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NORGIPS GIPSBRUK 25KG

PRODUKTDATABLAD

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

BRUKSOMR ÅDE

Norgips Gipssbruk er et gipsbasert 

produkt med limstoffer, skal kun 

tilsettes vann. 

Et hurtigherdende heftemiddel 

som også kan benyttes som 

reparasjonsmasse. Brukes primært 

til liming av Norgipsplater direkte 

på faste, stabile underlag.

EGENSK APER

• Herder raskt

• Kjemisk herdende

• Hudvennlig

• Inneklimavennlig

• Åpen ca. 30 minutter
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PRODUKTDATABLAD NORGIPS GIPSBRUK 25 KG

Egenskaper før bruk

Arbeidstemperatur Bør ikke appliseres under +10 °C

Forbruk (v/liming) 2-4kg per m²

Brukstid ca. 30 minutter

Herdetid ca. 2 timer

Vannmengde 12-13L til 25kg GIPSBRUK

Rengjøring av verktøy Omgående med vann

Lagring - tørrt og frostfritt 6 mnd

Vedheftstyrke ≥ 0.06 MPa

Brannklassifisering A1 - Ubrennbar

TEKNISKE DATA

ARBEIDSBESKRIVELSE

MILJØ OG HELSE

Forbehandling: Underlaget skal være frostfritt, tørt, fast og fritt for løse 

partikler. Sugende underlag primes med Knauf Primer. Glatte, ikke sugende 

underlag skal forbehandles med Knauf Betokontakt.

Store ujevnheter må hugges bort eller fylles igjen. Er underlaget meget ujevnt 

kan det være en fordel å sette opp gipsplatestrimler før platemontasjen. Bruk 

strimler i 100 – 150 mm bredde, og monter dem pr. c/c 400 mm med Norgips 

Gipsbruk.

Blanding: Gipsbruket blandes med kaldt vann i forholdet 2 deler pulver til ca 

1 del vann (25 kg pulver/12-13 l vann). Røres godt om, helst med en drill med 

visp på lav hastighet (300 rpm).

Herdetiden er ca 2 timer, men ikke bland større mengde enn til 1 ⁄2 - 1 times 

forbruk.

Påføring: På baksiden av én og én plate legges det ut Norgips Gipsbruk i store 

kladder med ca. 300 mm avstand. Dessuten legges det en fyldig stripe langs 

hver av langkantene. Ved store utsparinger legges det Gipsbruk hele veien 

rundt kanten, men unngå Gipsbruk helt inntil hull for koblingsbokser.

Én og én plate plasseres mot veggen i riktig posisjon, og bankes forsiktig på 

plass ved hjelp av en gummiklubbe eller rettholt. Kontroller løpende at platene 

står i lodd og flukter med tidligere monterte plater.

Redskap rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon


