Fästa i gipsvägg
Med riktigt val av fästdon kan du känna dig trygg på att det du hänger upp blir hängande. Det är faktisk lätt
att hänga tunga saker på en gipsvägg!
Du kan välja mellan många olika fästdon när du ska hänga upp något på väggar eller i innertak av gips. Här
visar vi dig några av de vanligaste krokarna, skruvarna och pluggen. Vi har uppgett tillverkarnas tillåtna
belastning.
Avstånden mellan fästpunkterna bör vara minst 20 cm för att du ska kunna räkna med full belastning.
Fråga butikspersonalen om hjälp och läs informationen på förpackningarna.
Extra tunga saker som t.ex köksstommar eller badrumsinredning bör fästas i regelstommen.
Angiven belastningskapaciteten är baserat på 1 lag Gyproc Normal gipsskivor där inget annat är beskrivet.
Vid användande av flera lag eller andra kvaliteter kan kapaciteten vara högre.

Lätta upphängningar
X-krok med 1,2 eller 3 stift

Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.
Belastning:
5, 10 och 15 kg (skjuvkraft)

Slå in stiften genom kroken med en hammare

Gipskrok
Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.

Belastning:
Upp till 20 kg (skjuvkraft)

1. Monteras snabbt och enkelt med några lätta slag direkt i väggen

2. Kroken demonteras enkelt.

Vippa upp kroken och tryck den rätt ut
Driva gipsplugg i plast eller metall

Till lätta upphängningar som lampetter, speglar, bilder och gardinstänger på vägg.
Belastning:
Plast: 4 kg (dragkraft)
Metall: 12 kg (dragkraft)

1. Skruva den självborrande pluggen direkt in i väggen

2. Skruva därefter fast föremålet med skruven

Medeltunga upphängningar
Universalplugg

Till lätta upphängningar som tavlor mm i skivor med hålrum bakom.
Belastning:
8-12 kg (1 lag skivor)
9-20 kg (2 lag skivor)

1. Borra hål

2. Sätt i pluggen

3. Sätt objektet på plats

4 .Skruva in skruven

Duo Max

Till lättare upphängningar i skivor med hålrum bakom.
Belastning:
10 kg (röd)
20 kg (blå)

1. Borra hål

2. Tryck pluggen genom skivan – med hjälp av skruven

3. Dra försiktigt i skruven och känn efter att vingarna har fått grepp på baksidan.
Skruva ut skruven.

4. Montera föremålet

Tunga upphängningar
Rawlnut gummiankare

Till montering av detaljer i våtrum.
Belastning:
15 kg (dragkraft)
35 kg (skjuvkraft)

1. Borra hål

2. Tryck in gummipluggen i hålet. Placera föremålet över pluggen och sätt in skruven

3. Tryck till skruven så att pluggen expanderar och tätar på baksidan
T-plugg

Till direktfäste av föremål i ett lag gipsskivor.
Belastning:
20 kg (skjuvkraft)

1. Borra hål

2. Pressa samman vingarna och tryck in pluggen

3. Sätt objektet på plats och skruva in skruven

4. Skruva tills det går trögt
Expansionsankare

Till fäste av element, skåp, hyllor, speglar och andra tunga saker.
Belastning:
30 kg (skjuvkraft)

1. Borra hål

2. Tryck ankaret genom hålet

3. Expandera ankaret med en specialtång

4. Skruva ut skruven. Sätt upp objektet som ska fästas över ankaret. Sätt skruven genom objektet och tryck
till

Expansionsankare med krok

Till upphängningar av lampor och liknande i innertak.
Belastning:
10 kg (dragkraft)

1. Borra hål

2. Tryck ankaret genom hålet

3. Expandera ankaret med en specialtång
Rosett

Till upphängningar av tunga saker som element, hyllor etc.
Belastning:
25 kg (skjuvkraft)

1. Borra hål

2. Slå in pluggen med lätt slag av hammaren

3. Sätt skruven i pluggen och tryck till

4. Pluggen gör en stark knut i hålutrymmet bakom skivan

