Gyproc® Verbouwadvies
Gyproc® Classic wand vs. Gyproc® HABITO® wand

Voor welke wand kiest uw klant?
Bij woningrenovatie wilt u de beste oplossing voor uw klant én zelf wilt u met de beste materialen werken.
Zowel Gyproc Classic als Gyproc HABITO® zijn kwalitatief uitstekende wandsystemen.
Gyproc Classic
Dé basiswand.
• Goede geluidsisolatie

Gyproc HABITO®
De nieuwe generatie Gyproc wanden.
• Extra hoge geluidsisolatie
• Extreem stootbestendig
• Klinkt en voelt massief

Klinkt en voelt massief

Klinkt en voelt massief

Geluidsisolerend

Geluidsisolerend

Brandwerend

Brandwerend

Stootbestendig

Stootbestendig

Glad afwerken

Glad afwerken

Voorwerpen ophangen

Voorwerpen ophangen

Maximale belasting PER PLUG

30 kg

Maximale belasting PER SCHROEF

30 kg

Bij welke wand ligt voor u de winst?
Gyproc HABITO® wordt in principe op dezelfde eenvoudige en snelle wijze verwerkt als de vertrouwde
Gyproc gipskartonplaten. De platen bezitten ieder kenmerken die, afhankelijk van de praktijksituatie,
slimme montagevoordelen opleveren.

Montageschroeven

Snelbouwschroeven

Montageschroeven

HABITO® schroeven

Plaat op maat snijden

Plaat op maat snijden
Achterhout nodig

Ja

Achterhout nodig

Nee

Gewicht plaat

10 kg per m2

Gewicht plaat

12 kg per m2

Marge voor u

Marge voor u

Bouwstenen Gyproc® wand

Of u nu kiest voor een Gyproc Classic wand of een Gyproc HABITO® wand,
de montage en afwerking zijn nagenoeg hetzelfde.

Stap 1: Opbouw skelet
Gyproc Metal Stud® profielen (U- en C-profielen) zorgen voor
een uiterst stabiele contructie van de wand.
•
•
•
•

Snel en eenvoudig te monteren
Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting; blijvend scheurvrij
Uitstekend te schroeven
Doorvoergaten voor water en elektra, frezen is niet nodig

Plak Gyproc Afdichtingsband op
de rugzijde van de profielen.
Dit zorgt voor een optimale
geluidsisolatie tussen de wand en
de bestaande bouwdelen.

Wandsysteemcodes:
Gyproc Classic wand:
•G
 F 100/1.75.1
	• GF 100/1.75.1.A
(extra geluidsisolerend door toevoeging van ISOVER glaswol)
Gyproc HABITO® wand: • G
 F 100 HT/1.75.1
	• GF 100 HT/1.75.1.A
(maximaal geluidsisolerend door toevoeging van ISOVER glaswol)

Stap 2: Montage
Gyproc® A

Gyproc® HABITO®

Bevestig Gyproc A platen met
Gyproc Snelbouwschroeven.

Bevestig HABITO® platen met
HABITO® schroeven.

De gefosfateerde schroeven met trompetkop
en snijrand zorgen voor een snelle montage.

De zelftappende en gefosfateerde
schroeven met boorpunt, trompetkop en
snijrand zorgen voor een snelle montage.

A. Voegen wapenen
Wapen de voegen met Gyproc Wapeningsband
	
Voor het verstevigen van de naden en om scheurvorming
te voorkomen.
B. Voegen vullen
	Kies voor het voegen van Gyproc® wanden uit:
Gyproc JointFiller 45
	
Voegenvuller voor het vullen van naden en schroefgaten
van gipskartonplaten.
Gyproc ProMix Elite
	
Kant-en-klare voegpasta om naden en schroefgaten
van gipskartonplaten te vullen.

C. Voegen finishen
Kies voor het finishen van Gyproc® wanden uit:
Gyproc JointFinisher Premium
Voegenfinisher voor een gladde toplaag over het voegwerk.
Gyproc ProMix Elite
	
Kant-en-klare voegpasta om voegen van gipsplaten te finishen.
Daarnaast is de voegpasta zeer geschikt voor
Klasse A afwerking.

Neem voor meer informatie of projectgericht advies contact op
met uw contactpersoon of de Gyproc Helpdesk
0347 – 325 165
helpdesk@gyproc.nl

Of kijk op www.gyproc.nl/verbouwenmetgyproc

Stap 4: Hoekafwerking
Kies voor het verstevigen van de hoeken
van Gyproc® wanden uit:
Gyproc AquaBead® corners
Om uitwendige hoeken zéér snel,
strak en stootvast af te werken.
Eenvoudige montage door
water-geactiveerde lijm.

Gyproc HABITO® corners
Om uitwendige hoeken zéér
stootvast en strak af te werken.
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Stap 3: Voegafwerking

