
Bygg dina egna innerväggar

Om du använder träreglar måste du kontrollera att de är räta och raka. Särskilt viktigt 
är det vid dörröppningar. Trävirke kan slå sig när det torkar. Rådfråga någon i byggva-
ruhandeln om hur du bäst hanterar trä.

1. Regeln ska vara minst 45 mm bred. Skruva eller spika fast 
den med högst 600 mm mellanrum. Se till att skruven eller 
spiken fäster ordentligt i underlaget.

 

2. Slå i en spik eller skruva in en skruv i väggregeln utan 
att den fäster i väggen. När du måttat in regeln i perfekt lod 
fixerar du regeln.

 

3. Mät avståndet mellan golv- och takreglarna. Såga till nya 
väggreglar som är ca 1 mm längre än det avståndet.

 

4. Kläm nu fast väggreglarna i spänn mellan golv och 
takregeln. Om skivorna du använder är 900 mm breda ska 
c-avstånd mellan reglarnas mitt vara hälften, dvs 450 mm. 
För 1200 mm breda skivor blir c-avstånd 600 mm. Notera att 
avstånd mellan första och andra regeln mäts från väggen till 
andra regelns mitt. Fortsätt montera reglarna med samma 
c-avstånd, 450 eller 600 mm beroende på skivbredd.

 

5. Nu kan du skråspika fast reglarna. Gör det på båda 
sidorna. Du kan också skruva om du vill. Börja nertill, använd 
foten som stöd så här, och avsluta upptill.

6. Anpassa skivorna så de är högst 15 mm kortare än 
rumshöjden. Montera skivorna på ena sidan stommen först. 
Skjut upp skivorna mot taket så de inte står direkt på golvet. 
Använd fotlift eller skivhållare så går det lättare. Eller gör en 
hävstång av en träkil på en bit läkt. När skivan kommer upp 
en bit från golvet minskar risken för fuktskador om golvet 
skulle bli vått.

 

7. Konstruktion med ett lag gipsbaserad skiva: Montera 
skivorna med skarven mitt på regeln. Använd Gyproc QT 29 
Quick-skruv. Skruva med 200 mm mellanrum. Förskjut ski-
vorna på motsatta sidan väggen så att skarvarna inte hamnar 
på samma regel. Se Skruvanvisningen för mer information 
kring skruvavstånd.

8. Innan den andra sidan monteras ska eventuell mineralull, 
för ljudisolering, och elinstallationer vara på plats. Planera 
också in eventuella förstärkningar, t.ex kompletterande 
träreglar, för montering av tunga skåp eller liknande. Ljudiso-
lering: Placera mineralull i hålrummet.

 

9. Konstruktion med två lag gipsbaserade skivor. Montera 
andra lag skivor med ett regelavstånds förskjutning i sidled. 
Använd Gyproc QT 29 Quick-skruv i första lag och QT 41 
Quick-skruv i andra lag. Täta fogar längs golv, väggar och in-
nertak med plastisk fogmassa vid behov.

 

10. Lägg aldrig skivskarvar i linje med dörr eller fönsteröpp-
ningar. Tillpassa istället skivan så skarven hamnar ovanför 
öppningen. Placera en regelbit mellan dörröppning och 
innertak där du får skarven.

Läs mer på www.gyproc.se


