vigtige faktorer.

Lydisolation.
Luftlyd.
Trinlyd.
Lydabsorption.
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Lydisolering
Lydtryk

Lydforhold
Lydtrykniveauet måles i dB, på en
logaritmisk skala. En fordobling af
lydtrykket svarer derfor til en forøgelse
af lydtrykniveauet på 6 dB, mens et
10 gange så højt lydtryk svarer til en
forøgelse på 20 dB. 1 dB er lige netop
det som et normalt menneskes øre kan
skelne imellem. Der er to begreber,

der karakteriserer materialers lydmæssige egenskaber, lydisolation og
lydabsorption.
SBi lydanvisninger
Find også yderligere information om
lydforhold i SBi’s lydanvisninger.

µPa

Lydtryksniveau

140

Smertegrænsen

108
120

Rockkoncert

100

ipod på fuld
styrke

107

106
80
105
60
104

Lydisolation

dB

Trafikeret gade,
daginstitution

Almindelig tale

40
103

En konstruktions lydisolerende evne er et
udtryk for, hvor god konstruktionen er til
at hindre lydgennemgang.

20

20

Luftlyd
Når der er tale om luftlyd, fx fra en
højtaler eller almindelig tale, angives
lydreduktionen i form af reduktionstallet,
R. Reduktionstallet angives i dB (decibel)
og er et udtryk for forskellen mellem
støjniveauerne i to nabolokaler.
• Rw vægtet lydreduktionsværdi for en
konstruktion målt i et laboratorium.
• R’w vægtet lydreduktionsværdi for
en konstruktion målt i en feltmåling
(forventet byggepladsværdi)
En god lydisolation mod luftlyd kan
opnås med følgende materiale-/komponentegenskaber:
• Tunge materialer
• Materialer med høj indre dæmpning
(lille bøjningsstivhed)
• Tætte konstruktioner
• Dobbeltkonstruktioner

Fuglekvidren

102

Trinlyd
Ud over luftlyd dækker begrebet lydisolation også trinlydniveauet, som er et
udtryk for, hvor kraftigt fx trin på 1. sal vil
kunne høres i stueetagen. God trinlydsisolation kan bl.a. opnås ved at anvende
tunge materialer, dobbeltkonstruktioner
med elastisk mellemlæg, tæpper eller
andre bløde belægninger på gulvet.

0

Typiske værdier fra dagligdagen

C-faktor og lavfrekvent lyd
I SBi anvisning 272 anbefales det i
lydklasse C, jf. DS 490:2018 at udvide
det bygningsakustiske frekvensområde
ned til 50 Hz, når man benytter lette
vægge i lejlighedsskel. Normalt måles
i området mellem 100-3150 Hz. Dette
gøres for at undgå lydmæssige problemer i det lavfrekvente område. Denne
værdi angives som R’w+C50-3150.
I vores vægtypeoversigter har vi for
udvalgte vægge opgivet både en R’w
og en R’w+C50-3150 værdi.
Det vil normalt ikke være muligt at opfylde
BR18’s skærpede lydkrav i det lavfrekvente
område til boligadskillende vægge med
enkeltstolpe vægge. SBI anvisning 237
”Lydisolering mellem boliger – Nybyggeri”
anbefaler altid at anvende dobbeltvægge.

50 dB

40 dB

90 dB

Ved luftlydsmålinger anvendes en støjkilde, og man måler så
lydtrykniveauet på den anden side af væggen. Eksempel: støjkilde
på 90 dB, der måles 40 dB i det tilstødende rum, væggens lydreduktionstal er derfor 90 - 40 = 50 dB. Det gælder derfor om at have
et reduktionstal, så højt som muligt.

Ved trinlydsmålinger anvendes en standardiseret bankemaskine, og
man måler så lydtrykniveauet på den anden side af dækket. Eksempel:
Der måles 50 dB i det underliggende rum. Dækkets trinlydsniveau er
dermed 50 dB. Da det er en støjmåling, gælder det om at have et så
lavt niveau som muligt

ydeevne & bygningsfysik
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Lydabsorption
Lydabsorption udtrykker, at lyden
delvis absorberes af materialet, så den
lyd, der reflekterer fra en overflade, er
reduceret i forhold til den lyd, der rammer overfladen. Denne evne angives
i form af absorptionskoefficienter, der
angiver, hvor stor en del af lydenergien, der absorberes, når lyden rammer
en flade. Absorption er afhængig af
frekvensen.

God lydabsorption, eller kort efterklangstid, kan opnås med forskellige
metoder:
• Tynde tætte plader (membranabsorbenter)
• Porøse, luftgennemtrængelige materialer (porøsitetsabsorbenter)
• Perforerede plader (resonansabsorbenter)
For yderligere information se evt.
www.knauf.dk.

Lydisolation i praksis
Lydisolation i praksis
Gipspladekonstruktioner er velegnede til
både isolation mod luftlyd og mod trinlyd. Det skyldes gipspladernes relative
høje densitet, en høj indre dæmpning i
materialet og muligheden for at anvende
dobbeltkonstruktioner.
Lydisolerende bygningsdele
En massiv konstruktions lydisolerende
evne forbedres, når massen øges.
Lydisolationen kan dog også forbedres
uden vægtforøgelse, ved at anvende
dobbeltkonstruktioner bestående af to
tætte konstruktioner adskilt af et lufthulrum. Materialeskift undervejs gennem
en konstruktion vil medføre en forbedret
lydisolation, idet der tabes energi hver
gang lyden passerer fra et materiale til
et andet.
Tre faktorer, ud over pladernes fladevægt, er væsentlige ved optimering af
lydisolationen nemlig uafhængigheden
mellem de to delkonstruktioner, afstanden mellem de to tætte pladelag samt
lydabsorptionen i hulrummet, typisk med
mineraluld.
Den optimale løsning er to fuldstændigt
uafhængige delkonstruktioner, men der
opnås også et godt resultat, hvis pladebeklædningerne monteres på et fælles
skeletsystem. Det er i denne forbindelse
vigtigt, at lydbroerne mellem de to vægsider minimeres, her ville den bedste
løsning være elastiske forbindelser. Men
der kan også anvendes spinkle skeletkonstruktioner, hvor transmisionsarealet
er lille.
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Fx giver stålskeletvægge typisk bedre
lydisolation end tilsvarende træskeletvægge, idet det stive træskelet giver en
større transmission gennem stolpen.
Ved høje krav til lydisolation opnås den
bedste løsning som nævnt ved anvendelse af helt adskilte delkonstruktioner.
Princippet gælder ikke kun ved vægge,
men kan tilsvarende benyttes ved opbygning af etagedæk og nedhængte lofter.
Samlingsdetaljer
Sammenbygningen med de flanke rende bygningsdele er afgørende for
den samlede lydisolation. Flankerende
bygningsdele er typisk gulv, loft og
tilstødende vægge samt installationer.
Man skal ligeledes være opmærksom på
omvejslyd, som fx kan stamme fra ventilationskanaler eller vinduer i en facade.
Tilslutning mod tunge vægge
Ved tilslutning til tunge vægge kan
bygningens geometri spille ind. Man
skal derfor være opmærksom på korte
lette vægstykker og tilslutning til korte
vægstykker af tunge materialer samt
omvejslyd gennem facadeåbninger.
Disse tilfælde kan have stor indflydelse
på konstruktionens endelige R’w værdi.
Vores forventede R’w værdier er i vores
typeoversigter angivet til typisk at ligge
4 - 6 dB under Rw værdien. Der er derfor
taget højde for en vis usikkerhed, som
dog ikke i specielle konstruktioner altid
kan regnes for tilstrækkelig.
I tvivlstilfælde bør kontaktes en akustiker.

ydeevne & bygningsfysik

Principielt gælder, at den flankerende
bygningsdel skal have samme lydisolation som den adskillende bygningsdel.
Derudover skal der sikres tæthed i
tilslutningen mellem gipspladekonstruktionen og de tilstødende bygningsdele.
Følgende regler skal følges:
• for konstruktioner med lydkrav < 36 dB
er det ikke nødvendigt at fuge.
• for konstruktioner med lydkrav ≤
44 dB fuges på en side med Knauf
Fugemasse nr. 1.
• for konstruktioner med lydkrav >
44 dB fuges på to sider med Knauf
Fugemasse nr. 1.
Hvor gipspladekonstruktioner støder
mod gipspladekonstruktioner, udføres
tætningen alene med spartelmasser fra
Knauf.
For samlingsdetaljer se under System
Indervægge.
Knauf Silentboard
I forhold til en konstruktion med
almindelige gipsplader udmærker en
vægkonstruktion med Silentboard sig
specielt i det lavfrekvente område
mellem 50-100 Hz, fx brumme- og
baslyde. Væggens samlede lydreduktion ligger ca. 10 dB højere end en
traditionel gipsvæg. Se også under
funktionsvægge.
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Lydfuger
En nødvendig forudsætning for at opnå
god lydisolation er at konstruktionen som
helhed er lufttæt. Der skal derfor sikres
tæt tilslutning til andre bygningsdele.
Til lydfuger anvendes Knauf Fuge nr.
1 (akrylfuge). 10 mm fugebredde passer til en fugedybde på 12,5 mm. Ved
beklædninger i flere lag udføres lyd
fugen bedst i forbindelse med det første
pladelag.
Ved tilslutning til gipspladekonstruktioner
vil en spartling med sparteltape give
tilstrækkelig tætning.

Lydfuge
Sparteltape

Lydfuger ved flankerende vægge af andre materialer end gips.

Sparteltape ved flankerende vægge af gips.

El-installationer
Lydtransmisssionen gennem el-installationer o.l. må ikke give anledning til
forringelse af lydisolationen. De skal
derfor først og fremmest udføres, så der
ikke opstår utætheder. I dobbeltvægge
skal udtag til installationer forskydes

mindst 600 mm, i vandret eller lodret
retning. Ledningsgennemføringer må
ikke danne stive forbindelser mellem de
to væghalvdele. Se også side 397 for
yderligere detaljer.

Utætheder ifm. installationer og gennemføringer
Utætheder i forbindelse med installationer og gennemføringer har ligeledes
betydning for lydisolationen.

Døre i vægge
Døre i vægge resulterer ofte i at lydisolationen reduceres, dels ved at der typisk
anvendes døre med en lavere isolationsværdi, dels pga. utætheder og ændrede
stivheder omkring døren.
Væggens (incl. dør) samlede lydisolations
værdi afhænger af arealforholdet mellem
væg og dør. I nedenstående tabel findes
de korrigerende værdier for vægge med
indbygget dør.

Eksempel:
En vægkonstruktion på 10 m² med
en lydisolation på R’w 48 dB, vil ved
varierende revner og huller i vægkonstruktionen give følgende reducerede
værdier:

Utæthedens størrelse

Lydisolation
R’w dB

1 mm revne i 1 meters længde

45

3 mm revne i 1 meters længde

38

20 mm hul midt på væggen

42

80 mm hul midt på væggen

31

Lydisolering R´w for væg med indbygget lydklassificeret dør
Teoretisk lydisolering R´w
ved forhold mellem væg og dør.

Lydklasse

Areal af dør/areal af væg incl. dør
Væg R'w dB
36
40
44
48
52

Dør dB

1:2

1:5

1:10

30

32

34

35

35

35

35

36

30

32

36

37

35

37

38

39

30

33

37

39

35

37

40

42

30

33

37

40
43

35

38

42

30

33

38

40

35

38

42

44
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Robusthed/
bæreevne

Byggesystemer med gips og stål kan indgå i
stabiliserende og bærende konstruktioner
Gips på stålkonstruktioner har generel stor styrke og kan anvendes til
de fleste konstruktioner.
Kombinationen af gips og stål giver en robust og sikker konstruktion,
hvor der stilles store krav til bygningens ydeevne.

Styrkeforhold.
Beregningsprogrammer på web.
Forskydningsstyrke.
Stabiliserende vægge.
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Robusthed og bæreevne
Gipspladekonstruktioner
og styrke
I forbindelse med gipspladekonstruktioner er vore tekniske informationer
baseret på følgende:
• For lette ikke-bærende indervægge
beregnes styrke og stivhed i konstruktionen ud fra samvirket mellem
gipsplader og stålprofiler.

•

For bærende vægge beregnes
bæreevnen alene ud fra stålprofilernes kapacitet.
Gipspladerne anvendes til afstivning af p
 rofilerne omkring den
svage akse, samt indregnes for
beregning af væggens stivhed i
anvendelsessituationen.

•

For stabiliserende vægge beregnes væggens kapacitet ud fra forbindelsesmidlerne mellem gipspladen og stålprofilerne.
De angivne regningsmæssige forskydningskapaciteter af skrueforbindelser på indervægsprofiler
med 0,46 mm godstykkelse er
angivet i nedenstående skema.

Forskydningsstyrke mellem plader og stålprofiler (t = 0,46 mm)
Tykkelse

Pladetype

Knauf betegnelse

Karakteristisk værdi
ved prøvning i henhold
til EN 520

Anbefalet regningsmæssig værdi,
gældende for
første pladelag

9,5 mm

gipsplade type EH

Clima Board

> 0,40 kN

0,20 kN

9,5 mm

gipsplade type WB

Weatherboard 365

> 0,37 kN

0,18 kN

12,5 mm

gipsplade type A

Classic Board

> 0,45 kN

0,22 kN

12,5 mm

gipsplade type I

Solid Board

> 0,70 kN

0,30 kN

12,5 mm

gipsplade type H

Solid Wet Board

> 0,70 kN

0,30 kN

15,5 mm

gipsplade type F

Secura Board

> 0,60 kN

0,30 kN

15,5 mm

gipsplade type EF

Clima Secura Board

> 0,60 kN

0,30 kN

12,5 mm

gipsplade type U13

Ultra Board

®

> 0,80 kN

0,40 kN

15,5 mm

gipsplade type U15

Ultra Board

®

> 0,90 kN

0,45 kN

9,0 mm

krydsfiner

-

-

0,40 kN

12,0 mm

krydsfiner

-

-

0,40 kN

Forskydningsstyrke mellem plader og stålprofiler (t = 1,0 mm)1)
Tykkelse

Pladetype

Knauf
betegnelse

Anbefalet regningsmæssig værdi,
gældende for
første pladelag

15,5 mm

Gipsplade type U

Ultra Board®

0,50 kN (0,53 kN)2)

9,0 mm

krydsfiner

-

0,60 kN

12,0 mm

krydsfiner

-

0,80 kN

0,65 mm

ståltrapezplade

TZ 20 og TZ 45

0,70 kN

1) For standardgipsplader er det pladernes hulrandsbæreevne, der er dimensionerede og derfor er forskydningsværdien den samme for kraftigere profiler.
2) Værdi gælder for Ultra Board® opsat på træstolper med 57 mm stålklammer.
Yderligere styrkedata er angivet på de enkelte
pladetypers datablade som findes på knauf.dk.
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Ophæng
Ophæng i gipsplader
Hvor det gælder meget tunge ting, eller
hvor det drejer sig om genstande, som
bliver udsat for dynamisk belastning
(bordplader, håndvaske, toiletter og
lignende), er det nødvendigt at anvende forstærkninger, som indbygges i
gipspladekonstruktionen.
Op til 200 kg pr. m2
Selv meget tunge genstande kan ophænges direkte i en Knauf væg med
gipspladebeklædning. En reol fyldt med
bøger vil udgøre en belastning på 80 100 kg/m2 vægside.
Forsøg gennemført på SBi har vist, at
sætning og udbøjning er ubetydelig
(0 - 3 mm) ved en belastning på 200 kg/m2
vægside.
En forøgelse af belastningen til 400 kg/m2
gav ikke brud, men en noget større
udbøjning og sætning.

Beslag og plugs
Der findes mange forskellige og ganske
udmærkede beslag og plugs, som kan
bruges til ophæng i gipsplader. Som
eksempel har Knauf valgt at pege på
nogle få af de gennemprøvede typer.
X-kroge (skilderisøm) til lettere genstande og plugs til de tungere ting. Let
Rosett og Rosett er udviklet til anvendelse i gipsplader og er testet af Statens
Byggeforskningsinstitut.
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Begrænsninger
Der er grænser for, hvor tæt fuldt belastede indfæstninger (plugs) kan placeres,
og hvor meget tætsiddende indfæstninger kan belastes.

Eksempel 1
min.
300 mm

Hvor den anbefalede maksimale belastning udnyttes for hver enkelt indfæstning,
må indfæstningerne have en indbyrdes
afstand på minimum 300 mm.
Inden for et givet vægareal (en cirkel med
en diameter på 300 mm) må arealet ikke
belastes med mere end den anbefalede
maksimale belastning for en plug.

85
kg

85
kg

(85 kg ved Rosett Rød i 2 lag gipsplader)

Eksempel 2

Eksempel 1
Mindst 300 mm mellem indfæstninger
med max. belastning pr. plug.

min.
300 mm

a

a

For alle indfæstninger, hvor der bores
huller til plugs, gælder, at c/c afstanden
mellem hullerne skal være min. 100 mm.

Eksempel 2
Højeste maksimale belastning inden for
en cirkel med diameteren 300 mm må
ikke overstige den maksimale last for
én plug.

ydeevne & bygningsfysik

a = min. 100 mm.
(85 kg ved Rosett Rød i 2 lag gipsplader)
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X-kroge, dybler og lette rosetter
X-kroge og dybler
X-krogen (skilderisøm) fås med henholdsvis 1, 2 eller 3 stifter. Med en kapacitet
på op til 6 kg pr. ophængspunkt rækker
X-krogen til langt de fleste almindelige
ophængsopgaver.
X-krog på 12,5 mm gipsplader
1 lag

2 lag

1 søm

1 kg

2 kg

2 søm

2 kg

4 kg

3 søm

3 kg

6 kg

Let Rosett
Let Rosett har kapacitet til at klare en
lang række opgaver i vægge og i lofter
med 1 eller 2 lag gipsplader.
Hultagning skal udføres med et metalbor,
og der skal anvendes træskruer i den
rigtige størrelse.
Træskruerne skal være galvaniserede.
Skruen skal være mindst 3 mm længere
end plug’en + selve ophænget. Skruen
spændes hårdt til og må ikke løsnes
igen.

Let Rosett

Rosetter
Rosett
Rosett er beregnet til de svære ophæng.
Den findes i blå type til 1 lag plader og
i rød type til 2 lag. Rosetten kan bruges
både i vægge og lofter.
Rosetten leveres med forskellige skruehoveder. Almindeligt plant hoved, krog, øje
eller vinkel. Til opsætning af reolskinner
fås Rosett med teleskopstykke.

Rosett

Den tilhørende 5 mm maskinskrue kan
klare emner op til 25 mm tykkelse.
Hultagning udføres med 10 mm metalbor. Skruen spændes hårdt til og må
ikke løsnes igen.
Demontage
Skruen fjernes, plugkraven klippes af
med bidetang og pluggen stødes tilbage
i hullet. Hullet spartles med gipsspartelmasse eller gipsmørtel.

ydeevne & bygningsfysik
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Anbefalede maksimale belastninger
Let Rosett

Dybeltype
Belastningsretning

Belastning vinkelret på gipspladen
Belastning parallelt på gipsplade
1)
2)

Rød

Blå

1)

Blå

Rød

-

38 kg

-

-

30 kg

-

70 kg

-

37 kg

-

65 kg

-

-

41 kg

-

65 kg

-

85 kg

1 x 12,5 mm
gipsplade

25 kg

-

35 kg

-

50 kg

-

2 x 12,5 mm
gipsplader

-

30 kg

-

40 kg

-

85 kg

1 x 12,5 mm
gipsplade
+ 0,46 mm stål2)

42 kg

-

47 kg

-

98 kg

-

2 x 12,5 mm
gipsplader
+ 0,46 mm stål2)

-

51 kg

-

82 kg

-

115 kg

6

6

8

8

10

10

Konstruktion

Metalbor mm

Rosett

635

650

845

855

1 x 12,5 mm
gipsplade

20 kg

-

20 kg

2 x 12,5 mm
gipsplader

-

25 kg

1 x 12,5 mm
gipsplade
+ 0,46 mm stål2)

33 kg

2 x 12,5 mm
gipsplader
+ 0,46 mm stål2)

Værdier gælder kun for Pan og UHJ skruer. Ved kroge og øjer er værdierne 20 kg for træk og 35 kg for tværbelastning.
Ved dybler gennem stålprofiler anvendes et bor med en diameter 0,5 mm større.

De anbefalede maksimale belastninger er
på 1/3 af den gennemsnitlige brudlast
fundet ved prøvning. Værdierne er anført
i kg og gælder for alle 12,5 mm gipsplader fra Knauf.
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Forstærkninger i stolpeskelet
Forstærkning til ophæng
i stolpeskelet
Til meget tunge genstande og specielt
til genstande, som kan blive udsat for
dynamisk last, må der bruges forstærkning for at klare ophænget.
Der kan anvendes forstærkningsstolper
som erstatning for de almindelige
stolper, og der kan indsættes lastfordelingsplader i stolpeskelettet. Der findes
endvidere en række færdige konsoller
til ophængning af håndvaske og WC.
Ved ophæng af sanitetsgenstande i
vådrum skal der anvendes konsoller.
Se nærmere herom i afsnit om vådrumsvægge.

Lastfordelingsplader
Lastfordelingsplader kan udføres i
krydsfinér eller stål. Til Lastpladebeslag
KB 12 anvendes 12 mm krydsfinér
plader, som vist på skitse. Krydsfinérpladen skrues til lastfordelingspladen
med en indbyrdes skrueafstand på
100 - 150 mm. Selve ophængningen
udføres med franske skruer eller gennemgående bolte.
En reol med ca. 400 kg belastning
som vist på side 408 kan nemt ophænges direkte i en gipspladevæg.

Lastpladebeslag
KB 12

Eksempel på konsol i gipsvæg. Her til håndvask.

Eksempel på konsol i gipsvæg. Her til væghængt toilet.
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Beregning af ophæng
Brugslast
Knauf vægge med 1 lag gipsplader
på begge sider må maksimalt belastes
med et moment på 0,3 kNm mellem
stolperne. Knauf vægge med 2 lag
gipsplader må maksimalt belastes
med et moment på 0,4 kNm m
 ellem
stolperne.

Eksempel
Der ønskes ophængt et reolsystem på
en gipspladevæg med 2 lag gipsplader monteret på stålprofiler pr. 600
mm.
Reolen har 2 m lange vanger og 6
hylder, der hver skal kunne belastes
med 0,5 kN/m (50 kg pr. meter).

Reolskinnerne placeres pr. 600 mm.
Belastning pr. 600 mm:
0,5 kN/m . 0,6 m . 6 hylder
N = 1,8 kN (180 kg)

Moment pr. 600 mm:
1,8 kN . 0,15 m = 0,27 kNm
0,27 kNm < 0,4 kNm
Momentkapaciteten er opfyldt.
Forskydning:
Først undersøges styrken parallelt med
pladen. Til fastgørelse af reolskinnen
vælges 4 stk. Rosett rød, med en lastkapacitet ifølge tabellen side 406 på
85 kg (85 kg = 0,85 kN).
0,85 kN . 4 stk. = 3,4 kN
3,4 kN > 1,8 kN
Forskydningsstyrken er opfyldt.

600 mm

Udtræk:
Herefter undersøges udtræksstyrken
vinkelret på pladen.
Udtræk beregnes efter formlen:

e

Q= N.e
a
2m

Q =
N =
e =
a =
				
Q=

udtræk i kN
lodret belastning
momentarm i m
afstand mellem øverste og 		
nederste fastgørelse
1,8 kN . 0,15 m
= 0,135 kN
2,0 m

0,135 kN < 0,7 kN

Ifølge tabellen side 406 er udtræksstyrken 70 kg (70 kg = 0,7 kN)
Udtræksstyrken er opfyldt.

e
N

Hylde 300 mm
e =

0,15 m

N = 1,8 kN (180 kg)
M
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Ophæng i Ultra Board®
Vægophæng i Ultra Board udføres let
og simpelt. Der kan fx anvendes enten
5 mm træskrue eller 10 mm blå Rosett.

Ophængsværdier for Ultra Board®

De angivne værdier gælder udelukkende
for statiske belastninger. Ved dynamiske
belastninger skal der udføres separate
beregninger og udføres evt. forstærkninger.

1 x 13 mm Ultra Board®

Ved ophæng i lofter, hvor der er rent
træk, anbefales det at anvende hulrumsdybler som fx blå Rosett, med en
regningsmæssig bæreevne jf. nedenstående skema.

1 x 15 mm Ultra Board®

i kg pr. fastgørelse

Udtræk

5 mm træskrue med gevind i hele skruens længde

Forskydning

Udtræk

Forskydning

20

40

25

45

38

50

40

55

Blå Rosett
Forudsætninger for ovenstående værdier:
•
Belastningen forudsættes at være statisk. For dynamiske belastninger foretages separat vurdering. Det anbefales altid at anvende hulrumsdybler ved
dynamiske belastninger. Bæreevnen af hulrumsdybler afhænger af den enkelte producent.
•
Forskydningskraften antages at være plan med væggen.
•
Maksimal samlet ophæng pr. vægside er max. 200 kg pr. m væg.
•
Træskruen skal trænge igennem Ultra Board pladen med minimum 5 mm.
•
Det er vigtigt, at træskruen ikke overskrues, vi anbefaler montage med skruetrækker eller batterimaskine på laveste moment.
•
Vær opmærksom på, at de fleste belastninger er en kombination af dynamiske og statiske belastninger. Se også beregningseksempel på side 408.
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Indekomfort

Luftrensningsteknologi som standard i alle
akustiske gipsplader
Gipsplader indeholder ikke stoffer, som afgiver gasser, fibre eller andre
former for støvpartikler, der kan forurene indeklimaet. Gipsplader er
indeklimamærket. At bygge med gips og stål er en tør byggemetode,
der ikke tilfører bygninger yderligere fugt.

Indeklimamærkede gipsplader.
Miljøvenligt byggeri.
Varmeisolering.
Dampspærre.
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Indekomfort
Fugt
Gipsplader påvirkes af fugt. Generelt
gælder, at gipsplader ikke skal anvendes på steder, hvor de udsættes for en
permanent relativ luftfugtighed på mere
end 80%.
Kortvarige, hårdere fugtpåvirkninger
skader ikke gipspladerne, men nedsætter deres styrkemæssige egenskaber.
Når gipspladerne igen udtørrer genvinder de deres oprindelige egenskaber.
I forbindelse med vandrette konstruktioner, fx lofter, kan høj fugtighed betyde, at gipspladerne får en permanent
nedbøjning.
Anvendes der træ som underlag for
gipsplader, må fugtindholdet i træet ikke
overstige 15%.
Gipsplader kan optage og afgive fugt,
indtil de når en ligevægtstilstand med
den omgivende lufts fugtindhold. Dermed er de med til at udjævne variationerne i den indendørs luftfugtighed. På
grund af gipsens høje densitet kan der
optages relativt store mængder vand.
Denne egenskab er med til at skabe
gode indeklimatiske forhold.
Samtidig har gipsplader meget små
fugtbetingede bevægelser, så det ved
projektering sjældent kræver opmærksomhed.
Anvendelsen af gipsplader i vådrum skal
udføres i henhold til anvisningerne i vådrumsafsnittet under System Indervægge
samt i afsnittet System Ydervægge.

Varmeisolering/dampspærre
Ved varmeisolering anvendes en dampspærre for at hindre vanddamp fra
indeluften i at trænge ud i de omgivende konstruktioner og opfugte disse
skadeligt. Dampspærren placeres på
den varme side af isoleringen. Ud over
at hindre opfugtning, skal dampspærren
også medvirke til at sikre bygningens
lufttæthed.
Damspærren skal hindre opfugtning
både som følge af diffusion og konvektion.
For at hindre opfugtning som følge
af diffusion skal dampspærren være
forholdsvis diffusionstæt. Det vigtigste
i denne forbindelse er, at dampspærren er mere diffusionstæt end de lag,
der er placeret på den kolde side af
isoleringen. Som tommelfingerregel skal
dampspærren være mindst 10 gange
så tæt for vanddamp som lagene på
den kolde side af isoleringen. Normalt
skal dampspærren have en Z-værdi på
mindst 50 GPa•s•m2/kg.
Den mest sikre placering af dampspærren
er lidt inde i konstruktionen, højst 1/3
inde i isoleringslaget regnet fra den
varme side. Herved opnås god sikkerhed
mod gennembrydning af dampspærren
fra fx elinstallationer, ophæng ol.

Ved montering af dampspærren er det
vigtigt at der sikres lufttæthed, da fugttransport ved konvektion som regel er
langt større end ved diffusion.
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For at opnå god lufttæthed er det vigtigt
at samlinger, gennemføringer og tilslutninger udføres med fast underlag og
med mindst 50 mm overlæg som tapes
eller klæbes med fugebånd eller lim. På
stålskelet opsættes dampspærren med
dobbeltklæbende tape, eller eventuelt
fastklæbes den med lim. Producentens/
leverandørens anvisninger skal i øvrigt
følges.
Indeklima
Gipsplader indeholder ikke stoffer, som
afgiver gasser, fibre eller andre former
for støvpartikler, der kan forurene indeklimaet. Gipsplader er indeklimamærket,
certifikat nr. 009.
Akustiske gipsplader er indeklimamærket, certifikater nr. 007 og 008.

Mærkningsgrundlag
Dansk Selskab for Indeklima’s Produkt
standard for “Loft- og vægsystemer”.
Den deklarerede indeklimarelevante
tidsværdi for afgasning omfatter alene
produktgruppens egenskaber i forhold
til lugt og irritation af øjne, næse og
øvre luftveje. Tidsværdien bestemmes ud
fra den tid, det tager for det langsomst
afgassende enkeltstof at komme under
stoffets lugt- og irritationstærskel. Tidsværdien er alene fastlagt ud fra kendt
viden om lugt og slimhindeirritation.
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Miljø og
bæredygtighed
Med Knaufs byggesystemer bliver dit byggeri
mere bæredygtigt – og det kan vi dokumentere
Gipsens kemiske betegnelse er CaSO4 ∙ 2H2O. Det er de hårde facts.
Gipsens sidegevinster er: Godt indeklima, god ergonomi, genbrug samt
fleksibilitet.

Miljøvenlige råmaterialer
Miljøvaredeklarationer på flere produkter
LEED-deklarationer på akustiske gipsplader
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Miljø og bæredygtighed
Knauf og miljøet
Med udgangspunkt i kredsløbstanken
har vi konstant fokus på bæredygtighed. Vi arbejder således hele tiden på
at minimere vores miljøpåvirkning og
forebygge forurening.
 Vi anvender miljøvenlige råmaterialer
til fremstilling af vores produkter
 Vi bruger emballager, som kan genbruges eller nyttiggøres
 Vi udnytter energi, emballager og
råvarer bedst muligt
 Vi bruger genvundne materialer som
råvarer i størst muligt omfang
Derudover overholder vi naturligvis
relevant lovgivning, myndighedskrav og
brancheaftaler.

Vi styrker grønt byggeri
Med Knaufs byggesystemer bliver dit
byggeri mere bæredygtigt – og det kan
vi dokumentere.
Som organisation er vi certificeret i
forhold til arbejdsmiljøledelse, kvalitetsledelse og miljøledelse.
Vores produkter har tredjeparts miljøvaredeklarationer, der dokumenterer
vores produkters minimale miljøbelastning – fx er 99 % af vores gipsplader
fremstillet af genanvendte materialer.
Find vores EPD’er (miljøvaredeklarationer) på knauf.dk
Du kan også finde LEED-deklarationer
for vores akustiske gipslofter samt
ydeevnedeklarationer (DoP) på
knauf.dk.

ydeevne & bygningsfysik

Vores byggesystemer gør det også
muligt at effektivisere dit byggeri i byggeprocessen og i brugsfasen, som f.eks.:
 Thermoboard Plus (find produktet
på knauf.dk) der takket være den
høje termiske ledeevne effektiviserer
køle- og varmesystemer i loftet.
 Click-skinnesystem (find produktet på side 52), som reducerer byggetiden af indvendige skillevægge
med op til 35%.
 Ydervægskonstruktion med
slidsede profiler (find systemer
under system ydervægge), som sikrer
en effektiv efterisolering med en tynd,
pladsbesparende opbygning.
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