Product Informatie Blad

Gyproc

GypForm

Omschrijving
Voorbereide gipskarton-vormen voor trapvormige constructies

Toepassing en voordelen
-

Voor trapvormige koofconstructies en opkanten.
In afschermingen voor indirecte verlichting.
Voor veelhoekige omkledingen van balken en kolommen.
Als gordijnkast.
Decoratieve friezen.
Voor aansluitingen aan GypTone/RigiTone-plafonds.
Kortom, voor toepassing in creatieve vormen voor wand- en plafondbekledingen.
Toegevoegde esthetische waarde.
Precies op maat voorbereid: nauwkeurige maatvoering.
Kartonommantelde buitenhoeken: geen arbeidsintensief voegwerk.
Bouwklaar en direct te monteren: snellere montage.
Een eenvoudiger onderstructuur.

Leveringsvormen
GypForm wordt op maat voorbereid:
- in plaattypen naar keuze: Gyproc A, Gyproc Rf of Gyproc WR.
- in dikten vanaf 12,5 mm.
- in breedten van 100 mm tot standaard plaatbreedte.
- in lengtematen zoals voor de Gyproc-platen (zie ‘Leveringsprogramma’).
- langskanten:
o met de langskanten voor de Gyproc-platen op standaardbreedte (zie
‘Leveringsprogramma’)
o of met één of twee gesneden (GBC-)langskanten voor afwijkende plaatbreedten
- kopse kanten:
o met afgeschuinde (ABA) kopse kanten, bij plaatlengten van 2600 mm of 3000 mm (niet
van toepassing voor Gyproc WR-platen)
o met recht gezaagde (GBC) kopse kanten, bij andere plaatlengten
Infrezingen
De V-vormige infrezing kan gebeuren:
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- in de langsrichting van de plaat.
- langs voor- en rugzijde van de plaat.
- met infrezingshoeken van 90° en 45° (figuur 3).
- met maximaal 4 infrezingen per plaat.
- minimale plaatbreedte: 100 mm (figuur 4).
Uitgaande van het aantal en de positionering van de infrezingen zijn volgende types te
onderscheiden: zie tabel.

Toleranties
- Op een deelbreedte: -2 mm / +2 mm.
- Op totale breedte (gezaagde breedte): -2 mm / +2 mm.
- Op freeshoek: -0° / +3°.
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Afmetingen en afname
Gebruik het formulier ‘Prijsaanvraag/Bestelling GypForm’ om eenduidig de gewenste
afmetingen vast te leggen.
Minimale afname
- Per GypForm-plaat: 5 stuks.
- Totaal aantal GypForm-platen per bestelling: 20 stuks.
Leveringen
Op pallets.
Montage
- GypForm-elementen worden op het werk gemonteerd en afgewerkt.
- De door de GypForm-elementen gevormde buitenhoeken zijn met karton bekleed en
hoeven niet verder te worden afgewerkt.
- De ABA-voegen, kopse kanten en randaansluitingen worden volgens de Gyprocvoegtechnieken opgevoegd en afgewerkt met 1 laag JointFiller en 1 laag JointFinisher Mix.
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