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Skillevægge: Type, montering og materialer 

• Montage af let indervæg s. 1 
• Maling af let indervæg  s. 2 
• Montering af dør i let indervæg s. 2 

 
 

Montage af let indervæg 

Type: Let indvendig skillevæg, ikke bærende. 

Svarende til væg fra producenten Gyproc, type GS 70/70 (450) NN-NN M30 

Data: 

• Brand klassifikation: BS60 

• Lyd klassifikation: R1W= 40dB 

• Max højde: 4250 mm. 

• Tykkelse: 120 mm. 

 

Vandret snit/ opbygning: 

 

1. Kantprofil i stål 70 mm. 

(Loft, gulv og væg - tør fugetætning) 

2. Lægte i stål 70 mm, cc 450 mm. 

3. 2 x 12,5 mm gips. Man kan evt. benytte 12 mm. krydsfiner, som erstatning for det inderste lag gips. 

(Alternativt 22 x 125 mm. massive gulvbrædder i fyr med fer/not) 

4. Mineraluld, min. 30 mm. 

 
Anvisning: 

Når du eller din håndværker skal montere skillevægge på 1. sal, skal der bores hul i parketgulvet, de steder 
hvor bundskinnen/lægten skal fastgøres. 
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Du kan bore huller med et kopbord (hul Ø 30mm). Herefter monterer du bundskinnen ved at skrue en skrue 
ned igennem skinnen og ned igennem hullet i gulvet. 

NB! For El- installationer, se vejledning på afdelingens hjemmeside. 

 

Maling af let indervæg 

Type: Nybehandling vægge, MBK V 2620 

• 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel.  

• 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for 

spartlede samlinger iht. DS/EN 13963. 

• 1 gang fuldspartling med spartelmasse. 

• Filtsning/slibning af spartlede flader.  

• Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig.  

• Opsætning af armeringsfilt i vævklæber (fiberfilt el. glasfilt). 

• 1 gang plastvævfylder.  

• 2 gange plastvægmaling, glans: 7-10. 

• Farve på maling: Farvekode NCS 0500-S 

 

Type: Maling af nyt træværk – fodpaneler og indfatninger  

• Fodpaneler skal fremstå hvidpigmenteret. 
• Indfatningerne skal være malet i farven hvid (gerne fabriksmalet) 

 

Montage af dør i let indervæg 

Type: Glat celledør monteret i karm med 2 stk. justerbare hængsler. Mål 70 x 210 cm. Overflade i standard 
hvid NCS S0502-Y. Karm i samme farve. Dørgreb type: Base Coupe massiv roset CC30 33  

• Fodpaneler skal være af samme type som øvrige fodpaneler i boligen (Glat, mål 15 x 91 mm) 

• Indfatninger omkring dør skal være af samme type som til badeværelse (Glat, mål 14 x 65 mm) 
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